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Л. IVASCSENKO: 

AZ IRODALOM KEPISËGEKEK PROBLÉMÁJA 

Az irodalom népiségének kérdése a szovjet irodalomtudomány egyik leg-
bonyolultabb és legfontosabb problémája. Az említett probléma hatalmas elmé-
leti jelentősége abban rejlik, hogy megoldása jelentős mértékben segítségünkre 
van abban, hogy először is, mélyebbre behatoljunk az irodalom fejlődéstörté-
netének törvényszerűségeibe, másodszor, fel tárjuk, mik a legmélyebb szociális 
gyökerei annak, ami a különféle országok és népek irodalmában tehetségre 
vall, ami benne igazságos, esztétikailag tökéletes és remek. Csak a marxista-
leninista elmélettel felvértezett szovjet irodalomnak áll módjában, hogy való-
ban tudományosan megvilágítsa a múlt irodalmának és művészetének jelen-
ségeit, hogy helyesen megvilágítsa történelmi értelmüket, dokumentációs és 
esztétikai értéküket, e fogalmak teljes objektív értelmében. 

A marxizmus klasszikusainak nézetei, amelyeket a néppel, a társadalom-
történeti haladásban betöltött szerepével kapcsolatban vallottak, igen komoly, 
valóban alapvető jelentőséggel bírnak az irodalom népi jellegével összefüggő 
probléma felvetése és megoldása szempontjából. A SzK(b)P története (Rövid 
tanfolyam) a következőképpen foglalta össze a szovjet történettudomány fő fel-
adatát : „ . . . a történettudomány, ha igazi tudomány akar lenni, nem vezetheti 
többé vissza a társadalmi fejlődés történetét a királyok és hadvezérek, a .hódí-
tók' és .leigázók' tetteire, hanem elsősorban az anyagi javak termelőinek tör-
ténetével, a dolgozó tömegek történetével, a népek történetével kell foglal-
koznia''. (A Szovjetunió Kommunista [bolsevik] Párt jának története. Rövid 
tanfolyam. 5. kiad. Szikra, 1950. 150. old.) 

Ennek a tételnek a szovjet irodalomtudomány szempontjából is igen mély 
értelme van. Irodalomtudományunknak, amikor azt tűzi ki feladatául, hogy 
igazi törvényszerűségeiben tanulmányozza az irodalom fejlődésének történetét, 
mindig szem előtt kell tartania azt a fontos marxista tételt, amelynek értel-
mében a társadalomtörténet „a dolgozó tömegek története, a népek története". 

A polgári irodalomtudomány soha nem vetette és nem ís vethette fel 
komolyan, érdemben, az irodalom népi jellegének, népiségének kérdését. A pol-
gári irodalomtudomány legnagyobb baja az volt és ma is az, hogy a társa-
dalmi és irodalmi problémákkal kapcsolatos nézeteiben abból indul ki, hogy 
a történelmi folyamatban, a kultúra és a civilizáció fejlődésében az egyéniség-
nek van döntő szerepe. Tudjuk, hogy a polgári humanizmus teljes program-
jában mindig döntő helyet foglalt el a „tömeg" felett álló „szuverén egyéniség" 
problémája. 

Sztálin elvtárs „Anarchizmus vagy szocializmus?" c. kitűnő munkájában 
kifejtette, hogy mi a legfőbb különbség azok között az elvek között, amelyeken 
egyrészt az anarchizmus — a marxizmussal ellenségesen szembenálló áram-
lat —, és másrészt a szocializmus épül, s ezzel kapcsolatban a következőket 
í r ta : „Az anarchizmus sarkköve — az egyéniség, amelynek felszabadítása véle-
ményük szerint a tömeg, a közösség felszabadításának legfőbb feltétele. Az 
anarchizmus véleménye szerint a tömeg felszabadítása lehetetlen mindaddig, 
amíg nem szabadul fel az egyéniség, s ezért jelszava: .Mindent az egyéni-
ségért.' A marxizmus sarkköve viszont a tömeg, amelynek felszabadítása 
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véleménye ezerint, az egyéniség felszabadításának legfőbb feltétele. Vagyis, 
a marxizmus véleménye szerint, az egyéniség felszabadítása lehetetlen mind-
addig, amíg nem szabadult fel a tömeg, s ezért jelszava: ,Mindent a 
tömegért.' (Sztálin Művei. 1. köt. Szikra, 1949. 311. old.) 

Az anarchizmusnak, a tudományos szocializmussal ellenségesen szemben-
'álló más ideológiai áramlatokkal együtt, fordított elképzelései vannak azokról 
a feltételekről, amelyek elősegítik az egyéniség és a tömeg felszabadulását és 
fejlődését. A marxizmustól távol álló áramlatok mind az egyéniséget tekintik 
a társadalmi haladás sarkkövének, nem pedig a tömeget, a népet. Világos, hogy 
a polgári irodalomkutatók az irodalom jelenségeinek magyarázatában is rabjai 
a polgári politikusok, szociológusok, filozófusok osztályelőítéleteinek, e egyik-
másik társadalmi jelenség fő tényezőjeként mindig a tömegtől független, a 
tömeg fölé emelt „szuverén egyéniséget" állítják oda. 

A polgári tudomány a zseniális természet vagy a műyészi lángelme tulaj-
donképpen megmagyarázhatatlan sajátosságaiban látja azt a fő és döntő erőt, 
amely az író alkotásának előfeltételéül szolgál; az író egy vagy más jellem-
vonásainak, „életmódja" egy vagy más sajátosságainak kombinációjában látja 
az író alkotási sajátszerűsége megmagyarázásának a nyitját . „A szellemi alko-
tások gyökerét nem kizárólag az észben kell keresnünk. Az ember maga teljes 
egészében vesz ré9zt létrehozásukban; hajlamai, nevelése és élete, múl t ja és 
jelene, szenvedélyei és tehetségei, erényei és bűnei, lelkületének és cseleke-
deteinek minden része nyomot hagy mindazon, amit csak gondol és ír. Hogy 
Balzacot megérthessük és méltányolhassuk, ismernünk kell kedélyvilágát és 
életét. E kettőből nyerték regényei táplálékukat, ezek mint megannyi éltető 
ütőér, adtak színt és meleget annak a beteges, ritka és pompás virágnak, ame-
lyet a következőkben bonckés alá veszünk." (Taine Balzac-tanulmányának 
bevezetése; magyarul az Olcsó Könyvtárban.) 

Vagy itt van például egy tipikus vélemény Flaubertről: „Flaubert azáltal 
lett nagy művész, hogy nem riadt vissza eemilyen nehézségtől... azon volt, 
hogy plasztikusan és harmonikusan dolgozza fel anyagát, s közben igen nagy 
gondot fordított a formára. A modern regény virtuózja lett, mert arra kész-
tette magát, hogy csak igazi szellemi mozgásokat ábrázoljon, kerülve a költői 
kifejezésmód minden effektusát. . ." stb. (G. Brandes, Moderne Geister.) 

Ha meg akarjuk tudni, hogy mi volt az oka Byron költészete lázongó 
irányzatának, (arról értesülünk, hogy a költő az angol f a j sajátosságainak 
köszönheti „azt az őrült megvetést, amit a közvéleménnyel szemben érzett", 
mert „a felháborodásnak ez az ösztöne benne van a fa jban; töméntelen szen-
vedély háborog benne, amelyeket az e szenvedélyeket tápláló éghajlat ébresz-
tett . . . ' ' (H. Taine, Essais de cr i t i jue . . . ) „A szellem komor hangulata", amely 
a f a j természetében gyökeredzik, volt az oka annak a mizantrópiának és 
ördögi büszkeségnek, amely a költő -egyéniségében és alkotásában tapasztal-
ható. 

A polgári irodalomtudomány igen szép számmal agyalt ki legendákat 
kiváló, vagy kevésbbé ismert írók alkotásaival kapcsolatban. Ez igen törvény-
szerű jelenség. Marx és Engels a „Német ideológiában" a következőket írta 
a kapitalista termelési módra jellemző fő vonások egyikéről: „A művészi 
tehetség kizárólagos összpontosulása az egyes egyénben és annak ezzel össze-
függő elnyomása a nagy tömegben a munkamegosztás következménye" (Lásd 
Marx—Engels: Művészetről, irodalomról. Szikra, 1950. 33. old.) A társadalmi 
termelés eszközeinek összpontosulása kevésszámú tulajdonos kezében a kapita-
lista társadalomban vállvetve halad annak a művészi tehetségnek összpontosu-
lásával, amely néhány egyéniség osztályrésze lett. Egyesek (és nem sokak) 
szakmája lesz a művészi fantázia területe, esztétikai értékek termelése, amely 
olykor egyik-másik egyéniségnél igen magas fejlődési fokot ér el; mások 
(a tömegek) szakmája a mechanikus munka lesz. A manufaktúra, í r j a Marx 
a „Tőkében", „abnormálissá1 korcsosítja a munkást, mert részletügyességét 

258* 



melegházszerűen érleli s a, termelőösztönök és hajlamok egész világát nyomja, 
el, mint ahogy a La Plata államokban az egész állatot levágják, hogy bőrét 
és faggyújá t megszerezzék..." (Marx: A tőke. I. köt. Szikra, 1949: 389. old.) 

A tehetség egyéni eredetének, az önmagában jelentős tehetségnek elme-
lete, az az elmélet, hogy a tehetség csak az egyén lelki alkatának, vagy leg-
jobb eeetben, a környezet jellegének köszönhető, elhomályosítja a kapitalista 
társadalomban végbemenő szellemi termelés jellegét, annak a termelésnek jel-
legét, amelynek a lap ja a szellemi és a fizikai munka teljes különválásának 
törvényszerűsége, a tömegek szellemi elszegényedésének és néhány egyéniség 
szellemi magasztalásának törvényszerűsége.' 

így tehát egészen általános formában azt a következtetést vonhatnék le, 
hogy a kapitalizmusban az írók — a művészi értékek termelői — létezése a nép-
nek köszönhető, vagyis „az anyagi javak termelőinek'', akiknek nincsen lehető-
ségük arra, hogy kifejlesszék művészi haj lamaikat és tehetségüket, a szelle-
mileg megrabolt népnek. „A munka kettéválasztása a nép legyilkolása'1 — idézi 
Marx „Tőkéjében" egyik közgazdász véleményét. 

Ezek a tények, amelyek a magántulajdonon és a kizsákmányoláson alapuló 
társadalomnak magával a természetével függnek össze, rendkívül bonyolulttá 
teezik az irodalom népi jellegének problémáját, igen megnehezítik az író, az 
író alkotása és a néptömegek reális alapokon nyugvó kapcsolatának meg-
értését. 

De volt-e a valóságban ilyen reális alapokon nyugvó kapcsolat az író 
és a nép között? Helyesen járunk-e el, amikor felvetjük a kérdést, hogy népi 
jellegű-e az az irodalom, amely nagyobbára nem függ össze a néppel és gyak-
ran csak az uralkodó osztályok életének ábrázolására szorítkozik? Persze a z 
irodalom magyarázatának mind elvont formális, mind vulgáris szociológiai 
módszere tagadó választ ad ezekre a kérdésekre. 

Sztálin elvtárs nyelvtudományi munkáit, amelyek a harcos alkotó marxiz-
mus dokumentumai voltak, a szovjet irodalomtudomány teljes joggal tekint-
heti a valóban tudományos, vagyis marxista, irodalommagyarázat nyit jának. 
Irodalomtudományunk rendkívül fontos, alapvető következtetéseket vonhat le 
Sztálin elvtárs nyelvtudományi munkáinak tanulmányozásából. Sztálin elvtárs 
ellenállhatatlan meggyőzőerővel bebizonyította, milyen távol állnak a marxiz-
mustól Marrnak és tanítványainak nézetei, akik ragaszkodtak a nyelv osztály-
eredetéről szóló tételükhöz, és megmagyarázta, hogy „ a nyelv ,osztályjelle-
géről' szóló tétel hibás, nem-marxista tétel". (Sztálin: Marxizmus és nyelvtudo-
mány. A nyelvtudomány néhány kérdéséhez. Szikra, 1950. 20. old.) A nyelv 
létezése szorosan összefügg a társadalom létezésével, minthogy ebben a t á r -
sadalomban az érintkezés eszköze. Az egész társadalom résztvesz a nyelv meg-
teremtésében. „Ezért a nyelvet és fejlődési törvényeit csak abban az esetben 
lehet megérteni, ha a legszorosabb kapcsolatban tanulmányozzuk a társadalom 
történetével, — annak a népnek történetével, amelyé a tanulmányozott nyelv 
és amely ennek a nyelvnek alkotója és hordozója.'' (Sztálin: Marxizmus és 
nyelvtudomány. 21. old.) 

Az „anyagi javak termelői" az emberiség osztályelőtörténetének külön-
böző korszakaiban és ma a kapitalizmus országaiban a társadalom óriási több-
ségét alkotják. Változhatott és változott is a „nép", a „dolgozó tömeg" fogal-
mának politikai és osztálytartalma. De változatlan marad és minden század-
ban megvolt az a helyzet, hogy a nép alkotta a társadalom elnyomott, kizsák-
mányolt részét; a társadalom szakadatlan anyagi létének biztosítása te l jes 
egészében a népre hárult , a társadalmi termelés örökös szakadatlan folytonos-
ságát a nép valósította meg örökös erőfeszítéseivel. 

A probléma lényege abban rejlik, hogy az irodalom történetét olyan 
jelenségnek kell tekinteni, amelyet bonyolult formában „az anyagi javak ter-
melőinek törénete" határoz meg. „A művészet a népé" — mutatott rá Lenin. 
Azt mondotta: „Az sem fontos, hogy mit ad a művészet a lakosság milliókat 
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számláló egész tömegéből néhány száznak vagy akár néhány ezernek. A mű-
vészet a népé, legmélyebb gyökereit a szóles dolgozó tömegek sűrűjébe kell 
bocsátania. Ezek előtt a tömegek előtt kell érthetőnek és kedvesnek lennie. 
Ezeknek a tömegeknek érzéseit, gondolkodását és aka ra t á t kell összefognia, 
őket kell felemelnie. Bennük kell a művészt felébresztenie és kifejlesztenie." 
{Klara Zetkin Leninről. Lásd. Lenin Az irodalomról. Szikra, 1950. 226. old.) 

Ez Lenin szemében az igazi művészetnek, a „nagy dolgozó tömegek" 
művészetének eszménye. Leninnek ez a ki tűnő tétele egyszersmind vezető kri-
térium az irodalom népisége problémájának felvetésénél és megoldásánál. 

Milyen mértékben tudtak megfelelni ennek a magas lenini kr i tér iumnak 
azok a művészi értékek, amelyeket a kizsákmányoló, osztályokra tagozódó 
társadalomban alkotó írómesterek teremtettek? Melyek ezek közül az értékek 
közül azok, amelyek megtar t ják esztétikai és történelmi-dokumentációs jelen-
tőségüket és hosszú időre átmennek a nemzeti népi ku l t ú r a eleven mindennapi 
gyakorlatába? Ezek azok a kérdések, amelyekre ebben az előadásban vála-
szolni szeretnék. 

Abból a töméntelen sok névből és műből, amelyekkel az egyes országok 
irodalmában találkozunk, aránylag kevés került bele a nemzeti kultúra 
értékei közé, aránylag kevés lett egyszersmind a v i lágkul túra közkincsévé. 
Valaki összeszámolta, hogy Balzac korában a nagy f rancia íróval egyidőben 
vagy háromszáz regényíró írt . Ezekből a prózaírókból az irodalomtörténészek 
és az eleven kul túrhagyomány igen keveset tart számon. Nyilvánvaló, hogy 
az irodalomnak nem minden szüleménye áll helyt az idő nehéz megpróbál-
tatásaival szemben. De miben rejlik ennek a, ha így nevezhetjük, „termé-
szetes kiválasztódásának" a törvénye? 

Nyilvánvaló, a kul túra történetének i t t kétféle jelenségekkel van dolga: 
„ideiglenes'' jelenségekkel, amelyek a történelem szempontjából átmeneti jel-
legűek s csak annak a meghatározott kornak a szempontjából, amely ezeket a 
jelenségeket létrehozta, érvényesek és szociális tekintetben jelentősek, s egy-
szersmind olyan különleges jelenségekkel, amelyek hosszabb vagy rövidebb 
ideig megtartották a művészi és dokumentációs jelentőségüket több törté-
nelmi időszak szempontjából. 

í gy az egyes országok irodalmának történetében vannak példák arra, 
hogy írók bukkantak fel, akik távol á l l tak a néptől, idegenek voltak számára 
és szorosan egybekapcsolták alkotásukat a kizsákmányoló kisebbség életé-
vel. A tizennyolcadik és tizenkilencedik század fordulóján több európai 
országban úgynevezett romantikus i rányzat keletkezett, amely az ideológia 
különféle területein (politikai gazdaságtan, szociológia, filozófia) bukkant 
fel s az irodalomban is világosan megnyilvánult. Ez Európában a régi 
feudális-abszolutista rendszer bukásának korszaka, a burzsóá-kapitalista 
rendszer megerősödésének korszaka volt. 

„A társadalmi eszmék és elméletek különbözők — olvassuk „A SzK(b)P 
történetének rövid tanfolyamában". — Vannak régi eszmék és elméletek, 
amelyek m á r idejüket múlták s a társadalom hanyatló erőinek érdekeit szol-
gál ják. Ezek jelentősége abban van, hogy gátolják a társadalom fejlődését, 
előrehaladását. És vannak új , haladó eszmék és elméletek, ámelyek a társa-
dalom haladó erőinek érdekeit szolgálják. Ezek jelentősége abban van, hogy 
megkönnyítik a társadalom fejlődését, előrehaladását és annál nagyobb 
jelentőségre tesznek szert, mennél pontosabban tükrözik vissza a társadalom 
anyagi élete fejlődésének szükségleteit." (A Szovjetunió Kommunista [bol-
sevik] Pá r t j ának története. 144. old.) 

A szovjet irodalomtörténészek szempontjából ennek a tételnek igen nagy 
jelentősége van. A' feudális-abszolutista rendszer, amely abban az időben 
már lassan elvesztette történelmi igazoltságát, elvesztette létjogosultsá-
gát, a „társadalom ehaló erőit képviselte". Az „idejüket leélt" erők védelmére, 
eszmei és esztétikai igazolására vállalkoztak írók Franciaországban, Angliá-
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ban, Németországban és más országokban. A reakciós romantikus írók nem 
előre tekintettek, hanem bát ra , az elavult intézmények, eszmék és nézetek 
felé, amelyek még a középkori sötétségben és az abszolutizmusban keletkeztek, 
s ezekben kerestek elméleti igazolást az ú j polgári rendszer ellen vívott har-
cukhoz. Chateaubriand, valamint az I. császárság és a restauráció korának 
hozzá közelálló írói (Franciaországban), Novalis, Tieek. Hoffmann (Német-
országban), Wordsworth, Coleridgem, Southey (Angliában), az idealizmus, a. 
miszticizmus és a papi szellem lobogója alat t léptek fel. Váj jon lehetett-e 
egy ilyen irodalom abban a korban, vagy akár később is „a néptömegek köz-
kincsévé"? Nyilvánvaló, hogy nem, mert az említett írók alkotása szöges 
ellentétben állt a társadalom érdekeivel. 

Nem egészen érdektelen, ha ezzel kapcsolatban megállapít juk, hogy a 
fentemlített írók közül sok azt képzelte alkotásáról, hogy megfelel a nép 
érdekeinek, hogy kifejezi ezeket az érdekeket. Chateaubriand száműzetésben 
í r t „Tanulmány a forradalmakról" (Essai sur les révolutions) с. munkájában 
hangsúlyozza, hogy a forradalmak hiábavalók, minthogy nem vezetnek a 
néptömegek helyzetének megjavulására. Ez a nép látszólagos védelme volt, 
mer t hiszen a r ra irányult , hogy a forradalmakat általában diszkreditálja. 

Novalis német romantikus „Heinrich von Ofterdingen" с. regényében, 
amely kitűnően visszaadja az író szociális eszményeit, idealizálja a „jó sze-
génységet". Ez kísérlet volt ar ra , hogy idealizálja Németország nyomorát és 
elmaradottságát, történelmi tehetetlenségét. Végül, Wordsworth angol 
romantikus a parasztság tunyaságának és elmaradottságának dalnoka lett, 
dicsőítette azt a tulajdonságát, hogy nem száll szembe a gonosszal, dicsőitette 
nyomorát, műveletlenségét és előítéleteit, s közben meghatódott a nép szel-
lemi elvadulásán. » 

Beszélhetünk-e ezeknek az íróknak a népiségéről? Persze, hogy nem. S nem 
véletlen, hogy a későbbi francia, német vagy angol irodalom legreakeiósabb 
elemeit ezekhez az írókhoz húzta a szívük, hogy közvetlen szellemi leszárma-
zott jaiknak tekintették magukat. Nem, az, hogy közvetlenül a néphez fordul-
tak, nem voltak igazi népiségük kifejezője. Egy jellemvonás szembeszökő 
ezeknél az íróknál: a nép legmaradibb vonásaira apellálnak: ellenségei a 
szociális haladásnak, szeretnék megállítani a történelem előrehaladó fejlő-
dését, a „régi jó" kapitalizmuselőtti viszonyokhoz szeretnék a történelmet 
visszafordítod. 

Nézzük meg konkréten mindegyik írót. Vegyük például Wordsworthot. 
Alkotása az angol nép történetében beállott nehéz, éles fordula t időszakára 
esik. A paraszti Angl ia pusztulása még az olyan politikailag konzervatív írók 

-'munkáiban is kifejezésre jut, mint amilyen Wordsworth. Wordsworthnál az 
idealizált leírásokból, az „árkádiai" Angliáról festett képekből olykor kiüt-
közik az igazság a nép elviselhetetlenül súlyos helyzetéről. A burzsoá Angliá-
ban a „jómodor" kri tér iuma lett, hogy minden tisztességes burzsoá házban 
meglegyenek Wordsworth kötetei. A holnapi Britannia, a szocialista Britan-
nia semmiképpen sem megy majd el Wordsworth erőtől duzzadó, gyönyörű 
természetleírásai, a népi életből vet t jelenetei és a lakjai mellett, de okvetlenül 
elveti majd azt, ami benne pur i tán és képmutató, reakciós és a reakciót oltal-
mazó, ami azoknak az álelőnyöknek a hirdetésével függ össze, amelyekkel 
nézete szerint együtt j á r az, hogy a nép műveletlen, passzív és hogy nem száll 
szembe erőszakkal a gonosszal, s ami, végül, mindenféle előítétetekkel van 
kapcsolatban. 

Wordsworth, amikor a „köznéphez", közvetlen élettapasztalataihoz nyúlt,-
megtalálta mind az igazi t ragikum vonásait, mind (természetleírásaiban) az 
igazi költészet vonásait, amelyek a nép életével függnek össze, ki tudta fejezni 
az egyszerű angol nép életével kapcsolatos objektív igazságnak legalább egy 
kis részét. 
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Szándékosan állapodtunk meg Wordsworth példáján, minthogy ez a példa 
szemléltetően elénk t á r j a a népi jelleg problémájának bonyolultságát. Ez a 
példa egyszersmind azt is mutat ja , hogy miyen óriási munka vár barátainkra 
külföldön: a népi demokratikus országokban és a kapitalizmus országaiban 
az irodalmi hagyomány kérdésével kapcsolatban. A burzsoá kultúra legfőbb 
törekvése az, hogy egyre szűkebbre fogja, egyre jobban korlátozza a ku l tú rá j a 
á l ta l elismert irodalmi megnyilvánulások számát, hogy elszigetelje mindazt, 
ami a nép művészetében és irodalmában valóban egészséges ós értékes. 

A szocialista kul túra legfőbb törekvése az, liogy szélesebbre k i tá r ja , 
kibővítse azoknak a múltbeli irodalmi megnyilvánulásoknak a körét, amelye-
ket be kell vonni a dolgozó tömegek kulturális kincsesházába. De korántsem 
minden válik Franciaország, Németország, Anglia stb. népei nemzeti kul túrá-
j á n a k közkincsévé. 

Chateaubriand, Novalis, Wordsworth ós más írók alkotásának, amely 
á l ta lában át van ha tva a reakció oltalmazására irányuló törekvésektől s amely 
a kizsákmányoló kisebbséget szolgálta, rendszerint szűk a jelentősége, mint-
hogy annak a társadalmi rendszernek a keretei közé van zárva, amely szülte. 

A különféle országok irodalmának megvoltak sa já t Bulgarinjai . A bajuk 
nem is annyira az volt, hogy maguk tehetségtelenek voltak, mint inkább az, 
hogy silányak, a társadalomtörténet és az esztétika szempontjából meddők 
voltak azok az eszmék, amelyek védelmére keltek. 

Bármennyire is tehetséges önmagában véve egy író, okvetlenül feledésbe 
merül , ha tolla a társadalom halódó erőit szolgálja. Belinszkij, a nagy orosz 
kri t ikus, igen helyesen állapította m-jg, hogy nem az író tehetségén múlik, 
hanem azon, hogy milyen i r ány t vesz tehetsége. Érthető ugyanakkor, hogy 
az író haladó gondolkodásmódja is óriási erővel befolyásolja a társadalmat, 
h a ez fejlett művészi tehetséggel párosul. Az egyes nemzeti kul túrák története 
igen szép számmál ismer olyan írókat, akiknek az alkotásai diadalt arattak 
az időn, megtartották nagy esztétikai és történelmi-dokumentációs .jelentősé-
güket és átmennek a népek nemzeti kul túrá jának mindennapi használatába. 

A nagy Belinszkij örökké élő jelenségnek nevezte Puskin prózáját . „Gon-
dolatok és megjegyzések az orosz irodalomról" c. munkájában Belinszkij ezt 
í r t a : „Bármilyen legyen is irodalmunk, jelentősége számunkra mindenesetre 
sokkal nagyobb, mind hinnők: benne egyesül, benne nyilvánul meg egész szel-
lemi életünk, életünknek egész költésztte. Csakis az irodalom terén válunk Iván-
ból és Péterből egyszerűen emberekké, csakis itt fordulunk az emberek felé és 
foglalkozunk az emberekkel." (Belinszkij. Válogatott esztétikai tanulmányok. 
Szikra, 1950. 261. old.) 

Puskin költészetében csodálatosan tükröződik a kor orosz életének álta-
lános tartalma. Ennek a költészetnek a pátosza, hogy Belinszkij kifejezésével 
éljünk, „szociálissága", az érzelmeknek és élményeknek az a közössége, az a 
befejezett objektív teljesség ezek kifejezésében, amely nem a költő egy vagy 
más kaszt-előítéleteihez vezet el bennünket, hanem a népi élet, a szerelemről 
és barátságról, életről és halálról alkotott népi elképzelések bugyogó forrásai-
hoz . . . 

Csajkovszkij zseniális első zongoraversenye népi melódiákból nőtt ki; 
Csajkovszkij megtartotta az egyszerű népi dallamok lenyűgöző költőiességét, 
de a verseny végtelenül gazdag hangzásában fel tár ta a fő téma egész filozófiai 
mélységét. 

„Tudjuk — mondotta Kal inin —, hogy a legügyesebb költők, a legtehet-
ségesebb zeneszerzők csak akkor váltak alkotásukban lángelmékké, amikor 
szoros kapcsolatban voltak a népi alkotással, amikor a nép kútfőiből merítet-
tek. Enélkiil nincsenek lángelméjű emberek." (Kalinin Az irodalomról. Gyűj-
temény. 194—195. old., oroszul.) 

Puskin költői géniuszát annak köszönheti, hogy egé^z életén át; erős hatás-
sal voltak alkotói tudatára a nép életének tényezői. A népi tényezőnek ez a 



hatása eleinte gyermekkori benyomásokban nyilvánult meg, amelyek igen 
eleven és mély nyomokat hagytak a költőben („ . . .Puskin t , min t tudjuk, m á e 
gyermekkorában körülvette a népi elem" — állapította meg Csernisevszkij). 
később pedig abban, hogy nagy figyelemmel és szeretettel tanulmányozva a nép 
életét és nyelvét. „Puskin — mondja a nagy költő egyik biográfusa — mindig 
kereste az eszközöket, amelyekkel legmélyebb forrásában ku ta tha t j a fel az élő 
uépi beszédet. . ." 

Puskin verseinek harmóniájából kicseng az orosz népi beszéd zenéje. 
Puskin ereje abban rejlik, hogy költészetét népi forrásokból merítette. H a 
Puskin nem áll t volna olyan közel a nép életének és nyelvének világához, nem 
lett volna belőle nagy nemzeti költő. „A ta r ta lmat a költő népének életéből 
merítette, ennek a tartalomnak értéke, mélysége, terjedelme és jelentősége 
tehát nem egyenesen és közvetlenül magától a költőtől és nem tehetségétől 
függ, hanem népe életének történelmi jelentőségétől" — mondotta Belinszkij. 
Puskin nagysága továbbá abban rejlett, hogy igyekezett minél jobban „meg-
érteni népe életének történelmi jelentőségét". A poltavai csata vihara, amely 
előhírnöke volt annak, hogy, Belinszkij kifejezésével élve, Oroszország köze-
lebb jut az európai élethez, hogy a „világtörténelmi lét porondjára" lép; 
annak a rettenetes zavaros kornak t ragédiája ,amely a „Borisz Godunov-
ban" jutott zseniálisan kifejezésre; annak a Pugacsev-lázadásnak epopeája, 
amely „Szibériától Moszkváig és Kubanytól a muromi erdőkig megingatta az 
á l l a m o t . . M i n d e z e n , kezdve a népmesék csodálatos közvetlenségétől és egy-
szerűségétől a nép és az állam életének legbonyolultabb és legfelelősségtelje-
sebb pillanatait megörökítő művekig, rajta van a költő mély népségének 
bélyege. Mint ahogy Pugacsev kiáltványaiban Puskin „a népi ékesszólás 
csodálatos példáját" látta meg, ennek a népi mozgalomnak a történetéhez for-
dulva, igen nagyjelentőségű tényként megállapította, hogy „az egész köznép 
Pugacsev mellett volt'' ,hogy Pugacsev híveinek és a nemeseknek az „előnyei" 
„túlságosan ellentétesek voltak". Puskin korai halála megakadályozta, hogy 
egyre mélyebben hatoljon be az orosz nép életének történelmi tartalmába, hogy 
egyre inkább népi jelleget adjon alkotásának. De azt, amit Pusk in nem ért el 
és nem mondott végig, ami történelmi értelemben zseniális fragmentum maradt 
(éppen a költő történelmi és osztálykorlátozottsága folytán), ezt Puskin alko-
tásaiban teljesen fe l tá r ja magának a haladó történelmi tapasztalatokkal fel-
vértezett szovjet nép. 

A rnult í ró jának alkotása és világnézete nem volt mentes az elkerülhetet-
len történelmi korlátozottságtól és ш osztályelőítéletektől. Az íróknak fel-
tétlenül adózniok kellett (kisebb vagy nagyobb mértékben) az uralkodó osz-
tály ideológiájának. Franciaországban például a mai burzsoá krit ika, amely 
az „amerikai pár t" érdekeit tükrözi, felbőszül azon. hogy a nagy Balzac, a 
kapitalizmus leleplezője, a dolgozó nép közkincsévé válik. Ez a kritika, 
gonosz szándéktól ha j tva elhallgatja vagy bemocskolja mindazt, ami az író 
alkotásában haladó, előtérbe tolja azt, ami benne elavult és maradi, nagy-
buzgóan hangoztatja osztályelőítéleteit; a „rendszer" és a tulajdon, a trónus 
és az oltár serény védelmezőjének nyilvánít ja Balzacot . . . De ha valaki. 
Balzacban csak az „előítéletek" mozzanatát emeli ki, az történelmileg elavult-
nak tekinti, a múltba hagyja veszni és így megfoszt ja attól a hatalmas jelen-
tőségétől, amit a mai, demokratikus Frnciaországban az egész nép szempont-
jából betölt. 

Márpedig Balzacnak, mint sok más nagykaliberű írónak is, a világszemlélet 
és a gyakorlat néhány lényeges mozzanatában sikerült, Lenin kifejezésével 
élve, „letépni" a kizsákmányoló kisebbség „rabláncait", visszatükrözni alkotá-
sában a „köznép" történelmi tapasztalatait, kifejezésre juttatni, hogy mi a 
társadalom kizsákmányolt többségének hangulata a kor legfontosabb fel-
adataival kapcsolatban. 
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Okvetlenül meg kell értenünk, hogy Balzac háta mögött ott volt a nép, 
amely megvívta az 1789-es forradalmat, a nép, amely s a j á t erejéből gigászi, 
világtörténelmi jelentőségű forradalmi munkát végzett. Ezt a m u n k á t a 
manufak túrák munkásai, a parasztok és a kisiparosok végezték el. „De — írta 
Marx ,Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája' című müvében — bár-
mily kevéssé hősies is a polgári társadalom, mégis hősiességre, önfeláldo-
zásra, rémuralomra, polgárháborúra és népek csatáira volt szükség ahhoz, 
hogy életre keljen". (Marx—Engels. Válogatott müvek. 1. köt. Szikra, 1950: 
226. old.) 

A f rancia nép legjobb vonásai —• férfiassága, lankadatlan harcolni és 
ellenállni-akarása, történelmi érzéke és értelme, a haladó társadalmi és törté-
nelmi kezdeményezésekhez való k i f inomul t érzéke — kifejezésre ju to t tak a 
gazdag forradalmi tapasztalatokban. 

Balzac helyes történelmi ösztönére hallgatva, az 1789-es forradalom kor-
szakát választ ja meg kiinduló, meghatározó mozzanatnak „Emberi színjáté-
kának" felépítésében. 

Az 1789-es forradalom viharos korszaka, amely ú j fejezetet nyitott 
Franciaország történetében és felborította emberek millióinak megszokott 
életmódját, a társadalom valamennyi osztályának életmódját, mintegy 
kiinduló pont volt Balzac „Emberi színjátékának" nagy témájához. 

Balzac népiségét nem annyira a néppel kapcsolatos nyílt kijelentéseiben 
keli keresnünk, mint inkább abban a mély és mindenre kiterjedő, minden tár-
sadalmi osztályt felölelő ábrázolásában, amellyel a X V I I I . század-végi for-
radalmi fordulat társadalmi és anyagi eredményeit lefestette. Csaknem száz 
művében, amely az „Emberi színjátékot" alkotja, r á m u t a t arra, hogy Francia-
országban a társadalmi viszonyok tel jes szétzúzása folytán „minden fel-
fordult és még most is a l aku l . . . " Éppen ez a csodálatos képesség, amellyel 
áz „Emberi színjáték" alkotója t ip ikusan művészi formákban fe l t á r t a az 
egész társadalom sorsát, megrajzolta az emberi kapcsolatoknak azt a felboru-
lását és megváltozását ,amely a X V I I I . század-végi forradalmi csaták követ-
kezményeivel függött össze, az első sajátosság, amely Balzac népiségére utal. 

Balzac leleplező realizmusa nem alakulhatott volna ki teljes hatalmában 
és mélységében, ha nem támaszkodott volna arra, hogy a társadalom széles 
rétegeit felháborította a fináncplutokrácia, amely a júliusi k i rá lyság idején 
Franciaországban uralkodott. Balzac haragosan felemelte tiltakozó szavát 
az abban az időben ú j burzsoá társadalmi rendszer visszataszító megnyilvá-
nulásai ellen, s ez nem ál l t ellentétben, hanem teljesen összhangban volt a 
francia néptömegek hangulatával . A legfontosabb i t t az, hogy milyen jellege 
van Balzacnál a kapitalizmus kr i t iká jának, hogyan leplezi le a burzsoá 
uralom különböző oldalait. Most m á r egy évszázad választ el bennünket 
Balzac korától. De csak most tárul fel előttünk tel jes egészében Balzac anti-
kapitalista kr i t ikájának társadalmi logikája és történelmi célirányossága-
Amikor egyik-másik író népiségének kérdését v e t j ü k fel, nemcsak azt kell 
okvetlenül tisztáznunk, hogy az író mi volt saját kora számára, hanem alko-
tásának azokat a mozzanatai^ és vonásai t is meg kell vizsgálnunk, amelyek 
folytán az író korunk dolgozó tömegei szempontjából ma is élő, hatékony 
társadalmi és kulturál is erő. 

Annak a társadalmi tapasztalatnak a birtokában, amelyet a haladó 
emberiség Balzac óta felhalmozott, világosan l á t juk , milyen óriási törté-
nelmi méreteket öltöttek Balzac mélységesen igaz alakjai . Az „Emberi szín-
játék" alakjai , éppen aizért, mert Balzac a valóságos élet mélyéből vette és 
erőteljes művészi fo rmába öltöztette őket. tovább élnek és élénk visszhangra 
találnak a nagy olvasóközönségben. Ma már vi lágosan látjuk, hogy Balzac 
olyan alakjaival, mint Gobseck, Grandet és Nucingen báró, egyre jobban 
leleplezte a magántulajdon ura lmának társadami és gazdasági értelmetlen-
ségét, egyre inkább napvilágra hozta a „pénz" sötét birodalmát, egyre inkább 
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a r r a törekedett, hogy megértse a burzsoázia élősdi, társadalomellenes szere-
p é t . . . Vájjon nem világos, hogy mennyire céltalan, társadalmi értelemben, 
mennyire a szó szoros értelmében meddő Balzac nyerészkedőinek lázas 
tevékenysége? De ha az író így látta a nyerészkedőket, a „haszon bajnokait", 
vagyis meglátott bennük valamit, ami ugyanolyan impozáns, mint amilyen 
meddő és értelmetlen, nem jelenti-e ez azt, hogy „alulról" látta meg őket, az 
„anyagi javak termelőinek" szemével, a „vagyontalan népesség" szemével! 
A tulajdonosi világrend mélyreható ellentmondásait az „Emberi színjáték" 
szerzője csak a „köznép" nagy történemi tapasztalatainak fényéban „fedez-
hette fel", s ha nem tar t juk szem előtt ezeket a tapasztalatokat, Balzac alko-
tása misztikusan felfoghatatlannak tűnik. 

Leninnek Tolsztojról szóló zseniális cikkéből kiindulva, teljes jogg-il 
mondhatjuk, hogy amikor egy valóban nagy művész kerül szóba, okvetlenül 
felmerül e művész népiségének kérdése, hogy csupán az író származása és 
életkörülményei alapján semmiképpen sem magyarázhat juk meg alkotását. 

A problémát azonban az teszi bonyolulttá, hogy az író osztályhelyzeté-
nek elhanyagolása nélkül, egyszersmind meg tudjuk látni azokat a vonáso-
kat, amelyek népiségét meghatározzák. Ha a múlt íróinak alkotása egyátalán 
nem „osztályon kívül álló", „osztályfeletti" alkotás, akkor vá j jon jogosan 
vethető-e fel az a kérdés, hogy milyen mértékben népi írók ezek az írók? 

A kérdést még az az eléggé jelentős körülmény is rendkívül bonyo-
lul t tá teszi, hogy a kizsákmányoló társadalomban a dolgozó nép szellemi 
tengődésre van kárhoztatva, hogy az irodalom „fogyasztói" az elenyésző 
kisebbséget alkotó művelt emberek. A legnagyobb orosz írók azon búsultak, 
hogy nincsen ki ter jedt olvasóközönségük. Dobroljubov „Milyen szerepe van 
a népiségnek az orosz irodalom fejlődésében?" c. cikkében keseregve kérdi г 
„Hogyan él ez a többi 64 600 000, aki nem olvassa ú jságja inkat és folyó-
i r a t a inka t? . . . Tudják-e Bezvodnoje vagy Mnogovodnoje, Zatisje vagy 
Zaleszje parasztjai , hogy ispánjaikat , rendőrfőnökeiket és intézőiket mái-
régen átadták a közvélemény törvényszékének: irodalmi elbeszélésekben, 
karcolatokban, emlékezésekben stb.? Tudják-e mindezt, s érzik-e az irodalom 
jótékony hatása folytán sorsuk könnyebbülését?. . ." Csaknem harminc évvel 
Dobroljubov cikkének megjelenése után Engels Minna Kautskyhoz intézett 
levelében ki fe j te t te azt a nézetét, hogy ,.... a mi viszonyaink között a regény 
túlnyomóan a polgári, tehát nem közvetlenül hozzánk tartozó körökből való 
olvasókhoz szól . . . ' ' (Marx—Engels: Művészetről, irodalomról. Szikra, 1950.. 
45. old.) 

„Tolsztojt, a művészt még Oroszországban is törpe kisebbség ismeri 
csak — írta Lenin ,L. N. Tolsztoj' c. cikkében. — Hogy nagy alkotásait való-
ban mindenki tulajdonává tegyük, harcra van szükség, harcra az ellen a tár-
sadalmi rend ellen, amely milliókat és tízmilliókat kárhoztatott sötétségre, 
elnyomásra, kényszermunkára és nyomorúságra, szocialista forradalomra 
van szükség" (Lenin: Az irodalomról. Szikra, 1950. 68. old.). 

Lenin tehát Tolsztoj tekintetében megkülönböztet népiségét, mint alko-
tásának funkcióját , amelyet történelmileg korának viszonyai korlátoznak, 
amelyet történelmileg a konkrét kor határoz meg, és az írónak az egész nép 
ál ta l való elismerését, amely csak azután lehetséges, hogy a hatalom a for-
radalmi proletariátus kezébe ment át. 

Ebből komoly módszertani jelentőséggel bíró következtetések adódnak. 
A múlt sok nagy írójának alkotásaiban a népiség nincsen a; felszínen, 
nincsen meg, mondhatni, vegytiszta forrmman, hanem társadalmilag össze-
bonyolított és osztályfeltételekhez kötött formában jelentkezik. 

Ez vonatkozik például az olasz irodalom olyan kiváló képviselőjére, 
mint Dante, akiről Engels azt rnonlotta, hogy a középkor utolsó ез egyben 
az ú jkor első költője volt". (Marx—Engels: Művészetről, irodaloanról. 67. old.) 
Dante „Isteni színjáték" c. költeményében a túlvilági vándorlás formájá t 
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választotta. A túlvilági látomás — olyan zeáner, amely a legszorosabban 
összefügg a katolicizmussal. Ez az összefüggés megvan Dante költeményé-
ben is, amely telisteli van szkolasztikus tudományossággal és vallási 
szimbolikán épül. A népi elem, amely az „Isteni színjátékot'1 athatja, a költő 
politikai és vallási előfeltételei által rendkívül bonyoluttá tett formában 
van meg. Nem akarunk az „Isteni színjátékban" fellelhető népies elemekre 
részletesebben kitérni, de feltétlenül szóvá kell tennünk azt, hogy miképpen 
bírálta Dante a katolicizmust. 

Itáliában a XI I I . és XIV. században a tömegek társadalmi mozgalmai 
gyakran eretnekség formájá t öltötték, s mint ilyen, sok szempontból bírálták 
a papságot, és egyenlősítő törekvéseket hirdetve, a plebejus köznép követe-
léseit fejezték ki. Dante az „Isteni színjátékban" tulajdonképpen csatlakozott 
azoknak az eretnek vallási tanoknak a képviselőihez, amelyek a tömegek 
társadalmi tiltakozását tükrözték; az egyházról adott kri t ikája a valóságban 
egyezett a nép nézeteivel. 

Dante síkra szállt a bűnbocsátó cédulák eltörléséért, pörbeszállt a 
napi tisztségekkel folytatott kereskedés ellen, leleplezte a papság züllött-
ségét ós kapzsiságát, az egyház legmagasabb képviselőit a „Pokolban" szere-
pelteti s így igazi nagy költő lett, minthogy ezek a mozzanatok összhangban 
voltak a néptömegek egyházellenes, antikatolikus hangulatával. 

A reneszánsz világias életfelfogása, élniakarása és mohó érdeklődése 
az ember iránt — ellentétben van az „Isteni színjáték" vallásos-katolikus 
elemeivel. A katolikus szimbolika, a szkolasztikus tudományosság elhomá-
lyosítja a költemény reneszánszos tendenciáit. 

De ha az „Isteni színjátéknak" csak vallási-misztikus síkja lett volna és 
ha nem volnának mély népi-reneszánszos alapjai, nem vált volna a nemzeti 
és a világkultúra kincsévé és későbbi nemzedékek nem tanúsítottak volna 
irányában eleven, művészi érdeklődést, vagyis kora keretei között maradt 
volna. Dante akkor válik majd a dolgozó tömegek kincsévé, amikor a szabad, 
demokratikus Olaszország népe előtt, az egyházi és világi reakció sötét 
uralma alól felszabadult olasz nép előtt teljes nagyságában feltárul majd az 
„Isteni színjáték" népi humanista, pátosza. 

Szem előtt kell tartanunk, hogy már magának a „nép" és „népiség" 
fogalomnak is konkrét, változó történelmi tartalma van, mint ahogy ennek 
megfelelően minden egyes korban az egyes országokban a nép öntudata is 
változó. Éppen erre a fontos szempontra hívja fel a figyelmet Lenin: „Nem 
nagy ú jság Tolsztoj kri t ikája. Nem mondott semmit, amit jóval korábban el 
nem mondtak az európai irodalomban is, az oroszban is azok, akik a dolgozók 
oldalán álltak. Tolsztoj kr i t ikájának sajátossága és történelmi jelentősége 
abban áll mégis, hogy olyan erővel fejezte ki a legszélesebb tömegek gondol-
kodásának megváltozását a jelzett korszak Oroszországában, és kivált a 
falusi, a paraszti Oroszországban, amilyen csak zseniális művészek tulaj-
dona." (Lenin: Az irodalomról. 78. old. 4 

í gy például a kapitalizmus kri t ikájának sajátosságát Ibsen híres színmű-
író alkotásaiban azok a sajátszerű életviszonyok határozták meg, amelyek 
között a nép az ország számára fordulópontot jelentő időszakban: az évszáza-
dos kistulajdonosi életforma bukásának és a kapitalista életformára való ? 
átmenetnek az időszakában élt. I t t a norvég nép életének egy meghatározott 
szakaszáról (a múlt század utolsó évtizedeiről) van szó. Tolsztoj alkotásaiban 
zseniális művészi formában kifejezésre jutott az a fordulat, amely annak a 
sokmillió parasztnak a nézeteiben végbement, akik akkoriban szabadultak 
fel a jobbágyi rabság alól és a kapitalista „szabadság" ú j borzalmaival talál-
koztak szemtől •szembe. Ibsen alkotásaiban is kifejezésre jutott egy teljesen 
konkrét időszak a kistermelők és jobbágyi rabságot nem ismerő parasztok 
norvég tömegeinek életéből, azok életéből, akik akkor a burzsoa-kapitalista 
viszonyok ú j világához való hozzászokás t ragédiáját élték át. Az orosz és a 

266* 



norvég nép történelmi életformájának sajátszerűsége határozta meg Tolsztoj 
és Ibsen alkotásainak sajátszerűségét. 

Lenin megtanít bennünket arra, hogy miképpen kell az elemzés egységes 
aktusában összekapcsolnunk a művész korának közvetlen, konkrét ellentmon-
dásait a nép társadalmi életének azokkal az alapvető feltételeivel, amelyek 
hosszabb vagy rövidebb történelmi korszak folyamán érvényben maradnak. 
Ilyenek például az orosz reform u tá i i valóság ellentmondásai, amikor ezt a 
valóságot összekapcsoljuk a jobbágyparasztság grandiózus sokévszázados „elő-
történetével", azok az ellentmondások, amelyek L. N. Tolsztoj alkotásainak 
alapját á that ják; ilyen az a tény, hogy a múl t század utolsó évtizedeiben a 
tőke nagy erővel behatolt Norvégiába ami törést okozott a norvég nép kis-
polgári-patriarchális életének „normális" évszázados berendezésében, amely 
oly ragyogóan és oly sajátos formában ju to t t kifejezésre Ibsen müveiben; 
ilyenek a chartizinus korában az angol dolgozó nép helyzetének szörnyű pro-
blémái, amelyek Dickens alkotásaiban ju tnak kifejezésre, s amelyek a lapja 
a patriarchális, paraszti Anglia pusztulásának és az angol proletariátus 
•születésének hosszú és szenvedésekkel teli előtörténete. 

így tehát bizonyos összefüggés mutatkozik a múlt több nagy í ró jának 
kritikai, leleplező realizmusát meghatározó legfontosabb vonások között és 
azok között a (minden egyes alkalommal) sajátszerű formák között, amelyek-
ben a népek életének évszázadokon át kialakult társadalmi szabályai össze-
törnek. A nagy néptömegek hangulatában és nézeteiben, az „anyagi javak 
termelői" hangulatában végbemenő változás, amelyet az egyik életmódról 
egy másik életmódra való átmenet idézett elő, a múl t sok többé vagy 
kevésbbé jelentős művészetének alkotásaiban megnyilvánuló társadalom-
kri t ikai tendenciák történelmi alapja. 

Az irodalom népiségének kérdése továbbá kétségtelenül eléggé jelentős 
mértékben összefügg Leninnek azzal a tanításával, hogy minden nemzetben 
belül két nemzet van, hogy két kultúra létezik. Lenin és Sztálin erre vonat-
kozó nézetei döntő jelentőséggel bírnak, amikor tisztázni akarjuk a múlt 
íróinak, valamint a kapitalista országok mai íróinak világnézetében és alko-
tásában tapasztalható erős és gyenge vonásokat Nézzünk meg néhány pél-
dát, amely bebizonyítja annak a lenini-sztálini tételnek a helyességét, hogy 
az osztályokra tagolt kizsákmányoló társadalomban két kultúra van és hogy 
ennek a ténynek óriási jelentősége van az írók alkotása szempontjából. 

Balzac nemegyszer megvallotta, hogy igazi erényre és magasztos emberi 
érzésekre csak szegények körében talált példát, „a veríték és az akara t , a 
munka és a türelem embereinél", a népnél, „amely piszkos kézzol óriási 
értékeket alkot, amely feldíszíti és aranyozza a porcelánt, üveget fú j , gyé-
mántot csiszol, fémet csiszol...", mint ahogy az „Aranyszemű leány"-ban 
(La fille aux yeux d'or; Scènes de la vie parisienne, I.) oly meghatóan í r ja . 

Balzac nem volna nagy művész és át lagon felüli gondokodó és szocio-
lógus, ha nem vetette volna fel azt a kérdést, hogy váj jon lehetséges-e más 
életforma mint a polgári életforma, ha nem kereste volna az emberi lét „nem-
polgári" útjait. Balzac kivezető) utat keres a polgári társadalmi élet kiáltó, 
kínzó ellentmondásaiból s megvizsgálja műveiben az ember „nem-polgári" 
életének különféle formáit. Hogyan menekülhet a „pénz" romboló hatásától? 
Váj jon a burzsoá közösségi élet viszonyai között az ember megszabadulhat-e 
az erre jellemző élményektől vagy szenvedélyektől1? 

Balzac csak a „hivatalos társaságon" kívül talált olyan embereket, akik 
életmódjuk, erkölcsi arculatuk, magatartásuk egész felépítése szerint más-
vágású emberek voltak, mint a burzsoák. Ezek a munka emberei voltak. 

A kiváló francia realista alkotása, igazi nagysága, ereje és gyengoségei 
a két kultúráról szóló marxista tanítás fényében válnak érthetővé. I t t meg 
kell említenünk Sztálin elvtárs „Marxizmus és nyelvtudomány" e. zseniális 
munkájának egyik nagyszerű részletét, amelyben a következőket í r ja : „Tel-
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jesen helyes az, hogy a burz-soak, illetőleg a proletárok eszméi, képzetei, 
erkölcsi elvei, vallása, poli t ikája merőben ellentétesek.'1 (Sztálin: Marxizmus-
és nyelvtudomány. 15. old.) 

A nép embereinek a lakja ival az „Emberi színjátékba" új, éltető elemi 
erő tör be. Ezek mögött az alakok mögött a burzsoá erkölcsöktől, erkölcsi 
szokásoktól, eszméktől és képzetektől tel jesen eltérő erkölcsök, erkölcsi szo-
kások, eszmék és képzetek egész világa sejthető. 

„Az istentagadó miséje" (La messe de l'athée, Scènes II.) s erről lehet 
i t t szó leginkább, az „Emberi színjáték" legpatetikusabb lapjai közé tartozik. 
Az emberbe vetett hatalmas, mindent legyűrő hit h a t j a á t Balzacnak ezt. a 
kis elbeszélését. Az a pátosz, amellyel i t t a nép fiainak erkölcsi gyönyörű-
ségét és szellemi nagyságát ábrázolja, az elbeszélésben olyan csodálatos erő-
vel és olyan tisztán, az olvasót annyira lenyűgöző őszinteséggel ny ivánul t 
meg, hogy i t t joggal mondhat juk, hogy Balzac közel ju to t t annak az ú j 
humanizmusnak a forrásaihoz, amely perspektívákban kivezette az í rót a 
magántulajdonon alapuló társadalom keretei közül. 

Bourgeat, a szegény vízhordó önzetlen, valóban önfeláldozó gondosko-
dása lehetővé tette Deplinnek, a szegény diáknak, hogy később híres orvos, 
a szegények b a r á t j a és istápolója legyen. Van egy csodálatos rész Balzacnak 
ebben a piciny remekművében. „Bourgeat — mondja Deplin — büszke volt 
rám, szeretett jómagam és sa já tmagam miatt." Bourgeatot, ezt az egyedülálló,, 
nyomorban tengődő embert, cselekedeteiben nem az önzés hajt ja, hanem a 
nemes önzetlenség, az a csodálatos tapinta t és lelki finomság, amelyek any-
nyira jellemzők a nép fiaira. 

A burzsoázia, mint a „Kommunista Kiál tványban" megállapították, az 
orvost, a jogászt, a papot, a költőt, a tudóst fizetett bérmunkásának szere-
pére süllyesztette le. Bourgeat — a nép f ia — megértette Deplin nemes élet-
célját. társadalmi értékét, s ezért, helyezte я, szegény diák „elméjének szük-
ségleteit" sa já t szükségletei fölé, ezért nyú j to t t neki (aki jóformán ideeren 
volt számára) anyagi lehetőséget tanulmányainak befejezésére. Deplin let t 
egyszersmind Bourgeat, e nyomorban nyögő, elnyomott ember számára 
az önmegerősödés egyetlen nemes formája. 

Bourgeat személyében Balzac már l á tha t t a a másik Franciaországot: 
a munkaszerető, becsületes Franciaországot, a kiapadhatatlan szellemi egész-
ség hordozóját, amely a Nucingenek és a Gobseckok Franciaországával, a 
bankárok, spekulánsok, a „felső társasághoz" tartozó gazdag naplopók és 
élősdik Franciaországával párhuzamosan fennáll . 

A „Chabert ezredes" (Le colonel Chabert, Scènes II.) című elbeszélésben 
ugyanezt l á t juk : ugyanez a nézet a népről, ugyanez a bizalom i rányában. 
Chabert, a napoleoni hadsereg volt ezredese, akit. megtagadott a felesége, 
mert előiyöí-ebb volt neki, hogy ne ismerje el élőnek, akit elutasított az 
igazságszolgáltatás, az egész „társadalmi berendezés". Louis Verniaud öreg 
katona nyomorúságos, roskadozó kunyhójában talált menedéket. Chabert , 
ez az élők sorából törölt lény, akinek „nincsen neve", nincsen felesége, nin-
csenek barátai, nincsen vagyona, csak Verniaudnak, a „kimerítő m u n k a " 
emberének szegényes vi tyi lójában szerez magának megtiszteltetést, itt t a lá l j a 
meg emberi méltóságának érzetét, itt vál ik ismét tel jesjogú emberré. Ver-
niaudnak eszébe sem jut, hogy Chabert megsegítéséből bármilyen előnyöket 
is szerezzen. Az öreg katonát zavar fogja el, amikor Chabert. azon a pénzen, 
amihez alkalmasint hozzájutott, kiváltotta vál tó já t s így még a dohányra 
való pénztől is megfosztotta magát ; őszintén elkeseríti ez és úgy érzi, hogy 
Chabert ezzel súlyosan. megsértette őt ós családját : „Megsértett bennünket, 
jóbarátait . Nem szép tőle, hogy ezt tette velünk!" 

Chabert balszerencséjének történetével Balzacnak sikerült, mint a víz 
egy cseppjében, megmutatni azt a szakadékot, amely a nép fiát elválasztja ' 
az úgynevezett „hivatalos társaság" törpéitől. S vájjon nem dühödt, k imé-
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letlen ítéletként, harsannak-e я. tulajdonosok bandája felé Balzacnak azok a 
szavai, amelyeket Derville szájába adott: „Csakugyan i g a z . . . a jótétemény 
egyik sajátossága, hogy összeegyeztethetetlen a tulajdonos érzeteivel!" Ezek 
a szavak megvilágí t ják azt a mély szakadékot, amely a népi alakokat elvá-
lasztja azoktól az alakoktól, amelyek a „vagyontalanok világával" szemben-
álló társadalmi rétegekből valók. Társadalmi, lélektani, erkölcsi ellentét 
állott fenn Franciaország burzsoáziája és dolgozó tömegei között. H a nem 
lett volna ez a ténylegesen fennálló ellentét, vagyis ha nem lettek volna a bur-
zsoázia képzeteitől, szokásaitól, erkölcsi elveitől eltérő „képzetek, szokások, 
erkölcsi elvek" stb., sok nagy polgári író realizmusa másképpen festett volna: 
sokkal szűkebb és sokkal szegényebb volna. 

Marx „A szent család"-ban kereken megmondja, hogy Eugène Sue 
„Párizs rejtelmei" c. művében ott válik realistává, ahol túllépi a korlátozott 
burzsoá világszemlélet kereteit, de e lárul ja a realizmust, mindahányszor 
elfogult burzsoá elméleteit, osztályelőítéleteit kezdi követni. 

„A német ideológiá"-ban a következő fontos ú tmuta tás t talál juk: „A for-
radalmat indító osztály — márcsak azért is, mert egy osztállyal áll szemben 
— már eleve nem mint osztály, hanem mint az egész társadalom képviselője 
lép fel, a társadalom teljes tömegeként jelenik meg az egyedüli uralkodó 
osztállyal szemben. Ezt azért teheti, mert kezdetben érdeke valóban inkább 
összefügg valamennyi többi, nem uralkodó osztály közös érdekeivel, mer t az 
eddigi viszonyok nyomása alatt még nem fejlődhetett ki egy külön osztály 
külön érdekeként." (Marx—Engels: Művészetről, irodalomról. 21. old.) 

A felvilágosodás burzsoá irodalmának felvirágzása a XVIII . században 
azzal függöt t össze, hogy a burzsoázia, mint a társadalmi, népi érdekek kép-
viselője, különleges helyzetben volt. S váj jon mondjuk Beaumarchais színmű-
trilógiája nem szemléltető kifejezése-e annak, hogy a burzsoázia érdekei 
társadalmi érdekekből „egy külön osztály külön érdekeivé" lettek1? 

Ugyanúgy Angliában, ahol a kapitalizmus korábban, mint más orszá-
gokban, felvette legérettebb formáit, a legélesebb formában mutatkozott meg 
az a tény, hogy egy nemzeten belül két nemzet és két kul túra van. Az ura l -
kodó osztályok érdekében olyan irodalom és művészet jön létre, ame-
lyek gazdagok nevekben, de szegények tehetségekben; olyan irodalom és 
művészet, amely idegen a népnek és teljes egészében az angol burzsoá ízlésé-
hez, szükségleteihez és fejlődési színvonalához alkalmazkodik. Enge ls 
„A munkásosztály helyzete Angliában" c. munkájában ezt í r ja : „ . . . A n g l i a 
művelt osztályai süketek minden haladással szemben, s csak a munkásosztály 
nyomására mozdulnak meg valamelyest. Nem várhat juk , hogy ennek az 
nggkori kul túrának mindennapi irodalmi kenyerét másképpen alkossák meg, 
mint amilyenek ők maguk. Az egész divatos irodalom varázskörben j á r és 
ugyanolyan unalmas és meddő, mint maga az érzéketlen divatos társaság is." 

Másrészt, a „Londoni levelek"-bien Engels, aki nagyszerűen ismerte az 
angliai helyzetet* kereken megmondotta, hogy „ . . . Angliában az a csodá-
latos tény mutatkozik, hogy minél alacsonyabban áll egy osztály a társada-
lomban, minél műveletlenebb a szó köznapi értelmében, anná l haladottabb, 
annál inkább van jövője". Ugyancsak Engels mondotta „A lakáskérdéshez" 
c. munkájában, hogy az uralkodó osztály fennállása egyre inkább akadály 
az ipari termelőerők fejlődése útjában, egyre inkább akadálya „a tudomány, 
a művészet és főként a művelt érintkezési formák fejlődésének. Modern 
burzsoáziánknál faragat lanabb fatuskók még nem voltak a világon". (Marx-
Engels: Válogatott művek. I. köt. 548. old.) 

Ugyanakkor, amikor Angliában az uralkodó osztály „szellemi tápláléka" 
olyan olvasmányokból áll, amelyek ugyanolyan divatosak, mint amilyen 
halálosan tehetségtelenek, a „műveletlen" osztályok, a vagyontalanok a kül-
földi és a hazai irodalom legjobb műveit vették kulturál is tárházukba, azo-
kat a műveket, amelyekkel a haladó világszemlélet és a nagy művészi tekin-
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té.lyek saj tója foglalkozik (Rousseau, Voltaire, Byron, Shelley.. .) . így pél-
dául Shelley müveit, mint Engels írta, csak az „alsóbb rétegek" olvalssák. 
míg egyetlen „becsületes" ember nem t a r t j a magánál ezeket a műveket, inert 
„fél, hogy egészen rossz hírbe keveredik". 

Nein világos-e ilyen körülmények között, hogy „az angol regényírók 
. . . ragyogó iskolájának" (Marx—Engels: Művészetről, irodalomról. 81. old.) -
alkotásai, Dickens, Thackeray és más írók alkotásai, amelyek az angol nem-
zeti kultúra büszkeségei, nem a burzsoázia divatos ízlései alapján készültek, 
hanem az ezek ellen az ízlések ellen vívott harc alapján, ez ízlések leküzdése 
alapján? A nagy angol regényírók világtörténelmi jelentőségét Marx éppen 
abban látta, hogy az egész civilizált világ előtt leleplezték a burzsoá szánal-
mas lelki világát és szégyen oszlophoz szegették. 

Dickensnek rendkívül fejlett és éles érzéke volt ama kiáltó ellentét 
iránt, amely a „vagyontalanok világának'' eszmekörét és képzeteit jellemzi, 
ellentétben a gazdag tulajdonosok eszmevilágával és képzeteivel. Az elnyo-
mott és kisemmizett nép irányában érzett forró szimpátia és szeretet fűtötte. 
Tévedhetett (s tévedett is) abban a kérdésben, hogy milyen úton szabadulhat 
meg a nép a kapitalizmus borzalmaitól. Korántsem mindig tudott szakítani 
és szakított az uralkodó osztályok ideológiájával . . . De mindamellett a múlt 
századbeli angol írók közül egyik sem tet t olyan sokat abban az irányban, 
hogy ügyesen, kitűnő művészi formában ábrázolja az egyetlen nemzeten belül 
fennálló két nemzet és két kultúra tényleges fennállását. Dickens regényei 
utolérhetetlen humortól, maró iróniától, eleven fantáziától tündökölnek, 
áthatja őket a megingathatatlan optimizmus és az „egyszerű ember" irá-
nyában táplált bizalom érzése, s mindez annak köszönhető, hogy Dickens 
szoros kapcsolatban volt a népi, demokratikus angol kultúra csíráival, a 
szœgények és társadalmilag kisemmizettek „nemzetével" . . . 

Az a feladatunk, hogy abból a marxista tanításból kiindulva, hogy min-
den nemzeti kultúrában két kultúra van, helyesen fe l tá r juk azoknak a mély 
ellentmondásoknak a tar ta lmát és értelmét, amelyektől nem mentes sok 
kiváló író alkotása, aki a kizsákmányoló osztályrendszer viszonyai között 
alkot. Mi még nem használjuk eléggé megfontoltan, eléggé következetesen a 
két kultúráról szóló tanítást, amikor a mai külföldi haladó írók alkotásait 
tanulmányozzuk és ter jeszt jük. Vájjon nem joggal követelheti-e olvasónk 
kritikusainktól, hogy kellő meggyőző erővel mutassák meg neki, t á r j ák fel 
előtte a Pablo Neruda, Howard Fast, Louis Aragon, Nazim Hikmet, Lindsay 
és mások alkotásai és Chile, az Egyesült Államok, Franciaország, Törökország, 
Anglia népe demokratikus és szocialista kul túrájának elemei között fennálló 
eszmei és művészi összefüggést . . . 

Már maga az a tény, hogy olyan írók jelennek meg, akikre egész népek 
büszkék, a burzsoá irodalomtörténészek képzeletében valami csaknem misz-
tikusan véletlenszerűnek tűnik; valójában ez törvényszerűség, amelynek meg-
vannak a történelmi motívumai és amely „kapóra" jön, minthogy gyakran 
egybeesik a népek történetében megérett válságok időszakaival. Lenin egyik 4 
1907-es cikkében a következőket írta: 

„Marx egész történelmi felfogásából következik, hogy olyan nagyra 
becsülte a forradalmi szakaszokat az emberiség fejlődésében; mert éppen 
ezekben az időszakokban oldódik meg az úgynevezett békés fejlődés szakaszai- « 
ban lassan felgyülemlett sok ellentmondás. Éppen ezekben a szakaszokban 
mutatkozik meg a legjobban, hogy milyen közvetlen szerepet játszanak a 
különböző osztályok a társadalmi élet formáinak meghatározásában, ilyenkor 
rakják le a politikai „felépítmény" alapjait , amely azután hosszú ideig 
támaszkodik a megújult termelési viszonyok bázisára. És a liberális bur-
zsoázia teoretikusaival ellentétben Marx éppen ezekben a korszakokban nem 
a »normálísf ütteti való eltérést, nem valami ,szociális betegség' .megnyil-
vánulását, nem szélsőségek és hibák sajnálatos következményeit látta, hanem 
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az emberi társadalmak történetének legéletbevágóbb, legfontosabb, leglénye-
gesebb, legdöntőbb pillanatait. Magának Marxnak és Engelsnek tevékenysé-
gében részvételük 1848—1849 forradalmi tömegharcaiban középpontként dom-
borodik ki. Innen indulnak ki a különböző országok munkásmozgalma és 
demokráciája sorsának meghatározásában. Ide térnek vissza mindig, hogy a 
legélesebb és legtisztább formában határozzák meg a különböző osztályok 
belső természetét és törekvéseit." (Lenin: A bojkott ellen. Lásd Lenin, Marx, 
Engels, marxizmus. Szikra, 1949. 193—194. old.) 

Már aká r Flaubert példáján is — aki látszólag olyannyira távol áll a 
néptől — beigazolódik, mennyire igaz a marxizmus klasszikusainak az a 
tétele, amely meghatározza, hogy milyen szerepe van a forradalmi időszakok-
nak az emberiség fejlődésében. Lenin „Állam és forradalom" c. munká jában 
utal arra, hogy Marx 1852-ben még nem vet i fel a kérdést, hogy mivel helyet-
tesítendő a megsemmisítendő burzsoá államgépezet, minthogy 1848 tanulsá-
gai még nein szolgáltattak anyagot e kérdés megválaszolásához. Az 1848-as 
forradalom „ . . . elérkezett ahhoz a feladathoz, hogy ,minden romboló erőt'" 
az államhatalom ellen .összpontosítson', ahhoz a feladathoz, hogy .össze-
törje ' az államgépezetet''. (Lenin: Állam és forradalom. Lásd Lenin: Váloga-
tott müvek. 2. kö t 179. old.) 

Flauber t példájából látható, hogy a realizmus fegyverét, amelyet vala-
mikor a burzsoázia kovácsolt a feudalizmus ellen vívott harcban, miképpen 
fordították éppen az ő osztályuralma ellen. A szlerző „Érzelmek iskolája" 
(Éducation sentimentale) с. alkotása azok közé a „romboló erők'' közé tarto-
zott, amelyeket a forradalom a burzsoázia politikai uralma ellen össz-
pontosított. 

Az 1848-as proletár forradalom objekt ív jellege meghatározta. Flaubert 
realizmusának határait és jellegét. Flaubert , abból a meggyőződésből kiin-
dulva, hogy az egész társadalom polgári elfajuláson megy át, megalkotta 
„Érzelmek iskolája" című regényét, s ebbe a regénybe belevetette minden 
gyűlöletét, amit az embert megalázó, erkölcsileg lezüllesztő polgári renddel 
szemben érzett. Flaubert regényében ábrázolta a mohó, kíméletlen és kor-
látolt burzsoát, s ezzel kimondta az í téletet a burzsoá magántulajdonosi tár-
sadalom felett. Regényében találunk olyan anyagot, amely azt bizonyítja, 
hogy a történelem kérlelhetetlen szükségszerűsége az „államnak nevezett 
szörnyeteg" — így mondja a szierző —, vagyis a burzsoá állam erőszakos 
eltávolítása. 

Flaubert megerősítette, hogy a burzsoá állam ellentétben áll az ember 
lelkiismeretével és értelmével, hogy csak gyűlöletet és megvetést érdemel. 
Eltévelyedett azonban, amikor tagadta a társadalmi baladás lehetőségét és 
csaknem az általános szkepszist tette meg realizmusának pátoszává. De az 
1848-as forradalom, ezt ismételten hangsúlyozzuk, hozzáfogott a burzsoá 
állami rend forradalmi megdöntésének feladatához. Ez volt abban az idő-
szakban a forradalom történelmi lehetőségeinek „plafonja". Az akkori pro-
letár szabadiságmozgalomnak ezek a „romboló" feladatai szülték a forrada-
lomtól egyénileg távol álló Flaubert realizmusát, realizmusának „tagadó", 
leleplező-kritikai tartalmát. Az 1848-as forradalom, a proletár felkelés, amely 
kihívta maga ellen a „hivatalos társaság' ' kebelében rej lő bűnös erőket, lehe-
tővé tette az író számára a burzsoá arculatán látható ú j (politikai és társa-
dalmi) vonások megértését. Flaubert ország-világ előtt tárgyilagosan bebi-
zonyította azt a t ény t hogy a burzsoáziái nyil t népellenies erővé vált, hogy a 
burzsoá szociális elfajuláson ment át, hogy politikailag és erkölcsileg 
lezüllött. A proletármozgalom napfényre hozta a burzsoá rendszer szörnyű 
vonásait, F lauber t teljes szánalmasságukban megiátta ezieket a vonásokat, 
meglátta, hogy kíméletlen leleplezésre szorulnak s így bekerültek regényébe. 

Igen nagy jelentősége van annak, hogy Flaubert 1857-ben kezdte meg 
írói útját , amikor komoly összeütközésbe került, a polgár i közvéleménnyel. 
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1880-ban, rövid idővel a halála előtt, amikor Maupassánt-t az a veszély fenye-
gette, hogy a „szokások és a közerkölcs megsértése" miatt bíróság elé állít-
ják, ezzel kapcsolatban a következőket írta Maupassantnak: „Akkor, amikor 
védőd jelekkel leint majd Téged — hiszen egy szó a vesztedet jelentheti —, 
nyugtalanul a hátad mögött érzed majd az egész csendőrséget, katonaságot, 
társadalmi erőt, amely felmérhetetlen teherként lebeg majd elméd felett ; 
akkor szívedbe költözik majd olyan gyűlölet, amilyent Te még nem is 
sejtesz, agyadon átvillan majd a bosszú gondolata, de a' büszkeség azonnal 
megál l í t . . . " 

A tulajdonosok nemzetével szemben érzett mérhetetlen harag szavaival 
fejezte be realista-írói ú t j á t Flaubert, aki örökösen lázongott a burzsoázia 
ellen és örökös rabja vo l t . . . Amikor a nagy gyűlölet és bosszúvágy szavai-
val felkelt a csendőrséggel és hadsereggel körülvett társadalmi erők ellen, 
kr i t ikájának fegyvere párosult hazája, Franciaország, kisemmizett dolgozó 
tömegei fegyverének kri t ikájával . 

Amikor egyik-másik író népiségének fokát kutatjuk, igen nagy jelentő-
sége van annak a kérdésnek, hogjr milyen szerepet tölt be a forradalmi világ-
szemlélet és a forradalmi elmélet. A múlt irodalma sok olyan írót ismer 
(mint például a mi forradalmi demokratáink), akik a legdemokratikusabb 
következetességgel síkra szálltak a rabságban sínylődő nép érdekeiért. 
Nyekraszov költészete, Szaltikov-Scsedrin szatirája, Csernisevszkij írói és 
újságírói tevékenysége, Dobroljubov irodalomkritikai munkássága annak a 
fontos körülménynek köszönheti eszmei és művészi értékét, hogy ezek az írók 
a nép szemszögéből oldották meg a politika és az esztétika kérdéseit, hogy 
vezéreszméjüknek „a paraszti forradalom eszméjét, a régi hatalom megdön-
téséért, folyó tömegharc eszméjét" (Lenin) választották. 

Belinszkijnek Gogolhoz intézett levelében megnyilvánuló hangulata, 
hangsúlyozta Lenin, a jobbágyparasztok hangulatával függöt t össze, min t 
ahogy a mi publicisztikánk „a néptömegeknek a feudális elnyomás csöke vé-
nyei miatt való háborgásával" függött össze. (Lenin: Az irodalomról. 26. old.) 

Mind a mai napig sincsen irodalomtörténetünk az egyTes külföldi orszá-
gok népi demokratikus irodalmáról; mind a mai napig nincsen fogalmunk 
annak az irodalomnak a fejlődéséről, amely közvetlenül tükrözi a nép szük-
ségleteit és érdekeit, arról a folyamatról, amelynek nagy hagyományai szo-
rosan összefüggnek „az anyagi javak termelőinek történetével". A burzsoá 
irodalomkutatók makacsul hallgatnak például az angol chartista költészetről, 
a Párizsi Kommün íróinak alkotásairól, a harmincas és negyvenes évek 
németországi irodalmáról. Márpedig mondjuk Louis Michel, Ernst Johns, 
Georg Weerth és sok más író szociálpolitikai nézete, amely az ő korukban 
haladó volt, lehetővé tette számukra, hogy a legközvetlenebb és a legkövet-
kezetesebb formában kifejezésre juttassák és védelmezzék az irodalomban a 
dolgozó nép létérdekeit. 

A haladó demokratikus világszemlélet ilymódon rendkívül fontos elő-
feltétel, amely megkönnyíti az írónak, hogy közelebb kerüljön a nép érdekei-
nek és képzeteinek világához. A tehetségnek a néptömegek történelmi érdé-
keit szem előtt tartó demokratikus tendenciája az író magasszínvonalú 
művészetének és népiségének előfeltétele. „A nép iránti rokonszenvvel magya-
rázható Béranger hihetetlen népszerűsége.. ." — mondotta nagyon helyesen 
Dobroljubov. 

A tehetség a demokratikus világszemlélettel párosulva azonban csak 
akkor lehet valóban hathatós, amikor a nép életének alapos ismeretén, a nép 
"zeretettel teli és kitartó tanulmányozásán alapszik. Egybe kell olvadni a 
néppel nemcsak ismerni, hanem mélyen és erősen át is kell érezni, át is 
kell élni ezt az életet — irta Dobroljubov —, szoros bensőséges kapcsolatban 
kell lenni ezekkel az e m b e r e k k e l , egy darabig az ő szemükkel kell körültekint-
getni, az ő fejükkel kell gondolkozni, az ő akaratukkal kell kívánni, az ő 
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bőrükbe és az ő lelkükbe keli bújni". Lenin számára G. Uszpenszkij. akinek 
,,hatalmas művészi tehetsége a jelenségek lényegéig hatolt", elválaszthatatlan 
a nép i rányában érzett forró szeretetétől, attól, hogy „kitűnően ismerte a 
parasztot". (Lenin: Az irodalomról. 138. old.) Azokban a közismert cikkekben, 
amelyekben Lenin Gorki j ja l és Sztálin Majakovszkij jal foglalkozott, vau egy 
közös és rendkívül fontos gondolat: hogy ugyanis az í ró szempontjából döntő 
jelentősége van annak, hogy egybeolvad a néppel. Mint Lenin mondotta. 
Gorkij hatalmas tehetsége, Gorkijé, aki szorosan egybekapcsolja sorsát a pro-
letár Oroszország sorsával, óriássá, az egész világ nagyságává tette az „ \ n y a " 
és a „Klim Szamgin élete" c. regény szerzőjét. Majakovszkij t alkotásainak 
elválaszthatatlan összefüggése népünk sorsával — „a szovjet korszak legjobb 
és legtehetségesebb költőjévé" tette. 

Gorkij és Majakovszkij , s ez igen fontos, egybekapcsolta alkotásait a 
leghaladottabb és a legforradalmibb osztály mozgalmával. A m ú l t írói 
viszont, még akkor is, amikor közvetlenül kifejezésre ju t ta t ták a nép vágyait 
és érdekeit,, a dolgozó tömegek akkori történelmi éretlensége fo ly tán sokat 
vittek bele alkotásaikba „az anyagi javak termelőinek" gyengeségeiből és 
előítéleteiből. 

Ezzel kapcsolatban feltétlenül idéznünk kell egy igen érdekes részt 
Engels Schlüterhez intézett 1885. m á j u s 15-én kelt leveléből: „Egyáltalában, 
elmúlt forradalmak költészetének, mindig a .Marseillaise' kivételével, későbbi 
időkre r i tkán van forradalmi hatása, mert hogy a tömegekre ha tn i tudjon, 
kénytelen a kor tömegelfogultságának is hangot adni. Innen a vallásos 
bárgyúság még a chartistáknál is." (Marx—Engels: Művészetről, irodalomról. 
84. old.) 

A kizsákmányolt tömegek mozgalmának elméleti és politikai éretlensége 
a múltban elkerülhetetlenül kihatott a demokratikus irodalom, a néphez közel-
álló irodalom eszmei és formális művészi oldalára. Godwin XVIII. század végi 
és XIX . század elejei írónak az alkotásai, aki Marx kifejezésével élve „egé-
szen közel állt a kommunizmushoz", mint Shelley forradalmi romantikus 
költészete is, szociális tiltakozásának minden radikalizmusa ellenére sem men-
tes az idealizmus, az utópizmus, az elvontság s a ködös szimbolizmus bizonyos 
elemeitől, amelyek híven tükrözik az angol proletár szabadságmozgalom „ifjú-
korát". De nem minden elvontság egyforma. Shelley érett alkotása, polgári 
l í rája, amely tele van harcos szociális motívumokkal, mintegy „kommentár" 
volt korábbi műveihez, „kommentár", amely fényt vet e művek erős és gyenge 
oldalainak mély népi, proletár lényegére. Ezzel magyarázható, hogy Shelley 
az angol proletariátus kedvenc költője lett, s mondjuk, kortársa, Landor, a 
„zsarnokfaló'', aki annyira páváskodott dagályos retorikus forradalmi frázisai-
val, ráérő kutatók szűk történelmi és irodalmi érdeklődésének tárgya maradt. 

Az elmondottak a lapján a következő következtetésekre j á tha tunk : 
1. Nem szabad elnagyolni, leegyszerűsíteni a kizsákmányoló rendszer 

\ viszonyai között született irodalom népiségének fogalmát . Tolsztojnál nem 
találunk túlságosan sok közvetlen nyilatkozatot a parasztságról. Balzac 
„Emberi színjátékában" aránylag igen keveset foglalkozik Franciaország dol-
gozó tömegeinek életével és helyzetével. I t t fontos az a szemszög, amelyből 

• a valóságra, a legfontosabb (a néptömegek helyzete szempontjából a legfonto-
sabb) kérdésekre tekintenek és amely az írót ténylegesen közelebb hozza a 
nép hangulataihoz és vágyaihoz. 

A mult í rójának alkotása foglalkozhatott elsősorban az uralkodó osztá-
lyok életének ábrázolásával, az, ami akotását mégis a ,,dolgozó tömegek törté-
netének" tényévé teszi, ami nemzeti kinccsé teszi, az írónak az a képessége, 
hogy ,alulról", vagyis a kizsákmányoltak szemével, tekintsen a „felső réte-
gek" életére, hogy meglássa bennük, ^ z „élet uraiban", a szűklátókörűség, a 
kasztszellem, a pusztulásra kárhozottság vonásait. 
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Lenin tanítása-az orosz szabadságmozgalom három szakaszáról — fényt 
vet az irodalomtörténeti folyamatra, arra a folyamatra, ahogy az irodalom 
Puskintól Tolsztojig Oroszország forradalmi ellentmondásainak növekedése 
és mélyülése közepette fejlődött. A hűbériség igájában nyögő ország paraszt-
ságának hangulata, hatailmas rejtett erő volt, amely az orosz klasszikus iro-
dalom realizmusát és népiségét táplálta, amely ezt az irodalmat a világ-
irodalom első soraiba vezette. Az orosz irodalom maradandó művészi értékei, 
mint Gorkij mondotta, „a nép hallgatólagos esgítségével" ezülettek meg. 

A mult irodalmában tapaszaiható népiség problémájának tanulmányozá-
sát az nehezítette meg, hogy az uralkodó osztályok ideológiájának nyomása 
folytán, a történelmi elmaradottság és korlátozottság folytán gyakran sem 
sz író, sem a nép nem ismerhette fel a társadalmi haladás megvalósításának 
igazi útjait, nem foghatta fel a történelem szempontjából helyesen az „anyagi 
javak termelőnek" érdekeit. A mult irodalmának népisége ezért gyakran 
elméletileg éretlen, történelmileg korlátozott és osztályelőítéletektői „megnehe-
zített" formában jelent meg. 'Csak az kerül a nép eleven kulturális értékei 
közé, ami magán viseli a tehetség és a világszemlélet harmonikus egységének, 
a többé vagy kevésbbé jelentős művészi adottság történelmileg helyes tenden-
ciájának bélyegét. 

2. Sok olyan írónak az alkotása^ aki egyénileg nem volt kapcsolatban a 
néppel és gyakran még nem is a népről írt, népivé válik később, amikor a 
néptömegek élére a proletariátus áll, a leghaladottabb és a legforradalmibb 
osztály mindazok közül az osztályok közül, amelyek az emberiség társadalom-
történetében valaha is léteztek. Csak most alakulnak ki Franciaországban az 
előfeltételek ahhoz, hogy Rabelais és Balzac, Béranger és Hugo valóban népi 
íróvá legyen. Csak most, iá Német Demokratikus Köztársaságban alakulnak 
ki az előfeltételek ahhoz, hogy Goethe és Lessing, Heine és Weerth müvei 
valóban az egész nép közkincsévé váljanak. 

A tömegek öntudatának színvonala a kapitalista országokban ma a kom-
munista pártok vezette proletár harcban találja meg legmagasabb történelmi 
kifejezését; a haladó külföldi írók alkotása egybeolvad a nagy néptömegek-
nek azzal a harcával, amelyet a békéért, a nemzeti függetlenségért és a szabad-
ságért vívnak, s ez egyik döntő feltétele annak, hogy ezek között az írók között 
a tehetségesek igazi népi tehetségekké váljanak. 

A múltra vonatkozólag is állja a helyét, hogy éppen a művész szubjektív 
vagy objektív közelállása a kizsákmányolt dolgozó nép érdekeihez és vágyai-
hoz, az anyagi javak termelőinek erkölcsi és esztétikai nézeteihez, a népi alko-
tás gazdag szájhagyományához — hogy éppen ez volt az a hatalmas, véka 
alatt rejlő erő, amely megtermékenyítette a művészek keresését. A múlt nagy 
írói szenvedélyesen igyekeztek behatolni annak a titkaiba, amit Puskin „az 
igazi népi ékesszólás tüzének" nevezett. „Puskin halála óta több mint száz év 
telt e l . . . Mindemellett, ha például az orosz nyelvet nézzük, ez alatt a hosszú 
idő alatt semilyen törést nem szenvedett és a mai orosz nyelv, szerkezetét 
tekintve, alig különbözik Puskin nyelvétől" — írja Sztálin elvtárs „Marxizmus 
és nyelvtudomány" c. munkájában. (Sztálin: Marxizmus és nyelvtudomány. 
9. old.) A szavak megválogatásából, a mondatszerkesztésből, a mondatok 
harmóniájából, az elemi egyszerűségből és lenyűgöző természetességéből lát-
ható, hogy „Puskin nyelvének szerkezete" magába szívta az orosz köznyelv 
népi-stilisztikai formáit. Puskin a népi ékesszólásnak ugyan a szerint a törvé-
nyei szerint írt, amelyek szerint Pugacsev kiáltványai íródtak. S vájjon Balzac 
energiájából, amellyel nekivág a beszéd „lényegének", nyelvének durva nyílt-
ságából, amely széttörte az arisztokrata szalon-zsargon szabályait, nem érző-
dik ki a Párizs forradalmi külvárosait lelkesítő beszéd tüze? Vájjon Tolsztoj 
prózájának hatalmas lendületében, beszédének kimért lassúságában, durva és 
heves szószerkezeteiben^ amelyek sértik a szalón-fecsegők fülét — vájjon 
mindebben nem nmtatkoznak-e meg annak a nyelvnek Tolsztoj által zseniá-
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l i s a n t o l m á c s o l t i n t e n c i ó i é s s t í l u s - S z a b á l y a i , a m e l y e n Oroszország paraszti 
t ö m e g e i n e k m i l l i ó i g o n d o l k o d t a k é s b e s z é l t e k ? 

Milyen hatalmas alkotási terület, nyílik hát meg a szovjet írók előtt, a 
népi demokratikus országok írói előtt, akiknek most lehetőségük van arra 
hogy a néppel vállvetve haladjanak és vele együtt a történelemben példátlanul 
ott álló szociaista kultúrát építsenek! 

Csak a szovjet társadalomban, amely felszámolta a kizsákmányoló osztá-
lyokat, amely megsemmisítette az antagonisztikus osztálykülönbségeket táp-
láló talajt, — csak ebben a társadalomban válik a marxista-leninista világ-
saemlélettel felvértezett író a szó szoros értelmében népi íróvá. A szovjet iro-
dalom közvetlen formában juttatja kifejezésre a nép érdekeit, amelyek nálunk 
állami érdekké lettek. 

Ha íróink a nép szemével vizsgálják a valóságot, ez azt jelenti, hogy for-
radalmi fejlődésében, a kommunizmus felé való haladásában látják. 

Mindebben megmutatkozik az a mélyenszántó minőségi különbség, amely 
a szocialista realizmus irodalma — magának a népnek az irodalma — a nép-
nek szóló irodalom — és az eddigi irodalom, az emberiség osztály-előtörténe-
tének irodalma között fennáll. 

„Oktyabr" 7. sz. 
1951 július. 

BELIA GYÖRGY: 

TOLNAI LAJOS 

A bukott forradalom után a kiegyezés történelmi szükségszerűségként 
telepedett a magyar nép nyakára. 1848 két kérdést hagyott megoldatlanul: az 
agrárkérdést és a nemzeti kérdést. Ez a két kérdés együtt a polgári fejlődés 
középponti problémáját jelentette. 1867 előtt a nemzeti probléma volt hang-
súlyozottabb, 1867 után pedig az agrárkérdés lett a polgári demokratikus átala-
kulás főproblémája. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a „kiegyezés gazdasági 
alapját a magyar mezőgazdaság és az osztrák finánctőke érdekeinek azonos-
sága képezte." (Mód A.) 

Magyarország kitűnő vadászterület volt a külföldi tőkés csoportok szá-
mára. A tőkeszegény Magyarország magas profitlehetőségeket biztosított az 
idegen tőkének, és az bátran élt is az alkalommal: a politikai feltételek bizto-
sítottak voltak. A Magyarországra irányított tőkekivitel természetesen más 
jelleget adott a kapitalizmusnak nálunk, mint amilyen az Nyugaton volt, ahol 
az eredeti tőkefelhalmozás feltételei már régóta megvoltak, s nemzeti jellegű 
kapitalizmus alakulhatott ki. 1848 bukása szükségszerűen a magyar nép kettős 
kizsákmányolásához vezetett: az ország kapitalizálásáért nagy árat fizetett 
a magyar nép. 

A beáramló tőke alaposan átalakította az ország politikai és kulturális 
arculatát. Tolnai a tőkének ezt a tevékenységét gúnyosn „misszió"-nak nevezi. 
„ . . . Missziónknak a legszebb jövője van, ez a föld feltétlenül alkalmas és kivá-
lóan kínálkozó a legszebb műveletekre. Igen. Gyárakat, szesz-, cukor- és szövő-
gyárakat kell teremtenünk, kultúrmunkákkal foglalni el a népet, dolgoztatni, 
jól fizetni, hogy ne maradjon ideje a haszontalan aspirációkra; nem ütni, verni, 
botoztatni, vadítani, hanem leszállni közéjük, gyermekeiket, altisztekké tenni 
hamar, hogy azok vezessék, tanítsák társaikat." — mondatja Sehwindler-
Hunyadival. (A báróné ténsasszony.) 

A külföldi tőke persze nem a nép közé „szállt le" közvetlenül, bár — Tol-
nai szavaival — „erős acélkapcsai" később éppen a népet, éppen annak legsze-
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gényebb rétegeit fojtották meg és „áttörhetetlen hálózata" proletársorba nyo-
morította a falut. 

A mezőgazdasági konjunktúra idejét általában az jellemzi, hogy a tőke 
behatolt a mezőgazdaságba. A közlekedési <és hitelszervezeti hálózat kialaku-
lása nemcsak következménye volt a kapitalizmusnak, hanem éppen ez volt 
Magyarország kapitalizálódásának legfontosabb eszköze. A mezőgazdaság foko-
zatosan árutermelővé vált. Ez egyben azt is jelentette, hogy egyidejűleg meg-
szabadult a rendi-személyi kötöttségektől. A paraszt m á r nem közvetlenül a 
földesúrnak adózik, hanem „a piacon keresztül ró ja le terheit" (Erdei F.) 

A mezőgazdasági konjunktúrát azonban még a nagybirtokosoknak is 
csak kis hányada tudta kihasználni. Még inkább vonatkozik ez a közép- és kis-
birtokos nemességre. Tudniillik a mezőgazdaság termelési technikája szinte 
középkori színvonalon mozgott, helyesebben stagnált s nem tudta kielégíteni 
a korszerű igényeket. Modern kapitalista termelésre csak azok a nagybirtoko-
sok rendezkedhettek be, akik áruló politikai állásfoglalásuk kapcsán összeköt-
tetésben állottak az osztrák bankházakkal és hitelhez juthattak. 

A parasztság még kevésbbé érezhette a konjunktúra áldásait, mert primi-
tív termelési technikájával nem tudott bekapcsolódni a versenybe. így áldás 
helyett még nagyobb terhek szakadtak a nyakába. A magyar mezőgazdaság 
technikai átalakulása nem tudott lépést tartani a fokozódó versennyel, a pa-
rasztság döntő többsége képtelen volt a polgárosodásra: belemerevedett ősi 
paraszti formáiba. A magyar parasztnak nem volt pénze arra, hogy gazdasá-
gát modernizálja. Pénzhez csak igen magas áron juthatott: a falusi uzsora fan-
tasztikus mérvű kiszipolyozásának kellett magát alávetnie. De más választás 
nem volt: az önellátásra berendezett paraszti termelés lehetősége már nem volt 
meg; a parasztbirtok kénytelen volt bekapcsolódni az árutermelésbe, de ter-
melési technikáját már képtelen korszerűsíteni, mert pénze nincs. A hitel pedig 
a halált jelenti számára. Ezzel magyarázható, hogy a. szerencsésebb helyzet-
ben levő és vállalkozóbb kedvű parasztok nem a termelési technika moderni-
zálására törekednek, hanem a tőke legkezdetlegesebb formájával — a kereske-
delmi tőkével — próbálnak szerencsét és csak később látnak hozzá a termelési 
technika átalakításához. Ezért nem bontakozhatott ki nálunk a mezőgazdaság 
amerikai útja, és ezért tipikus alakja a magyar mezőgázdaságnak a kupec-
paraszt. 

A mezőgazdaság kapitalizálódásában ilyen körülmények között döntően 
a nagybirtoknak jut a vezetőszerep. Ennek számos társadalmi és politikai 
következménye ma m á r közismert, de a maga idején nem akadt jelentős író 
Tolnáin kívül, aki meglátta volna és ábrázolta volna ezt a társadalmi 
folyamatot. 

A régi egyenlőségnek fel kellett bomlania a falun: az árutermelés, a piac 
ingadozása mozgásba hozta az eddig többé-kevésbbé egységes parasztságot. 
A patriarchális idill szertefoszlott: a „patriarchális naplopóból" falusi uzsorás, 
falusi kapitalista, a „civilizáció mázával bevont rabló" lett. A tőke uralma 
— bármilyen kezdetleges formában is — mégis csak rátelepedett a falura. Ez a 
falusi tőke a városra támaszkodott, s egyben annak legfontosabb utánpótlási 
bázisa lett. A falusi kapital izmusnak ezt a kettős arcát Tolnai is látta, de 
ennek a társadalmi folyamatnak a képviselőit nem a kapitalizmus, hanem a 
rablás kategóriájába sorolta. Tolnai társadalomszemléletének gyenge oldalai itt 
mutatkoznak meg a legszembetűnőbben, és világnézete ezen a vonalon érintke-
zik legszorosabban az orosz narodnyikokéval. Leninnek, az orosz narodnyikok 
reprezentatív képviselőjére — Sztruvera — vonatkozó szavai kísértetiesen rá-
illenek Tolnaira is: „A falusi kapitalizmus a szerző (t. i. Sztruve) szemében 
riem több, mint szomorú jelenség. Jóllehet ugyanezt a kapitalizmust a város-
ban is látja, mégpedig nagy méretekben, jóllehet látja, miképpen rendelte a 
kapitalizmus maga alá nemcsak a népi munka minden területét, hanem még 
a 'haladó' irodalmat is, amely a burzsoá rendszabályokat úgy tünteti fel, 
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mintha azokat a nép nevében és a nép érdekében foganatosí tanák. . . ' ' Ez a 
nézőpont lényegében azt jelenti, hogy Tolnai egészében elutasította a kapi-
talizmust: a falu kapitalizálódásában a falusi idill felbomlását lát ta s nem 
olyan szükségszerű folyamatot, melyet történelmi kategóriaként nézhetett 
volna. Ez a magatartás jellemző a kiegyezéshez való viszonyára is. A kiegye-
zést egészében elutasította s nem olyan elkerülhetetlenül adott keretnek tekin-
tette, amelyen belül lehet és kell harcolni a demokratikus forradalomért és a 
nemzeti függetlenségért. Romantikus antikapitalizmusa magyarázza pesszi-
mizmusát is — nemcsak az övét, de az egész irodalmi ellenzékét is. Az ellenzék 
— Tolnai, Vajda, Komjáthy — pesszimizmusának társadalmi t a la ja az, hogy 
a 48-as szabadságharcot vezető középnemesség felbomlott, a vezetésre alkal-
matlanná ,v,ált, a reakció támasza lett. Űj társadalmi osztályt nem találtak, 
melyre építeni tudtak volna. A munkásság történelmi szerepét nem látták, 
annak ellenére, hogy az 1871-es Pár izs megmutatta: a jövő a proletariátusé. 
A parasztságra sem támaszkodtak, 6 ha népről beszéltek, azon még mindig 
jórészt nemességet értettek. Ezért lett Tolnai annak az ú j Magyarországnak 
haragos krónikása, „ahol önterhe a la t t összeroskadt a régi nemesség; fölkelt 
és a hegy csúcsára jutott az élelmes szatócs-rend — vér nélkül, áldozatok 
nélkül, az örökké éhes proletárság ordító, eget, földet megrázkódtató tapsa 
mellett". (Eladó birtokok.) 

A vér nélkül, forradalom nélkül meginduló polgárosodás csak felemás 
lehetett, annál is inkább, mert a kapitalizmus külföldi import volt. Mikor 
Tolnai erről az oldaláról bírálja a hazai kapitalizmust, szédítő mélységeket 
világít meg — olykor csak egy szemvillanásnyi időre — és ennek nemcsak 
dokumentumértéke, hanem magasrendű művészi értéke is van. 

A parasztság csaik rossz oldalait ismerte a kapitalizmusnak, és csak 
hátrányait „élvezte". A város ezért eredendő rossz a paraszt szemében, és a 
később irodalmi síkon annyira kiélezett' urbánus-népi ellentét történelmi és 
társadalmi gyökerei ide nyúlnak у,issza. A városból a paraszt számára csak 
rossz jöhet, s mikor Mező-Mihályfalva parasztjai megtudják, hogy falujukból 
város lesz, szolgabírói hivatalt, sörgyárat kapnak, akkor „az öregebbek.. . csó-
válgatták a fejüket, s a nagy szerencsétől előre is úgy féltek núnt valami árvíz-
től". (Az urak.) 

Ilyen körülmények között a nép szembenállása a kiegyezéssel természetes 
és érthető. A nép Kossuthot várja vissza, érik a népi bosszú, egyelőre titkon, 
hamu alatt, hogy a 90-es években véres megmozdulásokba csapjon át. Tolnai 
gyönyörűen érzékelteti ezt a népi hangulatot több helyen is. „Kossuth a nagy 
Hódas-pusztán beszélt a múlt éjjeleken is. Kimentünk ai mezőre, letettük 
a fejünket a földre, és tisztán hallottuk a szavát." (A báróné ténsasszony.) 
Kossuth ekkor nő legendává: a nép mindent Kossuthtól — a forradalomtól vár. 
A politikai fórumon csak az urak és a nagypolgárok ágálhattak, a demokrácia 
pedig m á r csak a „korcsmákban meri kimondani, ami t érez". (Eladó birtokok.) 
A koldussá szegényedett paraszt ú t ja már a yárosba sem vezethetett, és hogy 
„szabaduljon az ország a szegénységtől" — ahogy Tolnai mondja keserű iróniá-
val — ki kellett vándorolnia. 

* 

Az agrárkérdés döntő problémája maradt a Horthy-korszaknak is. 
A népies mozgalom — mint szellemi áramlat is és mint irodalmi programm 
ie — már tudatosan vallotta, hogy a parasztkérdés a magyar társadalom 
központi problémája. A népiesek előtt az agrárkérdésről nem sok szó esett, 
a regényirodalom meg egyáltalán nem foglalkozott ezekkel a problémákkal. 
Kzért fordult Móricz Zsigmond olyan lelkesedéssel élete utolsó szakaszán 
Tolnai Lajos felé. A népiesek úttörőjét, ősét kereste benne: „ •.. A mai falu-
kutatóknak a legnagyobb bámulattal kell feléje fordulniok. Ha van ősük 
a magyar gondolatok történetében, Tolnaiban találhatják meg" — í r j a a Kelet 
Népében. Pedig Tolnai keveset írt konkréten parasztokról; életműve rengetegé-

277* 



hez viszonyítva jóformán semmit. Mórieznak lényegében mégis igaza volt: 
Tolnai életműve elválaszthatatlan az agrárkérdéstől — közelebbről a paraszt-
kérdéstől — még akkor is, mikor grófokról, nemesekről ír. 

Móricz írói példaképet látott Tolnaiban, mer t „megtanít rá, hogy kell 
meglátni az életet, az életben a valóságot, a valóságban a magot Arra tanít, 
hogy kell megírni a megírhatatlant". Ezt a megírhatatlant valóban csak Tolnai 
írta meg a maga korában. A kor divatja nem tűrte a társadalombírálatot 
Az irodalom fórumán Gyulai volt a „kritika arisztokratája" (Tolnai), és az ő 
klikkje diktálta, mit és hogyan kell, vagy szabad, vagy illik írni. Tolnai 
egyedül maradt, és az egyetlen embertől, aki igazi harcostársa lehetett volna, 
Va jda Jánostól is elszigetelődött. A népiesek helyzetében volt valami hasonló. 
Az ő szavuk is úgy hatott, mint „káromkodás a templomban", de azért soha-
sem voltak olyan magányosok, mint Tolnai. Ök is szembenálltak a hivatalos 
irodalmi fórummal, de nekik megvolt az az előnyük, hogy tudtak „divatot" 
csinálni maguknak — ami ugyan nem volt mindig előny sem irodalmi, sem 
politikai szempontból. Ezért mondja Móricz, hogy „Tolnainak most nyílik meg 
a maga kora". 

A probléma és téma hasonlóságának kapcsolatán kívül Móricz esztétikai 
jellegű kapcsolatot is teremt a népiesek és Tolnai között. „Írásait úgy lehet 
analizálni, mint a riportot. Vagy a fényképet. Anyaga a valóságos élet. Ez az, 
amit mondok, hogy meg lehet tőle tanulni, hogy kell regényírónak az életet 
nézni. Az ember, aki feltűnik előtte, azonnal kritikájával együtt jelentkezik 
a recehártyáján" — ír ja Móricz." A népiesek kedvenc műfaja volt az irodalmi 
riport; sok regényük és novellájuk alig több a riportnál: a falu naturalisztikus 
rajzánál. A reális ábrázolásig csak kevesen jutottak el, s a legnagyobbak is 
gyakran estek a naturalizmus „bűnébe". Az előbbi Móricz-idézetből azt hihetné 
az ember, hogy Tolnaiban Móricz a naturalista írót üdvözölte. Pedig erről szó 
sincs. Móricz „ellesett párbeszédei" ilyen pillanatfelvételek, vagy riportok — 
helyesebben: avatatlan író kezében nem is lettek volna mások, mint egyszerű 
fényképek: az élet naturalista rajza. De Móricz kezében ez a „fénykép" gazdag 
belső tartalmat kapott s már nem egyszerű rajz volt, hanem a szövevényes 
társadalmi mozgás reális ábrázolása. Móricz „ellesett párbeszédei'1 általános 
érvényűvé és tipikussá gazdagodtak Móricz művészi elrendezésében: a jelen-
ségek bonyolult ellentmondásai mögött meglátta a lényeget, mondanivalójába 
bele tudta sűríteni a társadalom történelmileg konkrét, mégis általános érvényű 
problémáit. Móricz írói módszerének egyik legjellemzőbb vonása, hogy olyan 
dolgokat mondott el, melyek valóban megtörténtek, de ezeket a megtörtént 
dolgokat sohasem izolálta a társadalmi folyamat alapvető tendenciájától, 
hanem szervesen beépítette abba. Az egyénit nem állította szembe a tipikussal, 
a lényeget nem választotta el ellentmondó jelenségeitől, hanem dialektikus 
egységükben ábrázolta. Tolnaiban ennek az ábrázolási módnak úttörőjét látta, 
azért üdvözölte olyan lelkesen. Móricz ezt így fogalmazza meg: „ . . .Tolnai 
skálája a legszélesebb minden magyar regényíróé közt. A grófoktól a 
parasztokig, a miniszterektől a falusi végrehajtóig, akihez nyúl, az mind eleven 
é le t . . . Ezek a könyvek úgy jártak, mint a nagy festők portréi. A modell halála 
után kezdenek hasonlítani s később ők adják a kor típusait." 

Móricz Tolnait tartotta a „legnagyobb regényírószem"-nek s olyan jelen-
tős regényíróhoz mérte, mint Kemény Zsigmond. Az összehasonlításból Tolnai 
kerül ki győztesen: „Tolnai sokkal gazdagabb, mint Kemény" — ír ja . Ezt azért 
mondja ki ilyen bátran, mert Tolnaihoz elsősorban a téma felől közeledett, és 
Tolnai témái valóban széleskörűek. A „széles írói skála" szempontjából veti 
össze Tolnait Mikszáthtal és Gárdonyival is. Ezzel kapcsolatban ezt mondja: 
„ . . . H a valamiben alatta is marad ezek írói művészetének — a magyar sors-
kérdések legsúlyosabb gondolataival foglalkozik. Azokkal a gondolatokkal, 
amelyek őt izzítják és perzselik, egyáltalán senki sem foglalkozott az ő korá-
ban . . . " Tolnainak a népiesekkel való rokonsága így válik Móricz szemében 
élő valósággá; ezért írja ezeket a mélyen átérzett sorokat: JÊn itt most sál-
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lalom a szent feladatot, hogy egy szent embert, nagyjaink egyik legnagyobbi-
kát mindazok között, akik valaha tollat vettek kezükbe hivatásukul, kiásom 
a sírból, s munkáit sorra felhordom vállamon s ölemben a mélyből. Hiszem 
és vallom, hogy ezzel teszek annyit a magyar ügyért, ha ú j r a bírom írni Tolnai 
oeuvre-jót, mint saját munkásságommal, amit hatvanéves koromig végeztem." 

Az „apolitikus" Móricz nemcsak írói programmot csinált Tolnai fel-
támasztásából, hanem akarva-akaratlanul politikai ügyet is. Ennek ellenére 
Móricz feltámasztási kísérletében a művész szempontjai domináltak. F é j a Géza 
már inkább a narodnyik ideológus kezével nyúlt Tolnaihoz Móricz elődjét 
kereste Tolnaiban, Péja a maga népi miszticizmusát és romantikus anti-
kapitalizmusát akarta irodalomtörténeti síkon igazolni. Móricz ezért nevezte 
a „legnagyobb regényírószem"-nek, Féja ezért növeszti „szálfává" Tolnait 
irodalomtörténetében és olyan óriások mellett tárgyalja egyenrangúként, mint 
Kossuth. Ez a népi miszticizmus mondatja Féjával, hogy Tolnai „az etikai 
indulat, a XVI. század prédikátorainak elsüllyedt lelke". Tolnai dühe „szent 
mámor" volt, a „magyar vallásos géniusz" tört ki belőle, a „magyar etikai 
zseni forrott benne szépíróvá, visszaadta a magyar irodalomnak azt a küldetést 
és hívőséget, mely régóta várta a föltámadást a régi magyarság sírjában". 

Fé ja a kiegyezést is ebből a szemszögből ítélte meg és ebbe a világnézetbe 
igyekszik Tolnai életművét is beágyazni. Féja számára a kiegyezés a kapitalista 
betyárok tatárjárása. Olyan tatárdúlás, mely felbolygatta a falu békés idilljét, 
„darabokra tépte a falut, kasztokra tagolta a népet". A kapitalizmus valóban 
ezt tette a faluval, és Tolnai valóban ezt a folyamatot ábrázolta gazdagon és 
szenvedélyesen. Az is igaz, hogy Tolnai ezért utasította el egészében a kiegye-
zést és vele a kapitalizmust, mint társadalmi formát; de már említettem: 
Tolnai társadalomszemléletének éppen az a legnagyobb gyengéje, hogy a kapi-
talizmust helytelen elvi álláspontról bírálta. Féja Géza pedig éppen ezért a 
gyengéjéért teszi meg „nagy szálfának" Tolnait. Legnagyobb korlát ját leg-
nagyobb erényként üdvözli. 

„Nem volt mai értelemben vett társadalmi tudata, nem szűkült egy osztály 
vagy társadalmi tan szolgájává..." — í r ja Féja. Azt hiszi, ez a legnagyobb 
dicséret, amit Tolnainak juttathat. Tolnainak persze volt társadalmi tudata, 
méghozzá osztályöntudata Abból a hivatalnok-nemesi rétegből származott, 
melynek hivatalán kívül egyebe nem is ,v°lt — Tolnai apjának élete utolsó 
szakaszán pedig még az se. Az öreg' Hagymássy (Tolnai későbben felvett írói 
név), ez a „disznó kemény ember" féktelen indulatán, mániákus igazságkeresé-
<sén és a nagy szegénységen kívül mást nem is hagyott fiára. Apja minden 
felettesével összeveszett, mert gyűlölte a hajbókolást, és minden visszaélést, 
korrupciót megalkuvás nélkül leleplezett. Nem is maradt meg egy hivatalban 
sem. Minden ingót, ingatlant eladott, hogy megéljen a család. Mikor mindenük-
ből kifogytak, rájukszakadt a nagy nyomor, és rokonok, barátok könyör-
adományaiból tengődtek. A „rúgott nótárius" fia ezzel a családi örökséggel 
indult el életpályáján. Tolnai hirhedt szubjektivitásának gyökerei ide nyúlnak 
vissza. Ez a gyermekkori konfliktus későbbi személyes sérelmek sorozatán 
keresztül olyan féktelen szubjektív dühhé szublimálódott helyenként, hogy el-
torzította életművét. Ezért nem tudott nagy tehetsége ellenére sem korszak-
alkotó a lakja lenni a magyar irodalomnak. Életműve ezért nem teljes, ezért 
van tele annyi ellentmondással. Tolnai írói tragédiája, hogy szubjektív 
konfliktusai csak legjobb írásaiban váltak objektívvé; nem mindig mélyültek 
általános érvényű társadalmi mondanivalóvá. 

Tolnai ingoványon vetette meg a lábát: szubjektív sérelmein, háborgo 
dühén és a hulló nemességen. A nemesség nem volt többé irodalmi bázis, és 
Tolnai akkor nő naggyá, mikor — nem tudatosan ugyan, de mégis — kikászáló-
dik ebből a mocsárból és éppen saját osztályának — a nemességnek — kímélet-
len kritikáján keresztül. Ekkor találja meg az utat a nép felé, bár végérvé-
nyesen sohasem szabadul meg nemesi korlátaitól. Ekkor jut el odáig, hogy 
szubjektív konfliktusait nem önmagukban nézi, hanem társadalmi gyökerüket 
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keresi és általános érvényű társadalmi következtetéseket von le belőlük. Így 
a lkot ja meg t ípusait : Tarczalit, a! kapitalizmus útvesztőin magányosan 
bolyongó értelmiségi embert, akinek út ja csak tragédiával végződhetik, Bokros-
nét, az urizáló kulákasszonyt, Clemens Jánost, a gátlástalan rabló-kapitalistát. 
Ez az út nehéz volt Tolnainak. Nemcsak ezért, mert jóformán egyedül kellett 
ezen az úton járnia, hanem azért is, mert elszakadni egy osztálytól nem könnyű, 
egy másikba beépülni meg éppen nehéz, ezt művészien ábrázolni még nehezebb. 

Tolnai művészete éppen akkor érik meg, akkor tisztul meg, mikor társa-
dalmi tudata kezd a nép, a parasztság tudatával azonosulni. F é j a ezt nem látta 
meg Tolnaiban: ő a romantikus antikapitalistát — közelebbről a narodnyikot — 
kereste benne. Azt a Tolnait kiáltotta ki óriássá, aki az egész világgal dühös 
prófétaként száll szembe. Tolnaiból így akart korszakalkotó irodaimi mérföld-
követ teremteni, és így szürkítette el. Mert Tolnai nem egyszerűn romantikus 
antikapitalista, nem egyszerűen narodnyik: több ennél, és éppen akarata 
ellenére több: művészete túlnőtt világnézetén. Politikai állásfoglalásának, 
személyi sérelmeinek akart irodalmi hangot adni, „kalauz" akart lenni a 
furcsán összekavarodott magyar élet labirintusában s míg kalauzolt, ijesztő 
szakadékokat világított meg akaart lanul is. A magyar társadalom nagy dilem-
máira keresett választ: rengeteg kérdést tett fel, ami már magában is pozitív 
társadalmi és irodalmi tett. Kérdésfeltevései, még inkább válaszai, nem mindig 
helyesek: regényei gyakran idillbe torkollnak, de a kérdésfeltevések mélyén — 
gyakran kimondatlanul — történelmileg érvényes válaszok húzódnak meg. 

A népiesek táborában Erdei Ferenc fordult a legkisebb lelkesedéssel Tolnai 
felé. Sőt Móricz túlzott lelkesedése szemmel láthatóan bosszantja. Határozott 
ellenvéleményével élesen elhatárolja magát Móricztól és Fájától, ami már nem 
művészeti, hßnem politikai állásfoglalás elsősorban. Erdei is a népi irodalom-
mal való összefüggésében tá rgyal ja Tolnait: „ . . .Mór icz Zsigmond felfedezett 
egy olyan Tolnai-regényt (A szentistváni Kéry-család; B. Gy.), amelyben leg-
alább olyan izgalmasan jelenik meg az úr i rend sorsa, mint a mai népies 
irodalom lapjain a parasztságé. Érdemes itt legalább egy lélekzetvételnyi időre 
megállni, s főtémaként eszmélkedni a magyar úr i rend sorsán, annál is inkább, 
mert minél komolyabban ügyel valakinek a nem úri rendű nép sorsa, annál 
inkább érdekelheti ez a kérdés." Ebben az összefüggésben vizsgálva Tolnait, 
a r r a a meggyőződésre jut, hogy Tolnai valójában nem nagy író, legalább is 
nem olyan nagy, mint Móricz hiszi. „Tolnai esete ugyanaz, mint a mostani 
népi irodalom legtöbb írójáé. A téma aktual i tása és fontossága a nagyság 
látszatát adja azoknak is, akik különben éppenséggel nem nagy írók" — í r j a 
Erdei a Kelet Népében. 

Erdei ugyan sehol sem mondja ki konkréten, hogy Tolnait naturalistá-
nak tart ja, de bírálatának ez a lényege. „Beymont regényében mellékes a 
parasztság etnográf iá ja és szociográfiája, viszont a népies írók kisebbrendű 
seregében, nálunk is, másutt is, ez a főtéma, és ez is az egyetlen érdem, ha ez 
egyáltalán érdem. így van Tolnai is. Művében a bomló magyar úri rend szocio-
grá f iá ja a főtéma, s ezt épp olyan buzgón és hitelretörekvőn részletezi, mint 
mostani népies írók a parasztság sorsát. De tegyük hozzá mindjárt, hogy ez 
föltétlenül érdem. Nem nyertünk vele nagy művet, de fontos és hiteles adalékot 
kaptunk a magyar úri rend bomlásáról" — í r j a Erdei és ez az idézet is szépen 
mutatja, milyen távol áll Erdei Féja felfogásától és Móricz rajongásától. 

Tehát Tolnai — Erdei szerint — az úri rend szociográfiáját ír ta meg-
Tolnai egész életművét ebbe a perspektívába ál l í t ja be. Tolnai korát és témájá t 
pedig így jellemzi: „Embernek lenni annyi, mint úrnak, s ha ez nem lehetséges, 
akkor nem érdemes élni. Aki egyszer úr, annak nem lehet másnak lenni, s aki 
nem úr és mégis akar valami lenni, annak ú r r á kell emelkednie, vagy legalább 
is annak kell lá tszania" Ez kétségkívül jellemző Tolnaira, sőt életművének 
uralkodó motívuma az úriság problémája. Mégis hamis képet kapnánk Tolnai-
ról, lia csak ezen keresztül ítélnénk meg. 
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Erdei, is felfedez bizonyos kapcsolatot Tolnai és a népiesek között, (le a 
népi írók ősének mégsem hajlandó tekinteni — legalább is nem olyan értelem-
ben, mint Móricz, vagy Féja . Nemcsak azért, mert az „úri rend" szociográfiáját 
ír ta meg a parasztságé helyett, hanem főként azért, mert „az úriság ideálját 
senki érvényesen nem detronizál ta . . ." — következésképpen Tolnai sem; és 
azért, mer t „a közönséges parasztok pedig nem is mások, mint díszletek, a t á j 
és a majorság kellékei. . ." Ebben mély igazság van. Tolnai központi problé-
mája valóban a hulló nemesség, de azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 
éppen a nemesség kri t ikáján keresztül jut el az általános érvényű mondanivaló-
hoz, egyúttal a parasztkércléshez is. A nemesség bomlása és a parasztkérdés 
szervesen együvé tartozik: nem lehet az egyikről beszélni úgy, hogy a másikról 
ne mondjuk el mindazt, ami lényeges — akár közvetve, akár közvetlenül. 

Hogy Tolnai detronizálta-e az úrieág ideálját, vagy nem, ar ra nem lehet 
sem egyszerű igennel, sem egyszerű nemmel felelni. Tolnai valami olyasmiről 
álmodozott, mint a népiesek egy része: a középosztályt paraszti vérrel kell fel-
frissíteni. Az új főispán című regényében éppen ez a főtéma, éppen ez a regény 
gerince. Az ú j főispánt így jellemzi Tolnai: „A nép f ia volt, ahonnan a 
Hunyadik, Petőfik, Aranyok származtak; a nép fia volt, ahonnan a névtele» 
hősök ezrei kelnek és térnek vissza őseik mellé névtelenül, de mocsoktalanul. . ." 
A parasztból — jellemzően zsírosparaeztból — lett főispán természetesen nem 
érzi otthon magát az u rak között, de Tolnai nem bonyolítja tragédiává a cselek-
ményt, hanem bosszantó idillben oldja fel a szükségszerűen adódó objektív 
konfliktusokat. Ezek szerint valóban nem detronizálta az úriság fogalmát. 
Tolnai itt nem osztályharcos szempontból nézte a társadalmat. Az űri rend sem 
történelmi kategória Tolnainál, tehát volt, van és lesz, legfeljebb módosul, de el 
nem tűnik. „Mai nap polgárból lészen az úr" — mondat ja egyik hősével az 
Eladó birtokokban. Ez már az úriság fogalmának bizonyos módosulását jelenti, 
egyben a hódító polgárság torz társadalmi tudatára is utal . 

A gróf ezt mondja a parasztból lett főispánnak: „ . . . T e az arisztokratákat 
kevély isteneknek tartod és gyűlölöd őket, mint gyűlölik társaid, mert nem 
.juthatnak hozzánk." Ebben a mondatban benne van az is, hogy az úr i rend 
örökkévalónak hiszi sa já t létét és természetesnek veszi, hogy a nem-urak urakká 
akarnak válni. De nemcsak a szülotett urak hiszik így: a nem-urak is az úriság-
ban lát ják földi üdvösségüket. A századforduló társadalmát alapvetően jelle-
mezte ez a félrebicsaklott társadalmi igény. Ady is „urizáló polgárok"-ról 
beszél, és Tolnai is sok energiát szán ennek kritikájára. A parasztból lett fő-
ispán nem azonosoul ugyan ezekkel a „lakktopánkás futóbetyárokkal", nem lesz 
úriember sem erkölcsében, sem tudatában. Tehát — Tolnái kategorizálása 
szerint — nem lop, nem csal, nem köt érdekházasságot, nem lesz képmutató: 
erkölcsileg a nép fia marad : ú j eezmény megtestesítője, szinte mai értelemben 
vett értelmiségi dolgozó. Ez persze a konkrét történelmi és társadalmi körül-
mények között utópia. Tolnai még nem tudja , hogy nem ezek a jószándékű fő-
ispánok fogják megváltani a világot, hanem a népi forradalom fogja ezeket az 
újtípusú értelmiségi embereket szülni. Ezeknek a jószándékú főispánoknak a 
horsa, akik ráadásul még népi származásúak is, az adott társadalmi helyzetben 
csak tragédiával végződhet, mert nem széles népi bázisra építenek, hanem fiktív , 
eszmére. Az említett regény legfőbb eszmei ellentmondása és egyben legnagyobb 
művészi gyengéje éppen az, hogy az egymásnak feszülő társadalmi erők ütköző-
pontjába került főispán nem bukik el, hanem győztesen kerül ki uz egész tár-
sadalom ellen vívott Don Quijote-harcból. Pedig az események nagyszerű 
bonyodalmakon keresztül sűrűsödnek tragédiává egészen az utolsó oldalig; s 
mikor az ember a robbanást várja, Tolnai hirtelen e lvágja az égő gyújtó-
zsinórt: a miniszter megmenti a f ő i spán t . . . Ez az idillikus vég nemcsak tár-
sadalomszemléletének, de realista ábrázolóművészetének is nagy korlátját 
illusztrálja-
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Legjobban sikerült regénye kétségkívül A polgármester úr. Tarczali, a pol-
gármester, nem a népből jövő, hanem a nép felé forduló „úri rendű'' értelmi-
ségi sorsát példázza. „Azt hiszi: ©lső a nép, amelyet annyian kizsákmányolnak, 
s mely mikor a pohár csordultán bosszút akar állani: azt szúrja le és szaggatja 
szét, akit legelőbb út jában kap" — í r j a róla Tolnai. A kiinduló pont itt tehát 
más, mint az előbbinél. Tarczali sorsa is csak a bukás lehet, s Tolnai ebben a 
regényében már a társadalmi valóságnak megfelelően ábrázolja hőse pályáját. 
Tarczali tragikuma — sok más vonatkozása mellett — arra is utal, hogy Tolnai 
már meglátta az úriságnak, mint életformának történelmi anakronizmusát: 
kereste a kivezető utat belőle s meg is találta a néppel való azonosulásban — 
tudatban is, erkölcsben is. Ez az azonosulás egyúttal a dolgozó ember életfor-
májának — mint egyedül helyes életformának — a megtalálását is jelenti. 
A nemes vérben a grófi gyerekek már „kénytelenek voltak emberekké lenni", 
azaz dolgozniok kellett, mert a társalahni lét egyetlen tisztességes alapja a 
munka. Ebben az értelemben úrnak lenni már nem más, mint parazitának lenni, 
és embernek lenni annyi, mint dolgozónak lenni. Az élősdi úri élet napjai meg-
számláltattak — mondja a regény konklúziója, s aki méltó akar lenni az ember 
elnevezésre, annak részt kell vennie a társadalmi munkában. Az embert a munka 
teszi emberré, az életet a munka teszi emberivé. Ez már újt ípusú humanizmus 
jelentkezése irodalmunkban, s Tolnai az egyetlen századvégi író, akinek élet-
művében ez konkréten is kimutatható. 

A polgármester úr című regényében Tolnai olyan értelmiségi típust állí-
tott elénk, akinek már nyűg az úriemberség, és akinek magányos útja a tár-
sadalmi árral szfemközt szükségszerűen egyéni katasztrófához vezet. Tolnai 
ebben a regényében mutatta meg, hogy vérbeli realista regényíró. Tarczali 
sorsának művészi megoldása igazi, megdöbbentő mélységű tragédia, s az 
őrülési jelenet arra vall: nagy művész írta ezeket a sorokat- Tolnai itt detro-
nizálta az úriság fogalmát végérvényesen, és ezzel többet nyújtott, mint az úr i 
rend egyszerű szociográfiáját. 

Ebből a rövid ismertetésből is kiderül, hogy a népiesek feltámasztási kísér-
letei nem túlságosan sikerültek. Világnézeti sokrétűségük — ahol a két pólus 
Féja és Erdei — eleve lehetetlenné tette, hogy még csak megközelítően is egy-
séges Tolnai-képet alakítsanak ki. Mindegyikük a maga írói módszerének, vagy 
világnézetének igazolását kereste Tolnaiban. Móricz ezért t a r t j a nagyobb író-
nak, mint Reymont-t, Féja ezért helyezi Kossuth mellé. Erdei ezért „nem bán-
kódik művészi fogyatékosságai" mia t t Az irolalomtöríénészek pedig hozzá sem 
«zóltak a vitához: számukra Tolnai irodalomtörténeti helyét véglegesen ki-
jelölte Gyulai és Beöthy. Tolnai ismét várhatott a feltámadásra. 

* . 

Tolnai a következő szavakkal jellemezte saját emberi és írói magatartását 
« annak társadalmi visszhangját: „Sok nyelvet ért, de az ő nyelvét itt senki 
eem érti." (A polgármester úr.) Tolnai írói tragédiája, hogy más nyelvet beszélt, 
mint kortársai és ezt a nyelvet sem írótársai, sem olvasói nem értették. 
Ez nyilván azért volt így, mert a kapitalizmus kibontakozását ellenségesen 
nézte, s ellenséges indulattal is ábrázolta. De még talán ezt is elnézték volna, 
de azt már bocsáthatták meg neki, hogy a kapitalizmus minden barbárságai, 
embertelenségét is meglátta és becsületesen ábrázolta regényeiben. Látta a 
paraszt elnyomorodását, a szellem prostitúcióját, az ember és erkölcs áruvá 
válását, a pénz mindenható hatalmát. A kapitalizmusnak erről az elnyomorító 
hatásáról akart festeni széles körképet, és ez jórészt sikerült is neki. Igazi • 
becsületességgel fogott hozzá feladatához, s a maga szubjektív világképét igye-
kezett transzponálni regényeibe. A társadalmi valóságot a maga nyelvére for-
dította le, és ezen a nem-divatos nyelven mondta el megnemalkuvó kri t ikáját 
kora társadalmáról. Ez a különcködésnek ható írói magatartás azonban koránt-
sem lett volna elég ahhoz, hogy nagy íróvá váljék. Becsületessége nem állt meg 
itt: szubjektív érzelmei és az objektív valóság közé nem emelt lebonthatatlan 
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kínai falat. A társadalomról alkotott gondolati világképét a dialektikus mate-
rializmus álláspontjáról csak bírálni lehet, de ez a romantikus, idealisztikus 
gondolati világkép sohasem tudta arra kényszeríteni, hogy egysíkúan ábrázolja 
a társadalmat. Ezért tud olyan gyűlöletes képet festeni Clemensről — az egyik 
kapitalistáról — és ezért tudja olyan meggyőzően pozitív alakként ábrázolni 
Dernyőit — a másik kapitalistát. Tolnai világképében Clemens a „rabló", 
Dernyői a „dolgozó" kapitalista. Azt persze nem lá t ja Tolnai, hogy lényegében 
mindkettő kapitalista: ugyanannak a lényegnek két egymásnak ellentmondó 
jelensége. Ezért jut Tolnai gondolatilag helytelen következtetésre a kapitaliz-
must illetően. De művészi ábrázolásában — a valóság tükrözésében — már 
helyes úton já r : ábrázolni tudja a kapitalizmus pozitív oldalait, történelmi 
szerepét — gondolati világképe ellenére. A nemes vér Dernyői je a modern kapi-
talista megszemélyesítője, azé a kapitalistáé, aki mindenképpen a haladást kép-
viseli az eresztékeiben recsegő feudális társadalommal szemben. Ugyanezt el 
lehet mondani a polgári paraszti életforma felé törő Bokros Andrásról 
(Az urak) és kapitalista ellenpárjáról, a basaparaszt Vörös Gáborról: a gon-
dolati világkép és az ábrázolt valóság között itt is megvan az említett szakadék. 
Tolnai művészete azért realista, mert ezeket az ellentmondó jelenségeket gon-
dolati világképe ellenére is a valóságnak megfelelően tulta ábrázolni. 

A kapitalizmus az egész társadalmat átalakítja, és Tolnai ezt a sokoldalú 
folyamatot ábrázolja gazdagon, művészien. Regényeiben minden társadalmi 
osztály, réteg, csoport megjelenik a maga tipikus alakjaival. Tolnai az ellent-
mondó társadalmi tendenciákat egyéni sorsokon keresztül ábrázolja. A társa-
dalmi mozgás egyéni sorsokban nyilvánul meg, az osztályharc saemélyi ellen-
tétekben konkretizálódik. Ez a konkretizálás azonban nem zárja ki Tolnainál a 
tipizálás lehetőségét — sőt éppen ez teszi lehetővé típusalkotásait. Ezért tudta 
regényhőseinek cselekedeteit társadalmilag indokolni. Ezt Móricz így fogalmazta 
meg: „ . . . az embert csak mint társaslényt érzékeli". Ezt az ábrázolási módot 
érdemes összevetni a XIX. század regényíróinak jellemfestő' módszereivel-
Kemény Zsigmond elsősorban magában az emberben keresi a társadalmi moz-
gás okait, és ezek az apriori emberi tulajdonságok — a határtalan jóság, vagy 
a féktelen szenvedély — viszik előre a regény cselekményét. Ezek az ereden-
dően adott emberi tulajdonságok nőnek hátborzongató szörnnyé, végzetté, tár-
sadalomalakító erővé- Míg Kje m én y az egyén szenvedéseinek és bukásának 
okait az egyéni alkatban, az egyén lélektani sajátosságaiban keresi, addig 
Eötvös József minden egyéni sors mögött hősének társadalmi létét, osztály-
helyzetét lá t ja és regényeinek cselekményét ennek megfelelően bonyolítja. 
Tolnai ezt az Eötvös által kezdett vonalat folytatja a magyar irodalomban és 
ezen a téren is egyedül áll korában. Tolnai egyéni intrikákon keresztül bonyo-
lí t ja a végkifejlődés felé a regény cselekményét; a személyi érdekek és egyéni 
karrierista törtetések egy széles társadalmi körkép mozzanatai, anélkül azon-
ban, hogy az egyéni érdekek harca függetlenednék a társadalom alapvető ten-
denciájától, s anélkül, hogy a társadalmi erőkben misztikus erőket látna. Tolnai 
is szereti a Tarnóczyné-féle anyatípusokat. Elég itt A nyomorék című regényé-
nek Erdősnéjére, vagy Az urak Bokrosnéjára utalnom. Tolnai „szörnyetegei-
nek" is vannak olyan egyéni tulajdonságaik, melyek talán véletleneknek tűn-
nek, de cselekedeteik sohasem csak személyi sajátosságukból, hanem azokból is 
folynak. Pontosabban: cselekedeteik nemcsak lélektanilag, hanem társadalmi-
lag is indokoltak. Alakjai így válnak típusokká, az egyéni sorsok így reprezen-
tálják a társadalmi erőket, anélkül, hogy azokra közvetlenül rámutatna. 

Tolnai a felületi jelenségek színes, költői ábrázolásával nem elégszik meg: 
felhasítja az elleplező burkot és igyekszik kihámozni a lényeget. Ez a lényeg 
sem válik azonban sivárrá kezében: költőiségét itt is megőrzi, l íraisága itt is 
átszövi mondanivalóját. Az idegen vállalkozó úgy jött Magyarországra, mint 
egy meghódítandó és civilizálandó csendesóceáni szigetre. Mennyi költőiség 
van azokban a sorokban, melyekben Clemens megérkezését mondja el: 

283* 



„Johann Clemens levette rongyos, fakó kalapját és apró, villogó szemével meg-
mérte, liogy mennyi búza, rozs teremhet azon a messze, messze benyúló, végére-
mehetetlen dombos, halmos, szelid szép tartományon." (Eladó birtokok.) 
Milyen egyszerű és mégis milyen patetikus ez a l í ra! A lankás tolnai dombo-
kon végigtekintő gyarmatosító gondolatait ilyen magasrendű költőiességgei 
fogalmazza meg: „ahol ekkora a csöndesség, ott egy egészséges, törekvő 
morva-cseh polgár lármája messze elhallatszik" — vagyie itt lehet vagyont 
gyűjteni s fel lehet mászni a társadalmi létrán az égig. Schwindler is úgy 
jött ide, mint az Ígéret földjére. , . . . .ő itt, mint a muzulmán: megtalálta 
Mekkáját-" (A báróné ténsasszony.) Schwindler társadalmi missziója ugyanaz, 
mint Clemensé, de ő már reffináltabban, nagyvonalúbban misszionáriuskodik: 
neki már leplező programmja is van — valóságos gyarmatosító ideológiája: 
„Óhajtana itt birtokot venni a lehető közelben, mert szeretné megmutatni a 
derék kunoknak, hogy mi a valódi porosz mintagazdaság." Persze a „pro-
grammadással" ő sem elégszik meg, a kapitalista igényeinek nem itt van a 
határa. Igazi életeleme a spekuláció. Apósát, a nemesi birtokost is belevonja 
a spekulációkba. Ilyenformán: „Jó lenne — vevé fel a szót a báró —, ha apám 
összevásárolna egy csomó földet a nagykakasdi határban, a vasiit mentén. 
A kisajátítások nagyszerűen jövedelmeznek." A Hunyadi báróvá vedlett 
Schwindler és a nemesi birtokos gazdasági násza, melyet házassági kapcsolat-
tal is megerősítenek, a századvég legjellemzőbb társadalmi folyamata, a 
feudálkapitalizmus legszembetűnőbb jelensége és alapja is egyben. Tolnai ezt 
jól látta,-és nem is hallgatott róla. 

A tőkésvilág spekulációja, féktelen harácsolása Tolnait vad dühre ger-
jeszti. Engesztelhetetlen haragjában az erkölcsbíró Tolnai gyakran a szépíró 
Tolnai fölé nő — művészetének nem kis kárára. I lyenkor a költői nyelvről átvált 
a profetikus nyelvre, és gyilkos gúnnyal ostorozza a „jó modorú orgazdákat, 
áhítatos tettetőket", mindazokat, akiknek „társadalmi missziójuk van" és mind-
azokat, akiket a „társadalom véd". Ez az indulat mondatja vele Clemensről: 
„Mindent fel akart f a l n i . . . csekélylette eddigi birtokait, úgy benne volt 
huszonöt-harminc esztendő óta a szerencsés szerzésben, a nyomorultak kizsákmá-
nyolásában, a rontásban, bontásban, törésben, építésben, hogy az eget se tudta 
má* nyugodtan nézni." (Eladó birtokok.) Ez a mérhetelen harácsoló szenvedély 
ilyen szatirikus sorok írására készteti: „A téglagyári Szendeffy Clemens János 
megyebizottsági tag, iskolaszéki elnök, takarékpénztári elnök, vadászati elnök, 
központi művelődési igazgató, egyházi gondnok, téglagyári főigazgató, kis-
birtokosok pénztárnoka, Gergely lovag, Jézus szíve kötözője, az ú j Minerva 
irodalmi, művészeti és erény egylet alapító tagja, a főispán, alispán, a nemesség 
virágja, barát ja- . . " (Eladó birtokok.) Ez az elkeseredetten szatirikus dikció 
nagyon közel hozza Tolnait a naturalizmushoz, és csak nagy tehetségének 
köszönheti, hogy szubjektív dühe ellenére sem ragadt bele a naturalizmus 
művészietlenségébe, hanem megtalálta az utat — igaz: sok kitérővel és kilengés-
sel — a realista ábrázolás felé. 

De ez a patétikus dikció más szempontból is figyelemreméltó. Ha az előbb 
idézett sorokat olvassuk, önkéntelenül is Sztruve, az orosz narodnyik asszociáló-
dik bennünk: „Az ú j hódítók siserehada mindent eláraszt.és sehol, semilyen te-
kintetben isem ütközik ellenállásba. A földesurak pártfogolják és örömmel fogad-
ják ezeket a bandákat, a zemsztvo-hivatalnokok hatalmas biztosítási prémiumo-
kat folyósítanak számukra, a néptanítók lebonyolítják szennyes levelezésüket, a 
papság látogatásokat tesz náluk, a járás i írnokok pedig segítségükre vannak az 
áldozat behálózásában." Ezeket a mondatokat akár Tolnai is írüatta volna-
A narodnyikokkal sok közös vonást fedezhetünk fel Tolnaiban, romantikus anti-
kapitalizmusa pedig egészen közeli rokonságba hozza velük. Hogy úgy mondjam: 
a tőkésvilágot azonos erkölcsi plattformról utasít ják el. De nem az egész kapi-
talizmust, hanem csak azt, melyet Tolnaival együtt a „rablás kategóriájába" 
sorolnak. „Etika nélkül pedig nem élhetünk" — mondja Koroljenko (aki külön-
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ben ugyanerről az alapról ulasította el a szocializmust is). A narodnyikok sze-
mében — és Tolnaiéban is — a városról falura özönlő kapitalista had maga 
volt a megszemélyesített erkölcstelenség. Az orosz narodnyikok világképében 
— Tolnaiéban ugyanígy — a „rabló" kapitalista fogalma és a „dolgozó" kapita-
lista fogalma nem egy és ugyanazon lényegnek két látszólag ellentmondó jelen-
sége volt, hanem két egymást kizáró ellentétes fogalom. Féja Géza Tolnai-bírá-
latának helytelen elvi álláspontja így világosodik meg egészen, mert mikor 
Tolnait „etikai zseni"-ként üdvözli, végeredményben ennek a narodnyik világ-
nézetnek adott kifejezést. 

Ez az álláspont magyarázza Tolnai heves an tikieri katizmusál. Tolnai 
jól látja, hogy a tőke, a papok „másvilág-ideológiája" és az „úri koldusok" 
üres tarisznyája — vagyis a nagypolgárság, a klérus és a birtokát vesztett 
nemesség — egységfrontot alakít a nép ellen. Ezért ordítja kórusban a kis-
város középpolgársága: „Minden pap az uraké!" (A polgármester úr.) De a 
papok nemcsak az ideológiát Szolgáltatják: a nemesség anyagi erőforrása is 
a klérus — és természetesen a tőkéseké is — mert minden út a papokon át 
vezet Bécsbe és minden pénz Bécsből jön. Clemens, a rabló kapitalista, akit 
Tolnai olyan plasztikusan ábrázol, így oktatja fiát: „Csak a papokkal jól 
légy f iam; korán szokd meg, hogy dicsérd őket úton-útfélen, mert nem tudod, 
hol kapják fel a szavaidat, hogy juttat ják a püspökhöz, az érsekhez, onnan 
fel Bécsig, ahonnan a legpompásabb kötések, bérletek, vállalkozások... (jön-
nek) . . . A papokkal nagyon, nagyon jól légy, azt tanácsolom. Állj be minden 
egyletbe, csak állj be . . . Ott lehet a legszebb kötéseket kötni. •. jegyezd az 
eladó birtokokat, ígérj a papoknak egy-egy harangot, tornyot, akár templomot 
— mégfizetik, nagyszerűen megfizetik ők." (Eladó birtokok.) Az „uzsorás szent 
emberek" — ahogy Tolnai a spekuláns papokat nevezi — jelszava: „Mindenütt, 
mindenben, mindenkivel" (A polgármester űr.) Vagyis minden szövetség jó, 
ami a nép ellen irányul, mert nyerészkedni csak a nép bőrén lehet. 

A narodnyikok erkölcsi alapján álló Tolnai a falun belül meginduló kapi-
talista fejlődést pozitívumként kezeli és úgy is ábrázolja. Az urak Bokros 
Andrása, a mezőgazdaság kapitalizálódásának amerikai ú t já t képviseli. Tolnai 
ezt, mint eszményt állítja egyrészt a porosz úttal szemben, másrészt a naturális 
gazdálkodással szemben. Ezt persze nem tudatosan teszi, nem világnézeti meg-
gondolásból, hanem erkölcsi indítékok alapján. A művészi megoldás azonban 
ezek ellenére is mindenképpen a valóságot tükrözi: A nemes vér g róf ja i a 
naturális gazdálkodást űző, maradi úri birtokosok típusai, Dernyői a tőkés 
farmergazdálkodás képviselője, Az urak Bokros Andrása a paraszt kiskapita-
lista típusa. A kapitalizálódási folyamat művészi megoldása Tolnainál az 
— és a realista ábrázolás módszereivel más megoldáshoz nem is juthat — 
hogy a különböző tőkés-típusokat különböző emberi magatartásokon, személyi 
relációkon keresztül ábrázolja. A modern gazdálkodást folytató Dernyői maga-
tartása birtoka arányának és származásának megfelelően a modern polgáré, 
aki „becsületes munkával" növeli nagyra és teszi belterjessé gazdaságát. Ezt 
a kapitalizmust azonban leválasztja arról a kapitalizmusról, amely a város-
ból jön; nem veszi észre, hogy a kettő szervesen egybe tartozik és egyik sem 
lehet meg a másik nélkül. Nincs külön városi és külön falusi kapital izmus. 
Ezért állítja olyan élesen szembe a kétféle tőkés-típust regényeiben. 

A „városi módszerek" ellen természetesen a parasztság tiltakozik leg-
jobban. Azért is, mert maradi, azért is, mert bizalmatlan minden „nadrágos 
f if lkával" szemben. Bokrosnó ezt mondja a német főadószedőnének, mikor az 
r á akarja venni, hogy béreljenek földet és folytassanak modern tőkés gazdál-
kodást, mert ez az egyetlen út a vagyon megkétszerezése és az úriemberség 
leié: „Mi szorgalmatosak voltunk mindig, s mindeddig, nem tudtuk meg-
kétszerezni." (Az urak.) A főadószedőné érve az, hogy elavult paraszti mód-
szerekkel nem lehet gyarapítani a gazdaságot, ahhoz nem elég a szorgalom: 
„A gazdaságot berendezzük tudományosan, veszünk gépeket, hozatunk egy 
művelt, okszerű gazdát . . ." A főadószedőné persze nem valami emberbaráti 

285* 



indítékokból akar ja rábeszélni Bokrosnét az ú j t ípusá gazdálkodásra, hanem 
azért, mert férjhez akar ja adni lányát az egyik Bokros-fiához. A főadószedőné 
egyéni érdekei így épülnek bele művészien az egész társadalomra jellemző 
problématikába: a főadószedőné ravaszkodása mögött a kiegyezés korának 
központi kérdése húzódik meg sokatmondóan. Az egyéni sorsok alakulása a 
társadalmi fejlődés főirányával esik egybe, a személyi érdekharcok, intrikák 
pedig nem mások, mint a társadalmi ellentétek, ellentmondó társadalmi 
tendenciák adekvát megjelenési formái. 

Már utaltam a kupecparaszt típusának kialakulási körülményeire és tár-
sadalmi gyökereire. Az urak Bokros Andrása kupecparaszt — a tőke primitív 
formájával, a kereskedelmi tőkével szerencsét próbáló paraszt — aki „mint 
valamely zsidó: gabonát vett, egy kis bort vásárolt, sőt a gubacsot is szedte" 
A kupec-parasztság azonban nem túlságosan úr ias életforma, és még az olyan-
féle basaparasztok is lenézik, mint Vörös Gábor: „Szegény fuvaros emberrel 
a módos, előkelő gazda-emberek nem barátkozhatnak.. ." — mondja Vörös 
gőgösen, pedig nem is olyan „szegény" ez a Bokros András, csak Vörös Gábor 
szemében tűnik annak; mert a fuvarozás és a gubacsszedés nem valami nagy-
vonalú spekuláció s nem is olyan jövedelmező, mint az uzsora. Ez a forma-
szerinti „becsületes szegénység" lényegében jómód, sőt kulák-jómód. Bokrosék 
gazdaságát a német főadószedőné így jellemzi: „Milyen szép ház, mekkora 
szobák, lovaik, ökreik, ki tudja, még mi mindenük van." 

Ez a jómód természetesen ú j társadalmi igényeket is jelent. Vörös Gábor 
gőgös fennhéjazásában már így nyilatkozik: „. . . az én gyerekeim se születtek 
éppen parasztok számára" Bokros András is magasabb társadalmi igényekkel 
lép fel és papleányt vesz feleségül. A kétféle urizálást Tolnai élesen szembe-
áll í t ja egymással. Vörös Gábor német hivatalnokhoz akarja adni lányát, a 
kisebbik Bokros-fiú urizálása valóságos tragikomédia, míg Bokros András pár-
választása a paraszti polgárosodás és a társadalom demokratizálódásának 
egészséges tünete Tolnainál. A „rabló" kapitalista erkölcsi arcát még frappán-
sabban kiemeli ezzel: törtető társadalmi kapaszkodása egyúttal elnemzetlenie-
dés is: felszívódik a gyarmatosítók siserehadába, az elnyomók dróton ránga-
tott bábja lesz. Bokros András menekülése a paraszti életformából azonban 
pozitív Tolnai ábrázolásában. Ez az állásfoglalás szükségszerűen adódik a tőkés 
ellentmondó szemléletéből. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Tolnai ugyanannak 
a társadalmi folyamatnak meglátta pozitív és negatív oldalát is, és elég becsü-
letes volt ahhoz, hogy ezt a valóságnak megfelelően ábrázolja. Gondolati világ-
képében persze nem tudta mindig hova tenni a társadalmi jelenségek ellent-
mondásait — hisz nem volt dialektikus materialista világnézete —, de amit 
leírt, az valóság volt. A társadalmi jelenségek ellentmondásalt ellentétes 
emberi pólusokon keresztül ábrázolta: az emberi cselekedetek társadalmi 
indokolását így színezte alakjainak egyéni volta. A művészi ábrázolásnak ez 
a módja a legmesszebbmenően realista: a tipikusban meglátta az egyénit, és 
az egyénit típussá tudta emelni. 

A polgárosodás „amerikai ú t já t" azonban csak kis felső paraszti réteg 
járhatta, de még az is érezte felemás voltát csakugyan különös dolog 
egy földműves embernek más osztályba házasodni.. ." — meditál el Bokros 
András házassági tervei közben. Valóban különös ez abban a világban, és ezt 
a falu is úgy érzi és úgy is reagál rá. A megfagyott erkölcsöket, társadalmi 
konvenciókat nehéz cseppfolyósítani. A nagyparaszt Biró László, aki még a 
feudális patriarchalizmus szemével nézi a körülötte folyó megbolydult életet, 
így fogalmazza meg Bokors András előtt a készülő háziasságról alkotott véle-
ményét: „Ha feleséged nyájas lesz, a mi asszonyaink kinevetik; ha kevély 
lenne, elhagyják." Ez a paraszti bölcseség már a kibontakozó tragédiát is lá t ja 
a parasztlegény-papleány nászban. 

A társadalmi osztályok keveredése még a közvetlenül érintkező határ-
sávban is ellenséges indulatoktól terhes levegőben folyt le. A kapitalizmus 
kiszélesítette az osztályok közvetlen érintkezési felületét, vagyis bizonyos érte-
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lemben demokratizálta a társadalmat. Ebben a társadalmi zűrzavarban nehéz 
eligazodni: de az előbb idézett mondat — hacsak egy villanásnyira is — a se 
nem úr, ее nem paraszt állapot tragikumára utal. Bokrosné — ez a nagyszerű 
művészettel ábrázolt f igura — (nem olyan higgadtan ugyan, mint Biró László, 
hanem igazi anyósi éllel) így kommentálja fia házasságát: „Most ott van, 
elvett egy rongyot, egy koldus papleányt, aki úriasszony se . . . " Ha m á r nincs 
vagyona, legalább úr legyen — s ez a mentalitás az egész akkori társadalomra 
jellemző, nemcsak a polgárosodó parasztokra. S mikor az ú j asszony, a pap-
leány, a templomban az úriasszonyok padjába ül, akkor Bokrosné nyelvének 
élessége egyúttal a társadalmi ítélet élességének is fokmérője: „No nézze meg 
az ember, hova merészel tolakodni egy papcafadék." 

Tolnai keserűen nézte ezt a társadalmi őrületet, aminek persze objektív 
társadalmi okai voltak, s korántsem volt olyan szubjektív jellegű, mint azt 
Tolnai gyakran hitte. Az úriemberség ugyanolyan fantóm volt a századvég 
éveiben, mint a hivatal. A vagyonátvesztett nemesség ebbe a két délibábba 
kapaszkodott, a „kerítésen kívül" rekedt törtetők pedig, mint jövendő üdvös-
ségüket kergették ezt a két csábító ködképet. Az úriemberség bástyái mögé 
csak a születés és a pénz segítségével juthatott be az ember. S mikor törté-
nelmi és társadalmi képtelenségként olyan ember kerül a főispáni székbe, 
akinek se születési előjoga, se pénzbiztosította joga nincs rá, hanem akinek 
a „vére munkából táplálkozik", akkor ez a tény „minden gondolkozó elmét 
méltán megdöbbenthet. I t t a nihilizmus,. . Falak omlottak alá, régi ezeréves 
tömör falak; melyek töröknek, (tatárnak, németnek, muszkának eddig ellent 
tudtak állni; ajtók, rettenetes vasajtók zuhantak be szekerce-, bárd- és fejsze-
osapások nélkül, melyeket eddig ágyúk se bírtak csak meg is karcolni; embe-
rek ültek a selyem-, bársony- és arannyal átszőtt székekre, parasztemberek.. . 
és olyan férf ias nyugalommal, mintha ott születtek volna". (Az új főispán.) 

A regény utópisztikus társadalomszemléletéről már volt szó az előzők-
ben, de nem lehet szó nélkül hagyni, hogy ez az utópia mégis csak egy pillan-
tás a jövőbe: a nép itt már az ország ura. De Tolnai azt már nem tudta ábrá-
zolni, hogyan jut el eddig a nép: milyen utakon, milyen harcok árán? 

Az elmondottakból kitűnik, hogy Tolnai csak a parasztság felső rétegeit 
ábrázolta regényeiben. A szegényparaszts;'»gról sohasem. ír t : érdeklölési köre 
lezárult a kistőkés, polgárosodó parasztnál. Nem akarom azt mondani, hogy 
Tolnai nem tudott a parasztság proletárrétegeiről. Tudott róluk és egy-két 
utalásban megvillantotta ezt a nyomorúságos életformát is. Azt is tudta Tolnai, 
hogy ez a nyomor a gazdagok fényűzésének tápláló forrása. Az éjjeli tolvaj-
útról hazatérő Clemens bekukucskál a faluszéli viskókba, s Tolnai ilyen költői 
reflexiót fűz ehhez a kapitalista kíváncsisághoz: „Láthatta, hogy idekünn soha 
se fogy ki a betegség, a nyomor, az a rettenetes táplálék, amelyből az okosság 
a gazdag emberek szobrait, tornyos palotáit faragja-" (Eladó birtokok.) Ugyan-
ilyen tartalmú villanást számosat idézhetnék novelláiból is, regényeiből is, de 
fölösleges szószaporítás lenne. A lényeg az, hogy a parasztság sorsát nem a 
szegényparaszt életküzdelmein keresztül ábrázolja, s a kivezető utat sem Petőfi 
és Táncsics plebejus népiességében keresi, hanem valami békés polgári kibon-
takozásban. 

Tolnainak a szabadságharc gyermekkori élménye volt. Az elszegényedett 
hivatalnok-nemesi család f ia a kamaszkor küszöbén szívta magába 1848 forra-
dalmiságát és egy életen át táplálkozott belőle. Nem lett ugyan forradalmár 
tőle, de az elsikkadt nagy mű tragédiáját egész életében nyomasztó teherként 
hurcolta magával. 1848 hagyományaiból táplálkozott még akkor is. mikor 
mások már megtagadták ezeket a hagyományokat. De ezek a tradíciók elvesz-
tették forradalmi hevüket Tolnainál, nem fejlődtek tovább, elsikkadt bennük 
a nagy népi lendület. A 48 alapján álló s az ál-48-asságot olyan szatírikusan 
bíráló Tolnai nem híve semmifélo forradalmi megoldásnak: ő csak demokrati-
zálni akarja a társdalmat. Ezért nem esik szó írásaiban sohasem földreform-
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ról vagy agrárforradalomról. Az ő p rogrammja kétségkívül demokratikus 
— helyesebben polgári demokratikus — programm: a farmerparasztot ezért 
ábrázolja rokonszenves figurának, a farmerparaszt ezért jelentkezik úgy nála, 
mint a haladás képviselője. Tolnai a magyar mezőgazdaság kátyújából kivezető 
utat a parasztság polgárosodásában látja, de nem jut el annak felismeréséig, 
hogy ez az út agrárforradalom nélkül esak vakvágányokra futhat . 

Gondolati világképéből hiányzik a nép — legalább is olyan értelemben, 
ahogyan ma beszélünk népről. Ez nem yéletlen, hisz nagy elődje, Eötvös József 
ie Violában, a telkes jobbágyban lá t ja a nép képviselőjét; abban a telkes job-
bágyban, akinek megvan az a helyzeti előnye, hogy kapitalista társadalom-
ban kistőkéssé válhat. Persze Eötvös társadalmi tudata, világnézete kifino-
multabb volt, és Viola „deklasszálódásának" bemutatása nemcsak a rendi 
Magyarország kr i t iká ja a polgári társadalom felől, hanem ez volt az első lépés 
Petőfiék plebejus forradalmiságához is. Tolnai nem jutott túl a kapitalizmus 
kr i t iká ján még annyira sem, mint Va jda János. A szocializmus lehetősége még 
csak fel sem ködlött előtte, pedig a nagy paraszti megmozdulások és a mun-
kások szervezkedései nem maradtak titokban előtte. Társadalmi korlátjait nem 
tudta szétfeszíteni, ahhoz hiányzott belőle Eötvös eszmei tisztasága és Ady 
világos politikai látása, minden akadályt szétrúgó zsenije. 

Tolnai népiességének tar ta lma így lényegében nem a népi forradalom 
felé mutató, s írásai — a széles társadalmi körképen túl — a paraszti kis-
termelő álláspontjának irodalmi tükrözései. Ez a kistőkés álláspont 1867 demo-
kratikus revíziójáról álmodott — azaz a gyarmatosító kapitalizmust akarta 
megrendszabályozni, anélkül, hogy egy lépést is mert volna tenni a szélesebb 
tömegekre épített népi mozgalom út ján. Az orosz narodnyikság tartalma rokon 
ezzel az állásfoglalással: a kapitalizmus megrendezabályozásának programmja 
és az egyéni cselekv.és hangsúlyozása a történelem formálásában lényegében 
ugyanaz, mint a Horthy-korszak népieseinek illúziói a kisbirtokról, vagy Tolnai 
illúziója arról, hogy a Bokros Andrások „erkölcsös" kapitalizmusa fogja meg-
oldani a magyar társadalom nagy kérdéseit. 

* 

Minden világnézeti és társadakmi korlát ellenére is Tolnai írásművészete 
népi jellegű. Ez anépiesség legszembetűnőbben stílusában jelentkezik. Polgári 
irodalomtörténészeink itt követték el a legnagyobb hibát, sőt bűnt Tolnaival 
izemben. Nem vették észre, hogy Tolnai népiessége nem az Aranyból desztil-
lált népies formalizmus, hanem szerves folytatása Petőfi és Arany népiességé-
nek. Tolnait egyszerűen Arany-epigonná degradálták: eredetiségét vonták két-
ségbe. Tolnai valóban sokat tanult Aranytól, de ez még nem jelenti azt, hogy 
egyszerűen utánozta volna Arany stílusát. Nem lírájáról beszélek most, mert 
ott valóban nem volt több Arany-utánzónál, hanem prózájáról, arról a prózá-
ról, melynek eredetiségét, úttörő jellegét egy pillanatra sem lehet kétségbe-
vonni. 

Nyelvének alapszövete a dunántúli nép nyelve, de többéves erdélyi tar-
tózkodása jelentősen gazdagította szókészletét, színezte szókincsét és kifejező-
készségét; emellet nagy olvasottsága, művészi tudatossága is sokban hozzá-
járult stílusának kialakulásához. 

Egy-egy odavetett szóval vagy mondattal nagyszerűen t u d j a érzékeltetni 
a helyzetet s élővé tudja varázsolni a környezetet. Szavai valóságos hús-vér 
életet élnek, képei szinte megelevenednek, gondolatai szinte megfoghatóan érzé-
kelhetők. „Az Isten ideültette a bánatot, mint a legszebb körtébe a férget." 
A bánat itt valósággal megszemélyesedik, s ez a kifejező kép többet mond 
egy oldalnyi szóáradatnál. Bokros Sándor lakodalmán „a német urak bezzeg 
megnyájasodtak, minden íz, porcika fecsegett, nevetett bennük". Lehet ennél 
plasztikusabban, elevenebben, egyszerűbben érzékeltetni a lakodalmazó kedé-
lyes németek hangulatát? 
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Népieíiöége azonban nem népieskodés. Tájszólásban sohasem beszél még 
közvetlen népi témáinál sem. Egyik 'legművészibb novellájában — A tinóban—-
a paraszt-suttyó jókedvét ezzel a rövid mondattal jellemei: „Dalra f a k a d t a fiú, 
esetlen, kukoricaszár-hangú dalra, mert hogy inkább gyerek volt még, mint 
legény. . ." Ebből a mondatból kiérezzük a paraszti környezetet, a f iú mutáló 
hangjának kedves ügyefogyottságán Vagy nem nagyszerűen állítja szembe ez 
a kép a hivatalnoki ezervilitást a rebelliskedő birtokos nemesek nagyhangú-
íágával?: „A dörgő, nem hivatalnoki, merész, teleszájú igenek között ott botor-
kált mezítláb a hivatalnokok gyönge, suttogásszerű igenje is." 

Tolnai prózájának költőisége egydülálló a kor regényirodalmában. Elég, 
ha Kemény, vagy Eötvös prózájával vet jük össze s már is igazolt ez a meg-
állapítás. Nyelve nem olyan gazdag, mint Jókaié, de mondatai formásabbak, 
plasztikusabbak. 

Szavainak megelevenítő erejével Móriczuak tapossa az utat. Egyenletes 
elbeszélő stílusának egységét olykor lávaként feltörő retorikája bontja meg-
Nyelve ilyenkor inkább Szabó Dezső nyugtalan, szertelen stílusára emlékeztet. 
Vaióságízüket azonban itt sem vesztik el mondatai; tömörségük, nyelvtani 
fegyelmük még itt is szembetűnő. Álljon itt példaként ez a mondat: „Fogai 
addig vacogtak, míg végre darabokra tépdesték az elnyűtt testből mindenkép 
kiszökni törekvő boldogtalan lelket." 

ч 
* 

Tolnai Lajos sorsa már nem is irodalomtörténeti furcsaság, hanem a 
magyar történelem egy szomorú szakaszának tipikus jelensége. „Az a gyil-
kosság, amit t o l n a i Lajoson elkövetett az élet, beletartozik a magyar törté-
nelembe. Semmi sem m u t a t j a meg anny i r a a múlt korszak szellemét, mint ez 
a bámulatos és megreszkettető sors" — í r j a Móricz Zsigmond. Valóban, senkit 
sem felejtettek el ennyire a magyar irodalomban. Regényei, novellái jelentős 
részben könyvalakban meg sem jelentek: folyóiratok — sokszor alig ismert 
folyóiratok — lapjain hányódnak ezek az írások. 'Megjelent regényei is szinte 
kivétel nélkül csak az első kiadást érték meg. A Horthy-korszakban egyetlen 
regénye látott napvilágot könyvalakban, A sötét világ c ímű nagyszerű önélet-
rajzi regénye. A felszabadulás után is mindössze egy kis novellásfüzete jelent 
meg Komlós Aladár rövid bevezetőjével, majd az idén A nemes vér című 
regénye. 

A Tolnai-probléma még megoldásra vár, de megér minden fáradságot-
Nemcsak azért, mert Tolnai valóban jelentős realista író s az irodalomtörté-
netnek végre igazságot kell szolgáltatnia, hanem azért is, mert haladó hagyo-
mányaink felé tisztelettel és a tanulás szándékával forduló fiatal íróink tanul-
hatnak tőle írói látást, írói becsületességet, bátor helytállást. Móricz Zsigmond 
a Horthy-Magyarországon mondotta: „Tolnai Lajosnak most nyílik meg a 
maga kora." Nem követünk el kegyeletsértést Móricz Zsigmonddal szemben, 
ha azt mondjuk: Horthy Magyarországán nem támadhatott fel Tolnai, az ő 
kora csak a népi demokratikus Magyarországon nyílhat meg. Fiatal szocia-
lista irodalomtörténészeink feladata, hogy feltámasszák sírjából azt a Tolnai 
Lajost, akinek — Ady szavaival — „nem volt semmi bűne, csak különb volt, 
mint a többi". Ez a feladat nehéz, de szép. 
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PÄNDI PÁL: 

A SZOCIÁLDEMOKRATA IRODALOM MAGATARTÁSA 
AZ 1914—18-AS VILÁGHÁBORÚBAN* 

A szociáldemokrata szépirodalomnak a Horthy-rendszer legalitást biztosí-
tott. Nemcsak a Népszava hasábjai, nemcsak a különböző mozgalmi kiadványok, 
hanem a polgári kiadók is készséges terjesztői voltak a szociáldemokrata iro-
dalomnak. A kommunista írók nem kaphattak ilyen nyilvánosságot. Műveik 
rejtve-dugva ha megjelenhettek egy-egy folyóiratban, többnyire álnév alatt, 
s ha olykor kiadásig ért egy regény vagy verskötet, mohón lecsapott r á a 
rendőrség és a példányokat elkobozta. Az illegális sajtót és különösen a kom-
munista emigrációban élő magyar irodalmat nem ismerhették a széles tömegek. 

A szociáldemokrata sajtó és irodalom terjedését aj munkásosztály sorai 
között biztosította a Horthy-rendszer, szélfogónak a kommunista agitációval. 
szemben. A szociáldemokráciának így sikerült elérnie, hogy jelentős tömegek 
szemében a szociáldemokrata irodalom jelentse a proletárirodalmai Még a fel-
szabadulás után is élt egy ideig az a téves nézet, hogy a magyar irodalom 
proletárhagyományai egyet jelentenek a szociáldemokrata pár t körű] évtizedek 
ótá tömörült, a párt opportunista ideológiájának és gyakorlatának közvetlen 
hatása alatt álló írók működésével. 

A tények mást mondanak. A tények arról beszélnek, hogy a magyar iro-
dalom haladó hagyományai a XX. század első négy évtizedében a munkás-
mozgalmon belül a megalkuvó szociáldemokrata párt és irodalmi szociáldcmo-
kratizmus elleni küzdelemben fejlődtek. Még Ady is, aki nem volt szocialista 
költő, felismerte a magyar szociáldemokrácia opportunizmusát s eltávo-
lodott a szociáldemokratáktól. Komját Aladár abból a forradalmi antimili-
tarista csoportból nőtt ki, amely a szociáldemokrata megalkuvással, hígvérü 
pacifizmussal szemben a forradalmi ellenzéki álláspontot képviselte. József 
Attila, mint a proletariátus költője, mint az illegális Párt tagja, élesen szem-
benállott a szociáldemokrata párttal, líráját a kommunista mozgalom eszméi 
emelték. Azok a magyar írók, akik a kommunista emigrációban éltek — Plés 
Béla, Gergely Sándor, stb. — a szociáldemokraták ellen harcolva váltak a 
magyar irodalom haladó vonalának szerves folytátóivá. Fiatal íróink közül 
többen vannak olyanok, akik a szociáldemokrata pártban kezdték meg írói mű-
ködésüket, közülük nem egy még a felszabadulás előtt. De a népi demokratikus 
fejlődés. Pár tunk hatalmas, az egész nemzet életére kiható harca, a Szovjetunió 
támogató példája meggyőzte őket arról, hogy álláspontjuk — a megalkuvó szo-
ciáldemokratizmus — és a szocializmus építése között áthidalhatatlan ellentét 
van, s nem utolsó sorban éppen írói képességeik kibontakozásával bizonyítot-
ták, hogy a szociáldemokratizmussal szemben, annak ellenére kovácsolódik az 
igazi magyar irodalom. 

A szociáldemokratizmne káros hatása az irodalomban egyidős a reformista, 
opportunista irányzat érvényesülésével a magyar szociáldemokrata pártban. 
Az irodalmi szocializmusnak különféle, de azonos gyökerű megnyilvánulásai 
vannak. Ilyen megnyilvánulások: a polgári életforma vonzó beállítása, a „jó" 
kizsákmányolók szerepeltetése, a társadalmi kérdések háttérbe szorítása, a 
túlzó eroíizmus, a proletariátusból való kiemelkedés ábrázolása kapitalista 
viszonyok között s egyesek véletlen körülményeinek általános lehetőségként 
való feltüntetése; a gazdasági jólétért vívott harc előtérbehelyezése a politikai 
küzdelemmel szemben, a kispolgári életmód dicsőítése, a munkásosztály gettó-
szerű ábrázolása a társadalom egészében, munkások és parasztok szembeállí-
tása, a proletáriátus és a nemzeti érdekek szembeállítása, — formai téren pedig 
a polgári irodalom különféle formalista irányzatainak utánzása. Mindehhez 

* Részlet egy nagyobb dolgozatból. , 
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a jobboldali szociáldemokrata irodalom részéről a Nagy Októberi Szocialista 
Porradalom győzelme és a Magyar Tanácsköztársaság rövid, de dicsőséges 
fennállása óta nyílt antikommunista agitáció járult . Hosszasan folytathatnánk 
ezt a felsorolást. De ennyiből is világos, hogy ezeknek a jelenségeknek közös 
magva az a törekvés volt, hogy a szépirodalmi olvasmányok is segítsenek lesze-
relni a munkásosztály forradalmi akara tá t és helyébe kispolgári illúziókat, 
a békés fejlődés hazug álmát, mérgező mákonyát lopják. A szociáldemokrata 
párt az irodalom területén sem válogatott eszközeiben. A század eleje óta m e g 
teremhettek talaján a legexcentrikusabb formalista torzszüleményektől kezdve 
a Tanácsköztársaságot gyalázó írásokon át a háborús és szovjetellenes uszításig 
a leghitványabb irományok. 

© * 

Az imperialista háború nagy megpróbáltatást jelentett a nemzetközi mun-
kásmozgalom számára, s ezekben a háborúkban mindig kivillant a jobboldali 
szociáldemokrácia foga-fehére. Ott láthattuk őket az 1914—18-as imperialista 
háborúban a háborúra uszítók között, ott láttuk a magyar szociáldemokrata 
árulókat a Szovjetunió-elleni népellenes hadviselés szítói között. 

Amikor az irodalom területén vizsgáljuk meg a szociáldemokrácia árulá-
sának kisugárzását, kettős cél vezet bennünket. Egyrészt az 1914—18-as háborü 
szociáldemokrata szépirodalmának magatartását szegezzük szembe azzal a téves 
hiedelemmel, hogy ez az irodalom függetleníteni tudta magát az opportuniz-
mustól és szoeiálsovinizmustól és töretlenül szolgálta a proletariátus érdekeit. 
Másrészt azért foglalkozunk ezzel az irodalommal, hogy a tények világánál 
elmélyítsük a gyűlöletet a népellenes háborúra uszító irodalommal szemben, 
s megerősítsük a szeretetet az iránt az irodalom iránt, amely kövekezetes har-
cosa a béke nagy ügyének, a dolgozó nép igaz érdekeinek. 

A baseli kongresszus határozatát 1912-ben a világ összes szocialista pár t ja i 
elfogadták. A szocialista sajtóban, a magyar Népszavában is, hónapokon, éve-
ken keresztül folyt az agitáció a háború ellen a baseli kiáltvány szellemében. 
Ez a kiáltvány, amely világosan meghatározza a szocialista munkáspártok 
magatartását az imperialista háborúval szemben, „a kétségbevonhatatlan törté-
nelmi tényekből levonja az elkerülhetetlen következtetéseket: ezt a háborút 
semmiképpen sem lehet a legkisebb mértékben sem valamely népérdek ürügyé-
vel igazolni; ezt a háborút a kapitalisták profitja, a dinasztiák becsvágya érde-
kében készítik elő. Bűn lenne, lia a munkások egymásra lőnének. Ezt mondja 
a kiáltvány. '" 

Az osztályharc világméretekben éleződött, a vezető imperialista hatalmak 
törekvése „a világ ú j ra felosztására" nemcsak az egyes országokon belül, de az 
egyes országok között is kiélezte az ellentéteket. An dics Erzsébet így ismerteti 
a háború kirobbanását kőzve'lenül megelőző magyar helyzietet: 

„Az első világháború előtti általános európai politikai vá lságnak" különös erővel 
kellett megnyilvánulnia Magyarországon, amely a cári Oroszország után úgyszólván a 
következő „leggyengébb" láncszem volt az imperializmus rendszerében. 

„Egyetlen államban sem vetett véget a háború egy csapásra olyan vad belpolitikai 
harcoknak, mint Magyarországon . . Izgalmas harcok után és ú jak előestéjén a belpoli-
tikai helyzet megoldhatatlanul összebogozódott csomóját vág ta szét egy csapásra a 
háború ka r j a . " 

— Ezekkel a szavakkal jellemezte a helyzetet a magyar szociáldemokrata párt 
akkoriban legtekintélyesebb vezetője, Garami Ernő. A pesti munkások barrikádharcai 
1912. május 23-án, a nemzetiségek egyre erősödő mozgalmai, a parasztságban felgyülem-
lett fenyegető elkeseredettség olyan arányokat öltött, amelyhez hasonló ebben az időben 
csak a cári Oroszországban volt észlelhető. A magyar viszonyok erősen közeledtek ahhoz 
az állapothoz, amikor már nemcsak az „alul lévők", a tömegek nem hajlandók a meg-
levő állapotot tovább tűrni, de a „felső" körök, a vezetők sem képesek tovább a régi 
módon kormányozni, hatalmuk szilárdságát a megszokott eszközökkel biztosítani. Recse-

1 Lenin: Válogatott Művek. I. 901. 
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gett-ropogott a dualizmus épülete. A magyar képviselőházban lejátszódott erőszakos-
kodások, Tisza István brutális csínyjei, lerántották az utolsó leplet is a magyar „parla-
mentarizmusról", amelynek látszatát addig az úri erőszak és csalafintaság ezer formája 
védte. A parlamentet, amelyből teljesen hiányzott a munkásság és dolgozó parasztság 
képviselete, most a polgári ellenzék és a nemzetiségek is bojkottálták. Tisza István egyre 
gyűlöltebbé vált alakja a féktelen erőszak megtestesítője lett. Az 1914-es világháború 
előestéjén polgárháború atmoszférája uralkodott a magyar közéletben. „ . . . Ez a kicsi, 
ezerszer lekötött ország robban." „Rohanunk a forradalomba" — írta ebben az időben 
Ady Endre. 

A népharag forradalmi kitörésének veszélye Damokles-kardként függött a magyar 
uralkodó osztályok feje fölött. Csoda, hogy az előttük feltornyosuló és forradalmi meg-
oldással fenyegető problémák elől háborús kalandba menekültek, nyilvánvalóan abból 
a meggondoiásból kiindulva, hogy „aki időt п у е ф az életet nyer"? Ez a kulcsa némileg 
annak a „rejtélynek", hogy a magyar uralkodó osztályok 1914-ben bizonyos ingadozások 
után, miért támogatták a háborút, noha az közvetlen külpolitikai előnyöket nem ígért 
nekik és még szerencsés kimenetele esetén is nem egy veszélyt rejtett magában szá-
mukra."2 

1914 júliusában kitört a világháború. Lenin világosan leszögezte a forra-
dalmi álláspontot az imperialista háború kérdésében: ,,A most folyó imperialista 
háborúnak polgárháborúvá változtatása — ez az egyetlen helyes proletár jel-
szó. . . Csakis ezen az úton szakíthatja ki magát a proletáriátus a soviniszta 
burzsoáziától való függésből." A II . Internacionálé opportunista szociáldemo-
krata párt jai a háború kitörésekor habozás nélkül vállalták a burzsoazia által 
rá juk rótt szerepet: a soviniszta uszítást a munkásosztályon beliil — „meg-
szépítve" szociális frázisokkal A II. Internacionálé általánosan jellemző útját 
jár ták a magyar szociálsoviniszták is. Hiába hazudta a stockholmi szocialista 
konferenciának 1917-ben benyújtott memorandum, hogy: 

a magyar párt a háború egész ideje alatt harcolt a nacionalista és imperialista 
formulák ellen és bizonyos büszkeséggel állíthatja, hogy Magyarország szocialista mun-
kásosztálya elkerülte a nacionalista és imperialista szerződést, ami a többi hadviselő 
országban annyi bajt okozott. 

Hiába bizonygatta Weltner Jakab az 1918. februári rendkívüli pártkongresz-
szuson: 

Nincs Európában egyetlen szociáldemokrata párt sem, amely céltudatosabban, osz-
tálytudatosabban teljesítette volna a kötelességét, mint a magyarországi p á r f . . . 
A Magyarországi Szociáldemokrata Pár t a háborús sovinizmust egy percig sem osztotta.1 

A tények ellene mondanak Weltner állításainak. Andics Erzsébet A magyar 
munkásmozgalom <*z 1914—18-as világháború alatt című tanulmányában tüze-
tesen kifejtette és dokumentálta a magyar szociáldemokrácia árulását. Össze-
foglalóan így jellemzi a helyzetet: 

Abban, hogy a magyar társadalomban érlelődő forradalmi vá lság kibontakozását 
a reakciós uralkodó osztálynak sikerült elodáznia, a kormány terrorisztikus háborús intéz-
kedésein, féktelen soviniszta propagandáján kívül óriási szerepet játszott az akkori egyet-
len magyar munkáspárt, a szociáldemkorata párt vezetőinek a proletár internacionaliz-
must megtagadó szociálsoviniszta politikája is. A magyar szociáldemokrata párt- és szak-
szervezeti vezetők elvi és gyakorlati magatartása ugyanis az első világháború alatt alap-
vetően a szociálsovinizmus síkján mozgott. 

A magyar hivatalos munkásvezetök szociálsovinizmusa nem mindig egyforma nyílt-
sággal mutatkozott meg. A háború első hónapjaiban egészen nyíltan állást foglaltak 
saját burzsoáziájuk, a magyar uralkodó osztályok imperialista háborús politikája mellett. 
A háború második felében annak hatása alattt, hogy a középhatalmak veresége egyre 
valószínűbbé vált és főképpen, mert a nyíltan szociálsoviniszta politika teljesen elszige-

2 Andics Erzsébet: A magyar munkásmozgalom az 1914—18-as világháború alatt, 
3 - 4 . 1. 

3 A stockholmi konferenciához benyújtott memorandum és Wel tn | r Jakab beszédé-
nek szövegét Andics Erzsébet f. i. tanulmánya alapján közöljük. 
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telte volna őket a magyar munkásosztály egyre inkább háborúellenesen hangolt tömegei-
től, más országok szociálsovinisztáihoz hasonlóan ők is egyre inkább békeszólamokat 
hangoztattak és igyekeztek a magyar burzsoáziát „nagyobb rugalmasságra" rávenni, 
rábírni arra, hogy „második vasat is" tartson a tűzben. 

A m a g y a r szociáldemokrata pár t napilapja, a Népszava, szinte egyik napról 
a más ik ra csinálta meg a pálfordulást . A Népszava 1914. július 26. sziáma még 
fennhangon hirdeti a hadüzenettel szemben, hogy: „Ma a szociáldemokrácia 
bang ja az egyetlen hang az országban, mely még az utolsó pillanatban is tilta-
kozását k i á l t j a k i a háború e l len . . . " De jú l ius 28-án m á r ezt í r j a a l ap a r r a a 
hírre, hogy a temesi parton szerb csapatok lövöldöztek a monarchia egységeire: 
„A ezerbek tehát nem érik be azzal, hogy maguk idézték föl a végzetet, de siet-
tetik i s . . . " Rá egy nappal „A szervezett munkásokhoz" intézett kiál tvány nyilt 
melldöngetés8el deklarál ja a szociáldemokrácia teljes fegyverletételét: 

most le kell mondani a szabad kritikáról, propagandáról, mert ebben a válságos 
helyzetben mi sem akarhatjuk még a legigazságosabb kritikával sem megnehezíteni az 
intézők dolgát. 
A Nőmunkás című szociáldemokrata lap így „biztatja" a hadbavonult mun-
kások hozzátartozóit: 

. . . ilyen súlyos nagy időkben a kishitűségnek és a kétségbeesésnek minden kicsinyes 
érzését vessük le magunkról. Megtörtént eseményekkel szemben oktalanság szembe-
szállni.' 
Az opportunizmus nyílt sovinizmusba csap át ugyanebben a számában a 
Nőmunkásnak: 

Akinek megadatott az alkalom, akiben megvan az erő, megmutathatja most, hogy 
ki, mit és mennyit ér. 
A háborús események hatására egyre nyí l tabban lép előtérbe a féktelen uszítás. 
A Népszava 1914. augusztus 31-i számának vezércikke már ezt közti: „Jobb 
ügyért, nagyobb történelmi eszméért nem folyt nemes és drága vér, m in t ami-
lyenért most ömlik a lengyel és galíciai harcmezőkőn. . . " 

A cári Oroszország ellen támadó központi hatalmak az „európai ku l túra 
védelmének" hazug jelszavát í r ták zász la jukra ; ezzel aka r t ák megtámasztani a 
tőkések érdekét szolgáló hadviselés igazát . Kapva-kaptak ezen a jelszón a 
magyar szoeiálsoviniszták is. Az „európai kul túra védelme" az „orosz barba-
rizmussal szemben" — ez volt a szociáldemokrata munkásság nagy feladata a 
szociálsoviniszta vezérek szavai szerint. E r r ő l cikkeztek hónapokon keresztül 
a szociáldemokrata lapok. A Népszava 1914. szeptember 19-én Dicsőség címen 
közöl vezércikket, amelynek í rá ja azt ál l í t ja, hogy a munkásság osztályharcá-
nak egyenes folytatása az imperialista háború : „A magyar munkásság számára 
ez a harc közvetlen folytatása annak a harcnak, amelyet két évtizede ebben 
az országban fo ly t a t . . . " Ezzel a hazug elmélettel akarja „igazolni" a proletar iá-
tus előtt a harci folytonosságot, elmosva az éles különbséget a munkásosztály 
osztályharca és az imperialista háború között. Ugyanakkor megpendíti a cikk 
a burzsoázia felé a „kultúra védelmének" érzelmes h ú r j á t . Ezzel a k a r j a meg-
változtatni a tőkések magatar tását (és feltámasztani a proletariátus háborús 
öntudatát), akik egyre-másra kézdték csökkenteni üzemeikben a bért s a hábo-
rú ra való hivatkozással redukálták a munkáslétszámot. 

. . . A m í g munkástestvéreink a galíciai határon hősiesen küzdenek a magyar mun-
kásmozgalom eddigi eredményeinek megvédéséért, magában az országban fenyegeti óriási 
veszedelem azokat a kultúrjavakat, amelyeknek védelmében véreznek. (Aláhúzás 
tőlem, P. P.) 

Hogy a kul túra védelmének jelszava központi pártutasí tásként ju to t t el 
minden szociáldemokrata orgánumhoz, azt jól bizonyítják a különböző szociál-
demokrata lapok azonos jellegű cikkei. A Kassai Munkás így ír: 

* Nőmunkás, 1914. augusztus 15. 
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Bárhogyan alakuljon is . . . a helyzet, minden kultúrembernek ki kell tartania . . . 
az európai kultúra minden harcosa meggyőződéssel szegődik . . . a küzdelemhez.5 

Az Ifjúmunkás ezekkel a szavakkal buzdít ja a vágóhídra a prole tár i f jak tíz-
ezrei t : 

Fegyverek zajától visszhangzik a világ. Harcba induló hadseregek dübörgésétől 
hangos egész Európa . . . Két hata lmas tábor áll egymással szemben. Az egyik oldalon 
a reakció, a szolgaság és barbárság, a másik oldalon az európai kultúra és haladás 
hadserege áll. Ez a háború a kultúra és a barbárság nagy mérkőzésed 

A szociáldemokrata szépirodalom felkarolta az „európai kultúra" védelmé-
nek burzsoá jelszavát és nem átallotta éveken keresztül ezzel lelkesíteni a f ron t ra 
induló munkásokat . 

A magyar szociáldemokrácia nem ismer te be szépíróinak árulását . 
Vers és háború címen Orimos E d e cikket í r t a Népszavába,7 s itt élesen 
támadta azokat a polgári és munkásköltőket, ak ik a háborás uszítás p á r t j á r a 
állottak — Németországban., E g y német ismertetés nyomán helyes bírálatot 
mond Richard Dehmelről, A r n o Holzról, Ge rha r t Hauptmannról , stb. Amikor 
azonban arra kerül a sor, hogy a s a j á t — tehát a magyarországi szociáldemo-
k rác i a — irodalmi háza tá ján nézzen szét. akko r az osztatlan dicséret hang ja tör 
fel a cikkből. Már a bevezető mondatokban említi Ormos, hogy „Csak egy 
a vigasztaló, — hogy a proletárság igazi költői, akiknél az emberiség nagy 
érdekei, az emberi fejlődés végcél ja nem pusztán témaj, hanem felfogás és érzés 
dolga, azok hívek maradtak önmagukhoz és a prole társághoz. . ." Majd lejjebb: 
„Az a néhány vers, amit a Népszava hozott a háború kitörése óta, azt muta t j a , 
hogy a magyar proletárság érzésének is akadnak hivatott kifejezői." S m i n t 
példákat említi N a g y Erzsi, Ben jámin Ferenc, Peterdi Andor, stb. nevét. Vélet-
len, de jellemző véletlen, hogy a Népszavának ugyanabban a számában, sőt 
ugyanazon az oldalán, hol Ormos Ede cikke megjelent, s ahol bírálja Arno 
Holzot, amiért versében szocialista létére az „ellenséget" szidja, — ugyanot t 
je lent meg H a n g a y Sándornak egy költeménye, amely a burzsoázia h a n g j á n 
átkozza az „ellenséget". 

Mondottuk már, hogy a szociáldemokrata szépirodalom felkarolta az 
európai kultúra védelmének burzsoá jelszavát s versekkel, hadiriportokkaa 
igyekezett ezt belevinni a m u n k á s s á g tudatába. A Népszava 1914. november 1-i 
számában jelent meg Benjámin Ferenc verse: „El ne feledjétek!" A vers a bur-
zsoázia előtti teljes behódoiás kifejezése. Erre a: versre később még visszatérünk, 
itt csak azt emeljük ki, hogy Benjámin a proletariátust, mint a „kultúra védel-
mezőjét" a „kancsukás Kelettel" szemben, — a j á n l j a a burzsoázia pártfogásába: 

Mi vagyunk a Nyugat kemény vitézei, 
A kultúrát mindig mi megyünk védeni. 
Azért, ha ma égő szívvel forrunk egybe — 
Idők elteltével jusson eszetekbe: 
Terített asztalról nem adni „csak morzsát" . . . 

Tíz nappal B e n j á m i n verse u t á n levél jelent m e g a Népszava hasábjain. A levél 
í r ó j a : Peyer Káro ly . Az áruló szociáldemokrata vezér, a m a g y a r munkásosz-
t á ly ellensége m á r 1914-ben is a burzsoázia oldalán állott. A levél h a n g j a cini-
kus, pökhendi. A „kultúrember' ' fölényével mocskolja a szerb népet. „Az első 
hónapok elég jól mentek. Z imony közelében vol tunk . . . az ő négy á g y ú j u k r a 
jutot t vagy negyven a mi oldalunkról, úgyhogy hamarosan elkotródtak. •. 
A szerb lakosság alattómos, ravasz , lakása büdös . • . A mi t i sz t je ink müveitek"" 
— írta Peyer Károly.8 

6 Kassai Munkás, 1914. augusztus 8. 
6 Ifjúmunkás, 1914. október 1. 
7 Ormos Ede: Vers és háború. Népszava, 1914. december 25. 
* Népszava, 1914. november 11. 
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A szooiáleoviniszták mindent elkövettek annak érdekében, hogy a proletárok 
olcsón meneteljenek az imperialieta háború frontjaira. Joggal állapíthatta meg 
— immár eredményekre visszatekintve — a Népszava, hogy „a szociáldemokrata 
pártok minden államban megadták azokat a« eszközöket, melyek a hadviselés-
hez szükségesek". Külön ki kell emelni a Népszava szerepét a háborús uszítás-
ban, A lapot teljesen a szociálsoviniszták irányították. Jól tudta a reakciós 
kormány, hogy miért engedélyezte 1914 szeptemberében a lap utcai árusítását, 
miután azt 1913 elején megtiltotta. Sőt újabb lappal gyarapodott a szociáldemo-
krácia: 1914. november 23-ától kezdve naponta megjelent a Népszava esti 
kiadása is. 

A szociáldemokrata opportunizmust kiszolgáló irodalom nem alkothatott 
jelentős müve, mert nem születhet csak valamirevaló alkotás is a munkásáruias 
talaján. De nem is volt ezek között az írók között egyetlen jelentősebb tehetség 
sem, akinek egyénisége kiemelkedett volna a Népszava írógárdájából. Vala-
mennyiükre rányomta bélyegét a megalkuvó szociáldemokratizmus „ideoló-
giája", s a burzsoázia kiszolgálásából következő, kispolgári ízlést szem előtt 
tartó irodalmi stílus, költői magatartás. Valójában — költőileg — jellegtelen 
volt ez a költészet, hiányzott kifejezésbeli ereje, nyelve „rájárt" az üres általá-
nosságokra, frázisokra, olcsó érzelgősségre törekedett, egyszóval: nem volt 
gerince, nem alakulhatott ki —hibáival együtt sem — markáns irodalmi profilja. 
Mégsem mondható jelentéktelennek az az irodalmi kártevés, ami főleg a Nép-
szava hasábjain folyt az imperialista háború éveiben. A közvéleményen, a köz-
hangulaton nemcsak a kiemelkedő nagy írók művészete hagy nyomot, hanem 
a középszerű irodalom is, amely mennyiségileg gyakran igen nagy és a napi-
lapok hasábjain széles körben terjed. Elterjedését ez esetben két körülmény 
könnyítette meg. Egyrészt az, hogy a kezdeti győzelmek mámora s az első vesz-
teséglisták nyomában felcsapó fájdalom könnyen csepegtethette el a soviniz-
mus mérgét a szélesebb tömegek között, még a munkásosztály öntudatlan vagy 
hamis tudatú rétegeiben is. A másik körülményt, amely segítette ennek a 
középszerű irodalomnak, az irodalom második-harmadik vonalának fokozottabb 
érvényesülését, magában az irodalomban fejlesztette ki az opportunizmus. A kis-
polgári érzelgősségre, olcsó giccsekre, pacifista szenvelgésre gondolunk, amely-
•yel oly szívesen élt a szociálsovinizmus irodalma, s amelyet — mint ostyába 
a port — szociális frázisokba burkolt. Öntudatlan emberekre könnyen hathatott 
ez a vörössel átmázolt írói ripacskodás, a szociális frázisok a politikailag kép-
zetlen tömegekben táplálhattak osztályharcos illúziókat. A háború által fel-
vetett kérdéseknek az összekapcsolása, sőt hazug módon való összeolvasztása 
a szocialista mozgalom feladataival, céljaival — könnyen ébreszthetett bizonyos 
„ellenzéki" hangulatot, amely olyan beállításba helyezte a proletariátust, mintha 
az szívügyének érezné a háborút, „még akkor is", ha bizonyos uralkodó körök 
(tőkések) nem minden esetben hajlandók megteremteni számára a megfelelő 
anyagi feltételeket. A tömegekben egyre fokozódó mértékben élt az ellenzéki 
hangulat nemcsak az uralkodó osztállyal szemben, de a háborúval szemben is. 
A szociáldemokrata pár t politikája (és szépirodalma) által élesztett „legális 
ellenzékiség"-nek éppen az volt a feladata, hogy a proletariátus őszinte szemben-
állását a háborúval és annak okozóival leszerelje és ehelyett ezzel a látszat-
ellenzékiséggel hassa át a tömegeket. Ezt a célt szolgálták azok az irodalmi 
termékek, amelyek egyrészt a háborúra uszítottak, másrészt szociális frázisok-
kal ködösítették el a tömegek látását. Hangsúlyozni kell, hogy ez a fegyver 
nem volt veszélytelen, nem volt ártalmatlan, s különösen a politikailag öntu-
datlan tömegek felé hatott. 

A háború kitörése után rohamosan romlottak a munkásság életviszonyai. 
Különösen súlyossá vált a kereső nélkül maradt családok helyzete, de a nyomor 
fokozódása általános volt az egész proletariátusban. A hadiállapotra való tekin-
tettel életbelépett intézkedések a sztrájkot, tiltakozó gyűléseket a katonai bün-
tetőezabályzat hatálya alá rendelték, s így a tőkések szinte katonai védelem alatt 
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bocsáthatták el a munkásokat, ahol így kívánta az érdekük, vagy csökkenthet-
ték a munkabért, ha úgy tetszett. Andics Erzsébet idézett tanulmányában így 
ismerteti a helyzetet: 

. . . A munkáltatók a mozgósítás elrendelése után rögtön megvontak munkásaiktól 
minden kedvezményt, amit azok sokszor nehéz harcok árán kicsikartak tőlük. így meg-
szűnt Budapestien az 57 órai munkaidő, ma minden gyárban 60 órát és ennél többet 
kénytelenek a munkások dolgozni. A túlórákért fizetett pótlékot a legtöbb gyárban meg-
vonták a munkásoktól. (Malasits Géza: Kötelességek — jogok nélkül. Szocializmus, 1914. 
— 15. 10—12. szám.) 

A hadiüzemek tulajdonosai különösen visszaéltek a női és gyermekmunkaerővel. 
„ . . . A gyermekmunka kihasználása a háború alatt — állapítja meg ebben az idő-

ben a Szakszervezeti Értesítő — olyan arányokban nő, hogy szinte eléri azokat a rette-
netes állapotokat, amelyek Anglia gyáraiban a XIX. század első felében uralkodtak."' 

A Népszava egyik szeptemberi számának vezércikke10 is felveti ezt a kér-
dést. De hogyan?! Miután konstatál ja a tényeket, hűvös hangon tanácsolja 
a proletariátusnak, hogy minden munkás küzdjön jogaiért. De a küzdelem 
eddigi formái lehetetlenné váltak (sztrájk, stb.). Mitsem számít, mondja a Nép-
szava, „A galíciai csatamezőkön védi meg a magyar munkásosztály jobb 
munkabérét, rövidebb munkaide jé t . . . " Magyarul ez annyit jelent, hogy ha a 
proletárok jól harcolnak a burzsoák pénzeszsákjáért a fronton, akkor a hálás 
tőkések könnyíteni fognak helyzetükön. „Ebben a küzdelemben segítségül hív-
juk a tisztességes, az igazán hazafias gondolkodású nemmunkás embereket." 
Kik ezek a „tisztességes, igazán hazafias, nemmunkás emberek"? A cikkíró erre 
is megadja a választ, amikor a német példára hivatkozik: „A német munkál-
tatók szövetsége (gyárosok szövetsége) körlevélben figyelmezteti tagjait, hogy 
megvetendő cselekedetnek tart ja, lia egyesek a háborút bérlenyomásokra hasz-
nálják fel . . ." Jellemző megnyilatkozása ez az opportunista szociáldemokratiz-
musnak. A sajtóban elméletileg is alaposan „kidolgozták" ezt a kérdést. Az elmé-
let valahogy úgy szól, hogy ha a munkások kitűnően megáll ják a helyüket 
a harcban, akkor ez az áldozat meghozza a maga gyümölcseit: a jogok kiter-
jesztését a proletariátusra. Mindezt természetesen forradalom nélkül gondolták 
el a szociáldemokrata ideológusok A Kassai Munkás már a háború első 
napjaiban kifejtette az idevonatkozó álláspontot: 

A szervezett munkásság ha ta lmas tömegeit vonja be mostan a hadsereg és ki fog 
derülni, hogy a szocialista munkás nemcsak az ipari műhelyekben volt a munkásság 
legjava, hanem intelligenciájával és fegyelmezettségével a harctéren is elsőrendű érték. 
Vajha az áldozat, melyet a proletárok mostí hoznak, megteremné azt a gyümölcsöt, mely-
nek az érlelése a szocialista pártmozgalom legfőbb célja: a népjogok demokratikus 
kiterjesztését, a jövendő hatalmas ú j Magyarország kiépülését.11 

Néhány hónap múlva a Népszava is az áldozatok jutalmát kéri a burzsoáziától: 
Mi azt hisszük, hogy a háború után a kormány a politikai jogbk dolgában nem 

lesz olyan szűkmarkú, mint eddig volt és hogy a magyar szociálpolitika is egészen más 
vágányokon halad, mint eddig.15 

A háború szociáldemokrata szépirodalmának egyik központi témája lett az 
áldozatokra való hivatkozás; engedmények, emberi jogok, könnyítések kérése 
— a burzsoáziának nyújtott segítségre hivatkozással. A reakciós kormány a 
proletariátus jelentős hányadát — hadiözvegyeket, hadiárvákat, stb. — a tár-
sadalmi akciók, jótékonysági megmozdulások szeszélyének vetette oda. A szo-
ciáldemokrata opportunizmus lelkesen üdvözölte ezt, megalkudott a helyzettel 

0 Andics Erzsébet i. m. f. 15. lap. 
10 Népszava, 1914. szeptember 19. 
11 Kassai Munkás, 1914. augusztus 1. A háború. 
" Népszava, 1914. november 12. 
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és egymásután jelentek meg a Népszava hasábjain olyan költemények, amelyek 
„az adakozás nemességéről" áradoztak. Várnai Zseni így ír egy he lyen:" 

Ti gazdagok! Ti kincses emberek! 
Ö nem is sejtitek, tudjátok talán. 
Mily drága kegyet juttatott Tinéktek 
Az Élet, ez a szivtelen fukar, 
Mily fönséges, mily nagyszerű gyönyör. 
Csak adni, adni, amig csak lehet, 
€ s a k adni, adni drága kenyeret. 

О boldog, aki fénylő obulust 
Csúsztathat a kinyújtot t kezekbe, 
О boldog, aki megtörheti értük 
S odaadhatja kenyere felét 
És boldog az, aki az üldözöttel 
Megoszthatja most fekhelyét. 

S ki rózsát varázsol bus gyermekorcákra, 
Minden rossz á lmá t megváltja vele, 
Sohse lesz annak vádló éjjele, 
Mert elzsongitja lelke rémeit, 
Ô kincsosztóbb az, ki elfogad most, 
Mint aki ád, mint aki segit. 

A burzsoázia lelkiismeretét nyugtat ja meg a költő azzal, hogy „jótékonyságát" 
felmagasztosítja. És — akarva, akaratlanul — hozzájárul ahhoz, hogy a prole-
tariátus a forradalmi ú t helyett a szociáldemokrata vezetők megalkuvásának 
uszályában, az osztályharc nagy kérdéseit a burzsoá kari tászra bízva, harcolja 
végig a háborút . Még odaalázkodóbban, az opportunizmus szellemétől m é g mé-
lyebben á t i ta tva könyörög jogokat Ben jámin Ferenc a munkásosztály részére:" 

A kulturát mindig mi megyünk védeni. 
Azért — ha ma égő szivveí forrunk egybe — 
Idők elteltével jussunk eszetekbe: % 
Teritett asztalról nem adni „csak morzsá t " 
Kik irányitjátok millióknak sorsáft 

Látjátok, egy szívvel megyünk a halálba 

Ha kinyújt ja kezét a nép igaz jogra 
Ne keljetek véle zsugorin birokra! 

Benjámin Ferenc elsorolja azokat az „érdemeket", amelyeket sa já t burzsoáziája 
védelmében „szerzett" a proletariátus, hogy ezzel „meglágyítsa" a tőkések 
szívét : 

Hány millió munkás vesz kezébe fegyvert . 
Hogy visszaszorítsa az ellenség tengert . 
Hány ezren csatáznak most az Ssi f ö l d é r t . . . 

1915 elején írott versében Benjámin Ferenc már követelőbb hangon, de lénye-
gileg továbbra is a proletariátus háborús áldozataira való hivatkozással javí-
tana a munkásság helyzetén:15 

13 Népszava, 1914. szeptember 20. 
" Népszava, 1914. november 1. El ne feledjétek! 
15 Népszava, 1916. j anuá r 31. Benjamin Ferenc: Akik visszatértek. 
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Patakként ontja ma a legdrágább forrást 
Milliónyi munkás, a nyomdrult köznép 
Ha lezajlik a nagy fergeteg v ihar ja , 
A kufárok újra csak összekötöznék. 
Meztelen kebletek sebét mutassátok. 
Ha lábra kap ismét fekete önérdek. 

S ú j r a csak az „érdemek" elsorolása: 

Mi vagyunk az elsők, a hősök, a bátrak, 
Mi adjuk az erőt, mi adjuk az izmot 
Vértanuk ezreit az ősi hazának. 

Várna i Zseni előbbi verséhez hasonló hangnemben, de már tartózkodóbban 
fo rdu l a burzsoáziához Nagy Erzsi. Lényegileg ő is a társadalmi jótékonyság 
gyakor lására buzdí t ja a tőkéseket a proletar iátus irányában:1 0 

Ha a lelketek fá jda lom emészti 
S szemetekben a gyász könnye felragyog — 
Ha a vesztett Fiu itt feledt emléki 
Zokogásra késztet, ó ti gazdagok, 
Gondoljatok arra , ki az Emberében 
Kenyerét is veszté; — gondoljatok ránk. 

Az opportunista szociáldemokrata költészetnek ez az alainizsna-könyörgétíig-
alázkodása, kispolgári érzelgőssége a forradalommal fordult szembe, s forra-
dalomellenes hangulatokkal mérgezte a munkások gondolkodását. 

Az első háborús év végén m á r mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy a 
monarchia csapatai minden f ronton kemény ellenállásba ütköztek, sőt vissza-
vonultak s hogy szó sincsen a háború hamaros befejezéséről. Az eddig ismer-
tetett versek a háború folytatására biztatták a munkásokat, de bizonyos hang-
fogóval — és szociális frázisokkal leplezve — tették ezt, hogy a tömegekben 
megtar tsák a .munkáspárt és a helyzet jobbrafordulása i ránt t áp lá l t illáziókat. 
De nem hiányoztak a szociáldemokrácia költészetéből az agresszívabb háborús 
uszí tás hangja i sem. Azok a költemények, amelyekről itt szó lesz, szinte telje-
sen levetették magukró l a szocialista maga ta r tásnak még a látszatát is, s a bur-
zsoá írókkal vállvetve sarkal tak a háborúra . Elr iasztó és szomorú példája ennek 
a háborús költészetnek Peterdi Andornak 1915-ben megjelent ve'rskötete.17 

A kötet versei tanulságosan bizonyítják, hogy meddig juthatot t el a burzsoá-
ziával való megalkuvásban, a soviniszta együttérzésben az i rodalom területén 
is a szociáldemokrata opportunizmus. A burzsoázia lelkes örömmel fogadta és 
értékelte a verseket; Lázár Bélának a kötet elé ír t , sovinizmustól csöpögő elő-
szava példázza ezt. Lázár lelkendezik az imperial ista háborúért és költői dics-
himnuszáért : „Békés polgárokból hős katonák lettek, mindenki ot thagyta ottho-
nát és megacélozott erővel indult hazá ja védelmére, hazafi lett a szkeptikusból, 
hazaf i lett az internacionálé hívéből, e szó: „haza" ragyog ú j r a mint gyémánt, 
s a jog ú j ra , mint a rany. Bámulatunk, r a jongásunk , lelkesedésünk felétek száll, 
ka tonák! K i fog ennek hangot a d n i ? . . . A költőt vártuk, hogy fokozza kato-
náinkban az érzést, erősítse önbizalmukat, bennünk i t thonmaradottakban acé-
lozza a lelket, a nélkülözések elviselésére képesítsen, mindeneket pedig egyesít-
sen egy nagy r i t m u s b a n . . . Az i t t bemutatott versek Peterdi Andor lelkéből 
fakadtak, kifejezve azt a csudálatot, melyet hős katonáink i r án t mindannyian 
é r z ü n k . . . " Vessünk egy pillantást ezekután magukra a költeményekre. A kötet 
leghírhedtebb verse a Katonák című, amelynek az a „megtiszteltetés" jutott, 

18 Népszava, 1914. november 22. A mi gyászunk meg a Tiétek. 
17 Katonák. Peterdi Andor háborús versei, 1915. Budapest. 
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hogy belekerült a Szabolcska Mihály szerkesztette háborús antológiába, vala-
mint Gyulai Ágost háborús versgyűjteményébe — több más szociáldemokrata 
költő verseivel együtt. A vers a burzsoázia hangján szól a munkásokhoz ós 
parasztokhoz; a háborúba induló első katonavonatok hölgybizottságos, virág-
füzéres és csinadrattás búcsúztatásának hangulatát áraszitja: 

Szúrd be a kapát most, az ekét állítsd meg, 
Te meg lányom vesd el a faboronát, 
Zászlós vonatok katonákat visznek, 
A határon túlra s még onnan is tovább, 
És kendők lobognak, kezek integetnek: 

Katonák, katonák, katonák! . . . 

A fúj tatót fojtsd el, a tüz ne dohogjon, 
__ Nézd testvér, hogy viszik az ágyuk sorát. 

Küllő most ne zengjen, kerék ne forogjon. 
Kivül harsognak a sárga trombiták. 
Hogy szivünk lángoljon, a vérünk forrjon: 

Katonák, katonák, katon.ák! . . . 

Ne gyalulj, ne faragj, ne formálj , ne ácsolj, 
Ha nem vagy ércöntő, vagy fegyverkovács, 
Nézd, hogy tódulnak a műhelyből, a gyárból. 
Holnap a császár ad nekik vacsorát, 
Ok a tűz, az acél, az erő, a tábor: 

Katonák, katonák, k a t o n á k ! . . . 

Előre, csak előre, golyók záporában, 
Irdatlan erdőkön, vad lápokon át, 
Előre, csak előre a cyklopsi tilsakban, 
S hozzátok vissza az uj hősök korát, 
Mert hiszünk bennetek, mint gyerek a csudákban: 

Katonák, katonák, magyar katonák! 

„Most születnek csodák", biztatja Peterdi Andor a bányászokat; a dolgozóktól 
kívánja a „haza" (a burzsoázia hazája) megmentését és „felemelő hivatásuk" 
nagyságával lelkesíti a burzsoázia védelmére kényszerített munkásokat. 
„ . . . ha ti nem volnátok", í r ja , az ellenség ,.a szűz magyar, messzi pusztákon 
át Vetésünket dúlná, mint förtelmes átok." Fölösleges lenne végigidézni az 
imperialista háborúra uszító versek sorát. Csak egy költeményt emelünk még 
ki ebből a rosszemlékű kötetből, amely szintén jellemző dokumentuma a szociál-
demokrata árulás irodalmi tükörképének. Arró l a versről van szó, amelyet 
Rudyard Kiplinghez, a hírhedt angol imperialista íróhoz intézett Peterdi. 
Rudyard Kipling az angol impérium védelmében uszító költeményt írt s „a 
hunok döngetik a kapukat" felkiáltással sarkalt gyűlöletre és harcra a köz-
ponti hatalmak ellen. Az uszító, imperialista szellemű versre kétféle válasz 
érkezhetett. Forradalmi proletárválasz és burzsoá felelet Peterdi ezt az utóbbi 
választ adta. Peterdi „megvédi" a „hazát" az angol Kipling vádjaival szemben, 
megvédi a hazai állapotokat, a hazai burzsoáziát. A védelemnek ez a formája 
a proletárálláspont teljes feladása — a burzsoázia „hazájának" védelme: 

Az én hazám, Sire, messze Albiontól, 
Itt nyúlik el a Kárpátok alat t , 
A tenger, dzsungel és vad törzsek nyája, 
Hazámnak nem haj t véres a ranyat . 
Van Hortobágyunk, melynek délibábja 
Isteni álomképeket mutat: 
S ö n Sire, mégis riadtan zengi rólunk 
A hunok döngetik a kapukat. 
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Amikor Pc ter di úgy támadja Angliát, hogy a gyarmati kizsákmányolást 
szembeállítja az 1910-es évek Magyarországával, akkor tulajdonképpen a magyar 
haza védelmének címén a magyar kizeákmányolókat, a tőkéseket és nagy-
birtokosokat védi, akik az elnyomás kegyetlenségében és raffinériáiban haj-
szálnyit sem maradtak el más országbeli osztályos társaik mögött. A vers 
ezután átcsap a népszemlélet burzsoá-idilli képeibe, amelyek vetekednek 
Szabolcska Mihály hazugul naiv költeményeivel. „Az én hazám, Sire — í r ja 
Peterdi — maroknyi, nem gazdag, De népe nyílt, mint fölötte az ég." Kiegé-
szíti ezt az angol nép ócsáiiása, amelyet „alattomos, sivár, sötét" jelzőkkel illet. 
A milléniumi hazug magyarság-kép megtévesztő fénye fonja át ezt a költe 
ményt „Az én hazám, Sire — múltja ezeréves — Büszkén tekinthet vissza mint 
a nap, Mely bearanyoz minden messzeséget S népe munkál, szánt, vet és arat. 
Kenyerét, kincsét önföldjéből vájja, Idegen tájon zsákmányt nem kutat" — 
írja Peterdi. „Népe munkál" — olvassuk, és lehetetlen nem érezni: itt nem 
a haragosöklű viharsarki parasztokról van szó, sem a csendőrszuronnyal dacoló 
dunántúliakról, nem a nagybirtokosok állatsorban ta r to t t jobbágycselédeiről 
— tehát nem az ellentétekben feszülő valóságról —. hanem egy hazug „nép-
idillről", amelyet szívesen állított költészetének kirakatába ;s a félfeudális, 
burzsoá Magyarország. „Népe munkál" — ezekben a szavakban az fejeződik ki, 
hogy „megelégedett" a nép akkori helyzetével, „szívesen" végzi a robotmunkát, 
„készséges híve" urainak. 

Peterdi verséből valahogy az derül ki, hogy esak az a népellenes, 
aki „idegen tájon" kutat zsákmányt, tehát csupán a gyarmati kizsákmányolást 
állítja pellengérre, és egyetlen szava sincs az anyaországi dolgozók kizsák-
mányolása ellen.. Peterdi Andor ennek a kérdésnek a felvetését elkerüli, és 
csakúgy, mint a korabeli háborús költészetnek egy jelentékeny hányada, egy 
vélt, az egész társadalmat átfogó boldogság-idill hamis képével akarja bizonyí-
tani a nép háborús akaratát , amely — ezt sugározza a. vers — áthidalja, elfeled-
teti az osztályellentéteket. 

Valóban Sire, ekénket bevontattuk, 
Hever az ásó, véső, kalapács, 
Es hun Attila munkáló kis népe 
Kardot fogott s megvívja a csatát, 
Mert hős itt vincellér, paraszt és kasznár, 
Hősök itt szolgák, cselédek, urak. 
Valóban Sire: ilyen szent regimenttel 
Áttörjük mi a páncélkapukat. 

Jellemző az az ismertetés, amelyet Peterdi Andor háborús verseiről a 
Népszava közölt.18 A cikk alatt ky jelzés áll, nyilván Bresztovszky szignója. 
A kritika — nagyon enyhén — elhatárolja magát Lázár bevezetésétől, hogy-
annál meggyőzőbben ölelhesse magához — Peterdit, A háborúra uszító előszót 
egyebek között „jóakaratu'-nak mondja, s a háborús költeményekről azt állítja, 
hogy az olvasó „ha keresi, megtalálja a háborús versekben is azt a Peterdit, 
aki melegen, szeretettel nyú j t j a proletár olvasója felé a kezét". Peterdi könyve 
nem a Népszava kiadásában jelent meg, de a szociáldemokrata opportunizmus 
talaján született. S hogy a hivatalos szociáldemokrata fórumok megértő rokon-
szenvvel fogadták e verseket, azt jól bizonyítja Bresztovszky cikke. 

Az a minden rezzenésében burzsoá hang, amelyet egyes költeményeiben 
Peterdi megüt, nem volt otthontalan a Népszava hasábjain sem. A nyílt 
háborús uszítás a lapban megjelenő versekben is helyet talált, — ha burkoltab-
ban, ha szociális frázisokkal gondosabban megtűzdelve is. A Népszava iro-
dalmi rovatában hamarosan kitenyészett egy „hősi szellem", amely koszorút 
font a frontokon harcoló proletárok fe je köré, hírvirággal kecsegtette a bur-
zsoáziáért pusztuló dolgozókat, és azt hirdette, hogy a. legelső, a legbátrabb 

i e Népszava, 1915. június 29. 
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katona az imperialista háborúban: a proletár. Ezt a hazug hőskultuszt teljes 
mértékben támogatta a megalkuvó szociáldemokrata párt politikája, amelynek 
egyik ütőkár tyája a burzsoáziát védő „munkáshősiesség" hangoztatása volt. 
A Népszava egyetértő örömmel vette át például egy német polgári lap fejtege-
tését, amelynek írója fölényesen veregeti meg a proletariátus1 vállát, mert 
bőven ontja vérét a „hazáért": 

„Amint a békében a szociáldemokraták kitűntek a többi katonák közül , . . . 
most az ellenség előtt lesznek mégcsak igazán elsők. A háborúnak magasabb 
egvsége nálunk is legyőzi azokat a kemény keserűségeket, amelyekkel illették 
őket"18 

Néhány nap múlva már megrímelve kerülhetett az olvasó elé ez a gon-
dolat Nagy Erzsi: Fiúk, most az elsők ti vagytok című versében:20 

Elsők a tűzben, elsők a vészben, 
Elsők mindenütt , hol Titán kell, 
Nagy csaták háborgó tengerében 
— Fiuk előre, előre fel! — 
Sergetek győzzön, vagy pusztuljon, 
Elsők csak t i . . . ti maradja tok. 

A vers — ha burkoltabban is — annak az opportunista szociáldemokrata elkép-
zelésnek a visszhangja, hogy a burzsoá érdekekért folyó harcban első munkás-
osztály a háború győzelmes befejezése után méltóbb elbánásra tarthat igényt: 

Maradjatok hát elsők a sorba ' ! 
De ha a harci kürt lángszavát 
Majdan ismét a robot harsogja , 
— Tik ott küzdtök most az első sorba'! 
S megvetitek a poklot magá t , — 
Fiúk, hogy most az elsők ti vagytok: 
Ne feledjétek soha! Soha! 

A munkás-katona bátorságának, hősiességének dicsőítése a burzsoáziáért vívott 
harcban végighúzódik a szociáldemokrata háborús költészeten. Nemcsak a hábo-
ríúrai nyíltan uszító versekben, de később a pacifista hangulatú írásokban is 
megnyilatkozik ez. Csizmadia Sándor, a hírhedt munkásáruló, egyik versében 
a „mi fiúnkról" áradozik, aki a burzsoáziát védi. A szülői érzés belekeverése 
a költeménybe mitsem von le a vers objektív jelentéséből, abból, hogy a költő 
a burzsoáziáért küzdő proletárt dicsőíti:21 

Nincsen ott olyan szép, derék, 
Bátor, kemény, derék, erős; 
A halálnak eléje lép, 

Csak ugy já tszva, nevetve győz. 
Büszkék vagyunk rád, gyermekünk, 
Benned bizunk, reménykedünk. 

Említettük már, hogy az opportunista szociáldemokrácia szociális demagógiá-
val igyekezett becsempészni a dolgozók tudatába a sovinizmust, a „védjük meg 
saját burzsoáziánkat" jelszót. Az ideológiai zavar, az elméleti ködösítések, mind 
az1; a célt szolgálták, hogy a munkástömegeket megtévesszék és ellenállásukat 
a háborúval szemben csökkentsék, legyőzzék. Ez az elméleti ködösítés, szociális 
demagógia tükröződik a költészetben is. Tipikus példája ennek Nagy Erzsi: 
Megjött a bátyám című verse.22 Ideírja, hogy sebesült katonák érkeznek vissza 

19 Népszava, 1914. augusztus 16. 
30 Népszava, 1914. augusztus 30. 
21 Népszava, 1916. november 19. 
25 Népszava, 1914. november 8. 

301* 



a frontról, közöttük bátyja is. A fején sebesült meg, kozák kard érte. Hogyan 
adja vissza a vers a eebesült munkás érzéseit? Szociálsoviniszta módon: 

Mosolyg az arca, repes a lelke, 
Boldog, mert a cár kozákját verte... 
Hogy őt is érte csapás a fején? 
Hisz ott harcolt a csapat elején!... 
Am e seb nem fáj, gyönyör a néki! 

Szociális frázisokat kever soviniszta állásfoglalásába Benjámin Ferenc Május-
nak népe c. költeménye. Ez a vers tulajdonképpen azt hangoztatja, hogy a 
proletariátus — miután győzelmet arat az imperialista háborúban — k iv ív ja 
a maga győzelmét is. Ez a koncepció különösen azért veszélyes, mert a forra-
dalmat összeköti az imperial ista háborúban a burzsoázia oldalán való hathatós 
részvétellel, sőt szinte a forradalom feltételének jelöli meg ' a háborúban való 
— a burzsoáziáért való —• helytállást: 

Majd ha a vésznek multán visszajöttök 
, Hirvirágosan, győzedelmesen 

És itthon kell majd szereznetek hazát — 

akkor mutatkozik meg az igazi hősiesség. A vers lényege — 1915. m á j u s 1-én 
jelent meg — a szociális szólamok ellenére is az, hogy a proletar iátusnak győze-
delmesen kell résztvenni a háborúban. Nem az első opportunista megnyilvá-
nulás ez a költemény ebben a nemben sem. Benjámin Ferenctől néhány hónap-
pal azelőtt jelent meg „Egy közlegény... egy közlegény . . . " című vers, amely-
ben arról ír, hogy a névtelen közlegény „Bátor volt, hős volt" és „gyümölcsöt 
hoz Vére a csaták mezején". A „gyümölcs" nyilván azokat a reformokat jelenti, 
amelyeket a megalkuvó szociáldemokrácia vá r t a tőkésektől, — a „katonai 
szolgálatok" ' jutalmaként. 

A megalkuvásnak ez a motívuma később is jelentkezik a Népszava hasáb-
jain, amikor már a nyílt uszítás hang ja i helyett a pacif is ta szólamok urai-
kodnak. A' kétszeres megalkuvásnak példája Molnár Lipót verse: A mi csa-
tánk.23 A költő a proletar iá tus for rada lmát vá r j a , de hogyan? Arra a kérdésre, 
hogy miként fog ja a munkásosztály kivívni szabadságát, így válaszol: „Ezt 
nem akar juk vérrel vívni, Csak Tudással és Igazsággal." Molnár meghatá-
rozza a „mi csatánk" eljövetelének időpontját is: „Oh, csak már ennek lenne 
vége! Hogy Mi jöhetnénk: Proletárok!" Tehát előbb v á r j u k meg az imperia-
lista háború végét, harcoljuk végig azt a burzsoázia oldalán, s csak akkor 
jöhetnek a for radalmi követelések. Molnár verse jelentős abból a szempont-
ból, hogy nyersen tükrözi a szociáldemokrata pár t opportunista poli t ikáját , 
t ipikus a vers, mint a megalkuvó szociáldemokratizmus költői szócsöve. A köl-
temény kétségtelenül pacif is ta hangulatból fakad. Kifejeződik ez a háború 
véres velejáróitól való irtózásban, a fegyveres harc teljes elvetésében. Ugyan-
akkor felveti a vers a nagy társadalmi átalakulás óha já t is. Ebben az össze-
függésben a H . Internacionálé, a magya r szociáldemokrata párt opportunista 
pol i t ikájának pacifizmusa a legmeztelenebb valójában, a forradalom alap-
vető elveinek tagadásaként lép elő. Molnár költeménye elveti a fegyveres harc 
szükségét a burzsoázia ellen, s behelyettesíti ezt a szociáldemokrata megalku-
yás ismert frázisaival: valamiféle tömegmozgalomtól elvont „tudás" és „igaz-
ság" ő-tudja-hogyan-történő győzelmével. A szociáldemokrácia eladta magá t 
a burzsoáziának, s ezzel elárulta a proletárforradalom ügyét. Hangzatos szóla-
mokban továbbra is emlegették a forradalmat , hogy megtar tsák a tömegekre 
gyakorolt befolyást. De úgy különböznek ezek a szólamok a forradalmi prole-
ta r iá tus igazi célkitűzéseitől, mint ahogy a I I . Internacionálé pacifista sopán-
kodása különbözik a lenini állásponttól a háború kérdésében. Molnár versének 

" Népszava, 1916. augusztus 15. 
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ez a vonatkozása szorosan összefügg azzal az opportunista elképzeléssel, hogy 
a proletárforradalom az imperialista háború végigharcolása után következik el. 
Ez az álláspont nem mozgósít a burzsoázia oldalán folytatott harc ellen, s a 
forradalom ügyét elválasztja az imperialista háborúval való szembefordu-
lástól. Molnár „pacifista", — abban az értelemben, hogy elveti a fegyverrel 
vívott proletárforradalom gondolatát is. De arra m á r „nem futja", hogy a? 
imperialista háborúval szemben ténylegesen a tömegek erejét idézze; ne csak 
elvontan siránkozzék, hanem tegyen is valamit. 

Ország, világ láthatta, hogy a szociáldemokrata pártok elárulták a prole-
tariátust, hogy burzsoá érdekekért vitték há.borúba a munkástömegeket. Láttuk 
azt is, hogy a magyar szociáldemokrata vezetők makacsul tagadták ezt 'az 
árulást. (A „Magyarországi Szociáldemokrata Párt a háborús sovinizmust egy 
percig sem osztotta" — írta Weltner Jakab.) A „Huszadik Század" már a 
háború elején rámutatott ar ra , hogy „A konkurrens kapitalista államok közt 
kapitalista érdekekért folyó háborúban a proletárok éppoly lelkesedéssel küz-
denek az. ellenséges álamok proletarharcosai ellen is, mint buorgeois honfi-
társaik" (Lukács Kornél). Nem hiányoztak a beismerés gyöngébb hang ja i a 
szociáldemokrácia berkein belül az irodalom területén sem. „Egy ország szeme 
volt a kalapács nyelén, Hej, súlyos öklű, vörös proletárlegény!... Ha felemel-
ted azt és megmozdult vállad, Kalapácsod nyomán kis földrengés támadt. 
És most leengeded a nagy kalapácsot... Nézesz csak előre, Várod jutalmadat, 
Nem sokat csak ennyit: embernek tartsanak" — írta Lénárt Ernő egyik Nép-
szavában megjelent versében.25 Keserű lemondással, gyászos beismeréssel for-
dul Nagy Teréz a háború árváihoz:26 

Keserű a sorsa most minden szegénynek . . . 
Kenyértelen küzdés sokunknak a része, 
Leroskad az öklünk minden kis merésre. 
Talán ti majd egyszer erősebbek lesztek. 

Az opportunista szociáldemokrata párt a burzsoáziát tekintette a fnunkás 
osztály szövetségesének és nem karolta fel a parasztság forradalmi erejét, 
elfordult a parasztságtól, m 'n t szövetségestől. Ez a nyí l t orientáció a pol-
gárság felé minden ízében jellemzi a szociáldemokrata irodalmat és irodalom-
politikát is. Ez tükröződik az imperialista háború irodalmi kiszolgálásában is: 
a Népszava novelláinak, verseinek, tárcacikkeinek, kritikáinak hosszú soroza-
tában. Álljunk meg ennél a kérdésnél egy kis időre. Ma már világos előttünk, 
hogy a puszta témaválasztás is állásfoglalást jelent. S nyilvánvaló az is, hogy 
miként nincsenek semleges írók, úgy nincsenek semleges témák sem, s a lát-
szólag „semleges" témaválasztás is állásfoglalás. Az imperialista háború 
éveiben a Népszava tárcarovatában egyre-másra jelentek meg az eszmeietlen, 
nyegle, fülledtlevegőjű írások, amelyek a kispolgárság szűk érdeklődési körére 
számítva, válogatták témáikat s a megfelelő kifejezésmódot. A tárcanovellák 
hosszú sora ontja magából a dekadenciát, a hazug romantikát, fülledt erotiz-
must. Az eszmeietlenségben, romlottságban vezettek Vanczák János tárcái, 
amelyeknek kedvenc témája a házasságtörés, a szerencsés vagyonszerzés, stb., 
stb. A burzsoá cinizmusnak, nyegleségnek kiáltó példája Vanczák egyik „köl-
teménye",27 amelyben összefoglalja mindazt a háborús nélkülözést, mely a népet 
súj t ja , s amely miatt „ökölbeszorul" a keze. A vers ötven sorban sorolja el, 
miről kell a háború következtében lemondani, s itt levescsonttól kezdve a békán, 
rákon, makarónin, kerékpárabroncson, pacalon, orfeumon, purzicsánon át, 
egészen a kismacskáig elsorolt mindent, amit romlott fantáziája és az olcsó 
varieté-rímek megkívánnak. Csak éppen arról nem beszél, amiről nem kellett 

26 Népszava, 1915. február 7. A vörös ember. 
и Nőmunkás, 1915. június 1. Sokmillió árva. 
27 Népszava, 1916. október 1. Lemondani. 
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volna „lemondani", a proletariátus forradalmi ügyének szolgálatáról. Elvtelen 
cinizmust árasztanak Vanczák írásai, a burzsoázia előtti behódolásnak ezek 
a gyalázatos termékei. Jellemző az opportunizmus irodalmára, amit Vanczák 
egyik novellájában ír: „Földi igazság. . . sa jnos nincs és talán előbb meg is 
halt, mint aki állítólag sírba vi t te . . . " Vanczák nem állott iegyedül ilyen és 
ehhez haeonló írásaival, de ez az egyetlen példa is éppen eleget mond ahhoz, 
hogy megértsük: ez az irodalom elvtelenségével a szociáldemokrata párt oppor-
tunizmusát támasztotta alá s az irodalom területén képviselte ennek a politi 
kának rothadtságát 

Külön m ű f a j t jelentettek ebben az időben a háborús riportok, fronttárcák, 
életképek, hadinaplók. A szociáldemokrata irodalomnak ez a válfaja volt a 
burzsoázia kiszolgálásának természetéből folyóan is legnyíltabb területe. 
A monarchia haditényeinek, csapatainak, tisztjeinek hozsannázó dieshimuszai 
voltak ezek az írások, vagy érzelmes-érzelgős emlékezések, amelyek azonban jól 
megfértek a háború méltatásával. Wisehnovszky Ignác például egyik novellájá-
ban bizonyos kritikával illeti a háborús vérengzést.58 Ez azo-nban nem gátol ja 
abban, hogy Kozák József munkás-honvéd életében kritikátlanul ábrázolja azt 
a folyamatot, amely az öldökléstől vonakodó emberből a burzsoáziát szem-
rebbenés nélkül védő katonát nevel: „Sok vér, dögszag kellett ugyan hozzá, 
meg sok átlyukasztott szőke fej , de ezután lassan mégis ceak jó katona let t 
Kozák Józsiból." Ezek a novella befejező szavai. 

A burzsoáziának szinte feltétlen dicsőítése folyt a Népszava kritikai rova-
tában. A polgári írók előtti hajbókolás jellemezte a szociáldemokrata irodalom-
kritikát, nemcsak akkor, amjkor a Nyugat nagy nemzedékéről írtak, hanem 
akkor is, amikor pl. Pap-Váry Elemérné verskötetéről volt szó.59 Jellemző köz-
leményt hoz a Népszava 1916 márciusában „Gazdátlan bakanóták"-ról. A cikk 
írója — S. L. — néhány nem-ismert katonadalt közöl, amelyeknek hangulata 
az előrenyomulások és visszavonulások szerint váltakozik. Egyes dalok örömet, 
de túlnyomórészük bánatot, keserűséget fejez ki. A közlemény ezekkel a sza-
vakkal zárul: „Mindezekből pedig azt következtethetnénk, hogy a magyar kato-
naság síró-rívó, panaszkodó népség, amely talán kötelességének sem képes 
eleget tenni, pedig nem így van. A magyar bakával nem igen akad dolga sem 
a tábori csendőrnek, sem a hadbíróságnak, mer t kötelességének minden körül-
mények között eleget tesz." 1916-ban jelent meg ez a közlemény, a harmadik 
háborús esztendőben. Az első hónapok vak lelkesedésének ekkor már csak az 
árnyéka kísértett az állomásokra kivezényelt iskoláegyerinekek vékony hurrái-
ban. Azok közül, akik 14-ben a háború mellett foglaltak állást, sokan viasza-
döbbentek már a háború borzalmaitól; a szociáldemokrata pár tok árulása egyre 
erősödő ellenzékkel találkozott a párton, a mozgalmon, a munkásosztályon belül 
is. De a Népszava még mindig a háborúra uszító burzsoá lapok szellemében 
dicsérte a „magyar bakát'', aki „kötelességtudó", mert hűséggel követi tisztjeit. 
Weltner, Garami és a többiek ar ró l nyilatkoztak ós cikkeztek, hogy a magyar 
szociáldemokrata pár t egy pillanatig sem osztotta a burzsoá sovinizmust. 
A „Gazdátlan bakanóták" ellenük bizonyítanak. 

* 

Az első világháború irodalmának egyre erősödő vonása volt a pacifizmus. 
Az első vereségek hírére lelohadó lelkesedés sokaknál pacifista hangulatba 
csapott át. Különösen a Nyugat írói köre volt ennek a pacifizmuenak képvise-
lője az irodalomban, gondoljunk pl. Babits 'híres versére, a Húsvét előtt-ve vagy 
a Háborús antológiák-та. A polgárság körében jelentkező pacifizmus a m 
jelezte, hogy már a burzsoázia egyes rétegei — kispolgárság, polgári értelmi-
ség — sem rajonganak osztatlanul a háborúért. Azt jelezte, hogy a békevágy 
egyre általánosabb tünet a magyar társadalomban. Nézzük meg közelebbről a 

M Népszava, 1915. febr. 2. A íaházikók égnek 
29 L. Cs. S. kritikája. Népszava, 1916. június 28. 
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pacifizmus kérdését. P. Fedoszéjev: „A marxizmus-leninizmus a háborúk erede-
téről és jellegéről" írott tanulmányában így veti fel ezt a problémát:"0 

Mik a pacifizmus forrásai? 
Egyfelől a pacifizmus a háborútól való félelem talajából sa r j ad ki és a spontán 

háborúellenes hangulatok kifejezésére szolgál. Az . i lyenfajta pacifizmus öntudatlan tilta-
kozás a háború ellen. Ennek a világszemléletnek a hiányossága abban áll, hogy a háború 
elől való passzív kitérés ú t j á ra sodor és elvon a rablóháborúkat szervezők, valamint 
a háborúkat szülő körülmények elleni aktív harctól. 

Másfelől a pacifizmus a polgárság nacionálsoviniszta ideológiájának a l k a t r é s z e . . . 

Lenin határozottan rámutatott arra , hogy „a mi viszonyunk a háborúho» 
alapvetően eltér a polgári pacif is tákétól . . . abban különbözünk, hogy meg-
értjük a háborúnak és az országon belül folyó osztályharcnak a kikerülhetet-
len kapcsolatát, megértjük, hogy nem lehet semmivé tenni a háborúkat anél-
kül, hogy meg ne semmisítsük az osztályokat és meg ne teremtsük a szocia-
lizmust".3-' Világos tehát, hogy a pacifizmus nem a forradalmi proletariátus 
állásfoglalása, hanem a burzsoá ideológia része és mint ilyen, szcmbenáll a 
proletárforradalommal. 

A magyarországi szociáldemokrata párt — csakúgy, mint áruló testvér-
pár t ja i — hivatalos vonalként dobta bele saj tójába a pacifista szólamokat. 
Ugyankkor azonban nem szüntette meg a nyílt háborús uszítást sem. Jól jel-
lemzi ezt a kettős vonalvezetést a Népszava 1915 decemberi közleménye, amely 
átveszi a munkásáruló Scheidemann nyilatkozatát, mint amely lényegileg a 
magyarországi körülményekre is érvényes: „nem él egyetlen olyan ember 
Németországban, aki lehetségesnek tartaná azt, hogy a német hadsereget meg-
verjék . . . Másrészt azt óhajtom, hogy az örök dicsőség, hogy a háború befeje-
zésére irányuló első lépést megtette, a mi országunk homlokát ékesítse". 

Nyíltan leleplezi a szociáldemokrata opportunizmust, a polgári pacifizmus 
előtti behódolás politikáját Bresztovszky Ernő egyik tanulmánya,32 Bresztov-
szky rosszalóan állapítja meg, hogy korábban egyes szociáldemokraták „leki-
csinyléssel viseltettek" a polgári pacifista mozgalommal szemben. „A világ-
háború — í r j a — meghozta ennek az állásfoglalásnak a revízióját i s . . . a szo-
c iá ldemokratákban. . . a becsületes pacifizmus viselkedése a polgári békemoz 
galommal szemben más értékelésre teremt hajlandóságot.' ' Bresztovszky helyes-
lően idézi a Worwärts jál ius 14-i számából, hogy „becsületes szociáldemokra-
tákhoz többé nem illik, hogy farizeus módon pálcát törjenek a polgári pacifiz-
mus tisztán plátói és elméleti jellege fölött". Bresztovszky magasztalja Bern-
steint, aki hitvallást tett „a pacifizmus új , magasabb értékelése mellett". Bresz-
tovszky az opportunizmus nyílt igazolását igyekszik elvégezni úgy, hogy a 
pacifizmus propagálásával megvédi a szociálsovinizmust: 

Kétségtelennek tartjuk, hogy a szociáldemokráciának ez a tanulságos átértékelése 
igen nagy jelentőségű lesz a jövő fejlődésének eshetőségei szempontjából. Ha a szociál-
demokrácia. amely pl. a szociálpolitikai követelések terén a legaprólékosabb részletekig 
tárgyalásokba bocsátkozott a fennálló társadalmi renddel s az egyik részletengedményt 
a másik után iparkodott — ha kellett, polgári támogatással — kikényszeríteni, a fegy-
verkezés, a háború és béke, a nemzetközi élet kérdéseiben is feladja a régi — hol mere-
ven eiutasitó, hol lekicsinylő — állásfoglalását , amely az elméletben helyesnek látsz-
hatott, a gyakorlatban azonban szükségképpen csődhöz vezetett, a pacifizmus jelentő-
ségének bernsteini magasabb értékelésével ezen a téren is átlép a pozitív tevékenység 
terére. 

A forradalmi munkásmozgalom álláspontját a pacifizmussal szemben 
határozott elutasítás jellemzi. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a mozgalmon 

P. Fedoszejev: A marxizmus-leninizmus a háborúk eredetéről és jellegéről. 9. lap. 
81 Lenin Összes Művei, XXIII. 193. lap. Id. Fedoszéjev i. m. f. 12. lap. 
32 Pacifizmus és szociáldemokrácia. Huszadik Század, 1916. szeptember. 
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kívülálló, az imperialista háborús uszítással pacifista alapon szembeforduló 
rétegeket elvetné, ellenségesnek bélyegezné a mozgalom. Napjaink hatalmas 
arányú békeharca világosan bizonyítja, hogy a pacifistákat nemhogy elveti, 
hanem éppen meggyőzni igyekszik a béketábor; átnevelni a pacifizmus talajá-
ról a békeharc táborába. Az a körülmény teszi ezt szükségessé és lehetővé, 
amit Fedoszejev 'fejt ki idézett tanulmányában, t. i., hogy „a pacifizmus a 
háborútól való félelem talajából sarjad ki és a spontán háborúellenes hangu-
latok kifejezésére szolgál. Az ilyenfajta pacifizmus öntudatlan tiltakozás a 
háború ellen". A béketábor a háború ellen öntudatlanul tiltakozó pacifistáknak 
tömegeit neveli öntudatos békeharcosokká. Tehát a béketábor, s ezen belül, 
ennek motorjaként a forradalmi munkásmozgalom nem elvi engedményt tesz 
a pacifizmus felé, hanem nevelő jobbját nyújt ja azoknak a tömegeknek, ame-
lyeknek tiltakozása mindaddig nem válhatott és nem válhat erőteljes, hatá-
rozott állásfoglalássá, az uszítást fékező és lefogó tényleges erővé, amíg paci-
fista alapon áll. 

Mindezt világosan kell látni, hogy megértsük Bresztovszkynak korábbi* 
a fenti politikával történelmileg homlokegyenest ellenkező álláspontját. 
Bresztovszky elvi engedményt ad a pacifizmusnak, amelynek elutasítása a 
munkásmozgalom részéről — szerinte — „elméletben helyesnek látszhatott" 
ngyan, de a gyakorlatban „csődhöz vezetett". Bresztovszky szerint a Bernstein 
által „átértékelt" pacifizmus hasznot ha j tha t a munkásmozgalomnak csakúgy, 
mint ahogy a „polgári támogatás" a szociáldemokrácia különböző működési 
területein. Bresztovszky tehát nem átnevelni akarja a pacifista tömegeket az 
imperialista háború elleni aktív harcra (amelyet ő maga is elvetett), hanem 
a pacifizmust építi bele Bernstein nyomán a munkásmozgalomba. 

A pacifizmus hirdetése a szociáldemokrata párt részéről egyrészt a háború 
elleni harc kérdésének elködösítését jelentette, másrészt a proletárforradalmi 
útról való letérést. A szociáldemokrácia irodalma készségesen karolta fel a 
pacifizmust, és vaskos kötetre terjedő versekben, novellákban hirdette az elvont 
békevágyat, az isten segítségével óhajtott békét, s a pacifizmus kedvéért „fel-
áldozta" osztályálláspontját. 

Nyomatékosan kell itt megjegyeznünk, hogy számos író, alá szán-
dékaiban becsületesen szegült szembe a háborúval, éppen a szociálde-
mokrata pár t megalkuvó állásfoglalása miatt nem tudott túllépni a 
pacifizmuson a forradami antimilitarizmus irányába. Az az ideológiai homá-
lyosság, amely a szociáldemokrata pártot jellemezte, a szociálsovinizmus és 
pacifizmus látszat-ellentéte nemcsak a pá r t berkem belül dolgozó írókat, de 
az egész magyar irodalomnak jobbik felét akadályozta abban, hogy magas 
cszmeiségű, harcos művekkel szálljon szembe az imperialista háborúval. 
A szociáldemokrata írókra várt volna az a feladat, hogy eszméikkel irányítsák 
a háború és béke kérdésében iránytvesztett irodalmat. A polgári radikalizmus 
felé tájékozódó, az értelmiség, kispolgárság gondolkodását kifejező írók 
kiábrándultak a háborúból és vonzódtak egy olyan társadalmi-politikai erő 
felé, amely megerősíthette őket az imperialista háború tagadásában, a béke 
akarásában. A polgári radikalizmus nem adhatott többet — ez még a jobbik 
eset — pacifizmusnál. Az opportunista szociáldemokrata párt pedig nem gya-
korolhatott vonzóerőt azokra az írókra, akik a háború elleni küzdelemben lát-
ták ekkor a költészet igazi értelmét. Sőt, eltaszította magától a kor legnagyobb 
magyar költőjét, Ady Endrét is, aki 1914 májusa után nem írt a szociálsovi-
nisztává züllött Népszavába. Nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy a szociál-
demokrácia árulása a háború kérdésében közvetlenül és közvetve kisugárzott 
egész irodalmunkra és éveken át akadályozta egy széles, forradalmasan 
háborúellenes költészet kibontakozását a munkásmozgalmon belül, de bizonyos 
fokig azon kívül is. Ady függetleníteni tudta magát az áruló megalkuvás 
hatása alól, de még az ő nagyszerű erejű háborúellenes költészetében is csak 
csíra formájában van meg az a hajtás — a háborúból kivezető út megmuta-
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tása —, amelyet egy forradalmi munkásmozgalom lombos ágként ültethetett 
yolna költészetének termőtalajába. 

A nyíl t háborús uszítás hang já t az első vereségek hatására a pacifista 
szólamok váltották fel a szociáldemokrata költészetben. A legáltalánosabb 
vonása a pacifizmust terjesztő szociáldemokrata költészetnek a háborúval 
szemben tanúsított teljes tehetetlenség érzése. Sehol sincs szó ebben az imád-
ságosan rebegő költészetben arról, hogy a háború ellen tenni is lehet, hogy az 
akt ív cselekvések, a tömegmozgalmak ú t j á r a kellene lépni, hogy az imperia-
lista háborúval a polgárháborút , a for radalmat kell szembeszegezni. Annál 
több szó esik az „istenadta békéről", a „bibliai olajágról", arról, hogy „egyszer 
m a j d " végetér a háború . A fo r rada lmi l íra helyett biblikus ódák, vénasszo-
nyos siránkozások képét n y ú j t j a ez a költészet: 

Úristen, tekints le most a mennyországból, 
Most tépd át a burkot, amely rejtett Téged, 
Lássuk szemgolyódat, amely tüzel, lángol: 
Állítsd meg, vagy intsd te 

— Mi most Téged vádol — 
A tébolynál is szörnyűbb földi szörnyűséget — 

í r ta Pe terd i Andor.33 Az imádkozás hangulata — amely nem más, mint a 
fo r rada lmi cselekvéstől való meghátrálás — egyre általánosabban eluralkodott 
a szociáldemokrata költészetben. Ács Jenő: Levél a harctérről c ímű versé-
ben így ír:M 

Lesz-e visszatérés, lesz-e egyszer vége, 
Földerűl-e majd a napsugaras béke? 
Kis kezeid kulcsold fönséges imára: 
A béke angyala szálljon a világra! 

Mindezek az „imádságok" a Népszavában jelentek meg. 
A pacifizmus alapvetően forradalomellenes. A minden háború tagadását 

hirdető jelszavaknak csak egyik oldala tükrözte az 1914—18-as világháborúból 
való kiábrándulást. A másik oldala — a forradalomellenességet fejezi ki. 
S a szociádemokrácia így, mind a két oldalának bemutatásával propagál ta 
a pacifizmust. A reformizmus, opportunizmus kapva-kapott ezen a for rada lom-
ellenes elméleten. Vanczák János : Béke? című versében a háborúutáni békés 
korszak vágyálmába belelopja az osztálybéke ha/mis ideológiáját is.35 A háború 
végét szerinte nem a tömegek mozgalma, az imperialista burzsoáziával való 
forradalmi szembehelyezkedés hozza meg, hanem „a béke megértő nyomon" 
következik majd el: 

Szegény galambka — száll, csak száll tovább. 
Keselyük, kányák jár ják a nyomát. 
Feléjük csapnak, rutui tépdesik 
S a bárka népe csak reménykedik. 
Talán, talán, ha valahol megáll 
S a békeágra mégis rátalál. 

Ez a hangulat leszerelő hatású, a forradalmi tömegmozgalmakba vetett 
hittől fosz t ja 'meg a háborús erőket, amikor a béke ügyét a misztikus „talán"-ra, 
a bizonytalanra vagy az égi beavatkozásra bízza. 

Az osztálybéke hirdetése egyik jellegzetesen opportunieta vonása volt a 
megalkuvó szociáldemokratizmusnak. „A háború megszüntette az oeztályhar-
eot — í r ta a Magyarországi Szakszervezeti Tanács hivatalos közlönye 1914 
novemberében. — E g y sorban küzdenek gazdagok és szegények, munkál ta tók 

93 Népszava, 1914. december 6. Jelt, jelt, hogy látod. 
" Népszava, 1916. július 30. 
** Népszava, 1916. december 17. 
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és munkások." Pèterdi Andor azt hirdeti, hogy „hős itt vincellér, paraszt Os 
kasznár, Hősök i t t szolgák, cselédek, urak". A pacifizmus a munkásmozgalmon 
belül lényegében az osztálybéke, az osztályharc feladásának ideológiája is. 
Ez az oldala villant fel a pacifizmusnak Vanczák versében, aki olyan békét 
akar t a proletárforradalmak küszöbén, melyben „ember az embert" nem gyűlöli, 
tehát megszüntetné a társadalmon belüli harcot, anélkül, hogy előbb az ellen-
tétes osztályok megszűnnének. Ez tükröződik Téglás Vera versében is, amely 
„örök, szent béké"-ről áradozik.30 Osztálybékét hirdet Mankó József, aki egy 
olyan világot állít szembe a háborúval, ahol „Nem törnek egymásra elvakult 
haraggal, Kezet fog a zsarnok a letiport rabbal". Ez a megalkuvó szellem ütötte 
fel a fejét a Tett című folyóiratban is — erre még visszatérünk —. ahol Roz-
ványi Vilmos arról ábrándozik, hogy „Grófok s kovácsok csókja szent jelében 
Lesz mélységes, igaz, emberszerelem". Nem egyedülálló példák ezek az idéze-
tek, nem véletlen „elszólások". A szociáldemokrata irodalomban lépten-nyomon 
találkozni olyan megnyilvánulásokkal, amelyek közvetve vagy közvetlenül az 
osztályharc feladását, az osztálybékét hirdetik a proletárforradalmak küszöbén. 

A leszerelés hirdetése, a „hajítsd tűzre fegyvered" ideológia az osztály-
harcról való lemondással egyenlő. A szociáldemokrata költészetnek egyik jel-
lemző vonása volt ebben az időben ez a fegyvert-eldobó pacifizmus, melynek 
különös veszélye abban rejlett, hogy a nem elég öntudatos tömegekre forra-
dalmi látszatával hatást gyakorolhatott. Lenin így írt erről a kérdésről: 

A burzsoázia fegyverkezése a proletariátus ellen a modern kapitalista társadalom 
egyik legnagyobb, legalapvetőbb, legjelentősebb ténye. Hogy lehet ilyen tény láttára azt 
javasolni a forradalmi szociáldemokratáknak, hogy a „leszerelés" „követelését" hirdes-
sék?! Ez egyértelmű az osztályharc álláspontjáról való teljes lemondással, a forradalom 
gondolatának teljes megtagadásával. A mi jelszavunk ez legyen: a proletariátus felfegy-
verzése oly célból, hogy legyőzzük, kisajátítsuk és lefegyverezzük a burzsoáziát. Ez a 
forradalmi osztály egyetlen lehetséges taktikája, a kapitalista militarizmus egész objektiv 
fejlődéséből folyó taktika, amelyet ez a fejlődés előír. A proletariátus, ha nem akarja 
elárulni világtörténeti feladatát, csakis akkor dobhat sutba egyáltalán minden fegyvert, 
miután már lefegyverezte a burzsoáziát; akkor a proletariátus ezt kétségtelenül meg is 
fog ja tenni, de — csakis akkor, semmiképpen sem előbb.37 

Ugyanebben az útmutató tanulmányában ezt í r j a Lenin: „A leszerelés 
követelésének legfőbb hiányossága pedig éppen abban rejlik, hogy a forra-
dalom összes konkré t kérdései felett elsiklik. Vagy talán a leszerelés hívei a 
teljesen ú j fa j ta , fegyvertelen forradalom híve i? . . . A „leszerelés".. : a mene-
külést jelenti a csúnya valóságból, s korántsem az ellene folytatott harcot." 
Találóan jellemzi a lenini fejtegetés a magyarországi opportunista szociál-
demokráciát és annak irodalmát is. Szomolányi Imre: Az emberiséghez inté-
zett hangzatos szózatot,®8 amelyben arra szólítja fed a küzdő tömegeket, hogy 
védjék meg a „szépet, jót, a kultúrát". De hogyan képzeli el ezt a „védelmet" 
Szomolányi? 

Ember hát 
Vess a vésznek gátat, míg lehet: 
Hajítsd a tiizre átkos fegyvered! 

Eszerint : ddbja el a proletariátus azt a fegyvert, amelyet ha saját bur-
zsoáziája ellen fordít, felszabadítja magát. F a r k a s Antal is a leszerelés ú t já t 
j á r j a , ő is forradalmi fegyverektől fosztaná imeg a tömegeket. Májusi strófák 
című versében így ír:3" 

" Népszava, 1915. április 16. A mi sok Krisztusunk. 
87 Lenin Válogatott Müvei. 1. 1031. lap. A proletárforradalom katonai programmja. 
J í Népszava, 1916. augusztus 22. 
" Népszava, 1917. május 1. 
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Elég! Leszek megint a régi 
Ki most leteszi fegyverét 
S kezében olajág legyint 
És harsány hangon igy kiált 
Hogy hallja a világ: 
Legyünk emberek! 

„Leszek megint a régi" — ír ja Farkas Antal. Mit jelentsen ez 1 Válaszol-
jon ő maga egy „régi" versével,40 amelyben közvetlen a háború kitörése előtt 
ezt í r ta : „Fegyverem szerszám, harcmezőm a műhely, célom a napi betevő 
falat •. Ez a néhány sor világosan mutat ja , milyen békét akar Farka« Antal. 
A „napi betevő falat" békéje a kizsákmányolással, a proletár nyomorral 
egyenlő. A Májusi strófák leszerelési hangulata ehhez a „békéhez", a „zavar-
talan" burzsoá kizsákmányolás békéjéhez vezetne. Aláhúzza ennek a versnek, 
a leszerelés gondolatának forradalomellenes élét a költemény megjelenésének 
időpontja: 1917. május 1. Az oroszországi februári forradalom után különös 
súlyt kapnak ezek a szavak, mert most már nemcsak általában, a forradalom 
elméleti tagadását jelentik, hanem a konkrét forradalmi gyakorlattól vaió 
elfordulást, a burzsoázia elleni aktív harcra serkentő orosz példa elvetését. 

A pacifista mozgalomnak legbátrabb hangjai voltak azok, amelyek a 
lefegyverzést 6ürgették, a fegyverek eldobására biztatták a harcolókat. Kétség-
telen, hogy ennek a jelszónak volt bizonyos — nem is jelentéktelen — helyzeti 
érdeme az imperialista háború Viszonyai között. És bizonyos az is, hogy ez 
a jelszó fokozhatta a hangulatot a háború ellen, gyorsíthatta az öldöklésbőJ 
való kiábrándulást. De minden érdeme mellett is kitűnik ennek a jelszónak 
éppen polgári eredetéből fakadó korlátja. Ez a jelszó alkalmas a lefegyverzésre, 
a háború befejezésének sürgetésére, de nem többre ennél. A jelszóban tükrö-
ződő pacifista humanizmus elválasztja a háború kérdését, a háborúutáni béke 
kérdését a társadalom nagy problémáitól. Ez a pacifizmus nincs tekintettel arra. 
hogy mi jön a háború után — „aki lesz, akárki", í r ta Babits —, azaz: úgy 
oldaná meg a háború kérdését, hogy nyitva hagyja az osztályharc problé-
máját. 

A munkásmozgalmon belül sokkal láthatóbban domborodott ki ennek a 
jelszónak burzsoá célzata — különösen a Nagy Orosz Októberi Szocialista 
Forradalom után. A fegyverek .megfordítása" helyett a fegyverek „eldobását" 
hirdetni a munkásmozgalmon belül: ez forradalomellenes agitációt is jelem, 
a burzsoá uralom fenntartását is szolgálja. Amikor a szociáldemokrata iro-
dalom átvette ezt a polgári, pacifista jelszót, — akkor ú.jabb bizonyságot 
tett amellett, hogy a szociáldemokrácia az irodalom területén is a liberális 
burzsoázia szelleméhez (és érdekeihez) simul. 

A Nagy Orosz Októberi Szocialista Forradalom után a Népszava — ha 
nem akar t nyíltan szembekerülni a tömegek hangulatával — kénytelen volt 
a kezdeti kételkedés után állástfoglalni a szovjethatalom mellett. De ahogy 
nálunk is nőni kezdtek a tömegmozgalmak, ahogy nálunk is érni kezdtek a 
közeli forradalom feltételei, úgy adott a szociáldemokrata párt jobboldala 
egyre nagyobb tért annak az álláspontnak, hogy a magyar viszonyokra nem 
érvényes A szovjet példa. (ÍJ. Andics Erzsébet: A magyar munkásmozgalom 
az 1914—18-ae világháború alatt, 32—33. lap.) A tömegek, s nem utolsósorban 
a frontkatonaság között rohamosan terjedő szimpátia a bolsevizmus iráni, 
magára vonta az illetékes államhatóságok figyelmét is. A Hadifelügyeleti 
Bizottság 1918. február 11-i ülésén a következőképpen ismertették a kérdést. 

A honvédelmi miniszter úr ő excellenciája, tekintettel a fronton jelenleg tapasztalt 
állapotokra és arra, hogy ott az úgynevezett bolsevizmus szimpátiára talál, ennek ellen-
súlyozására irodalmi akciót akar indítani. Erről a külügyminiszter úrnak szóló jelentést 
tett és a külügyminiszter úr ezen eszmével rokonszenvez. Ami a rendelkezésre bocsá-

" Kassai Munkás. 1914. július 25. Háború előtt. 

309* 



tandó anyagot illeti, megjegyzi, hogy Bécsben már vannak egyes újságírók, kik a sajtó-
irodával állandó összeköttetésben állanak és onnan inspirációt nyernek. A hivatalos és 
félhivatalos hírek sok anyagot szolgáltatnak. Ezen akciónak főfeladata volna a jelen-
korban tapasztalt szociális haladás és a bolseviki és kommunista elvek közötti ellen-
téteket kiemelni 

A szociáldemokrácia egyelőre — tömegei miat t — nem foglalhatott nyíl-
t an állást a szovjet ellen. De közvetve — t. i. annak hirdetésével, hogy a szovjet 
példa nálunk nem alkalmazható — szembefordult az Októberi Forradalommal. 
Az irodalomban ez fokozottabb nyugat-felé fordulásban nyilvánult meg, abban 
a tüntető várakozásban, amellyel egy nyugat felől jövő „társadalmi megváltás" 
elé néztek. Csizmadia Sándor — a későbbi nyílt ellenforradalmár, szovjetelle-
nes uszító — 1918. május 1-én azzal biztatta a magyar népet, hogy „Nyugatról 
fújdogál egy kis szellő, Ar r a kerekedik egy nagy felhő, A felhőben villámok is 
vannak, néha talán ide is lecsapnak — Gyere e r re felhő."43 Ettől kezdve a jobb-
oldali szociáldemokráciának állandó ismertetőjele volt a nyílt vagy burkolt 
ezovjetellenesség, amely természetesen irodalmából sem hiányzott. 

Ekkor í r ta szinte válaszként Csizmadia költeményére és sa já t régebbi 
állásfoglalására Bodrogi Zsigmond, a munkásmozgalomnak egykor népszerű 
•dalszerzője, Virradóra című versét:43 

Reménysugár árad felém . . . a szivem rezdül 
Űrömre kél, hogy tűzpoklon száll, tör keresztül, 
Már látom, látom, — volt, elmúlt 
Mi rossz, gonosz, —• a tied: Mult! 
De nyugatról hittem, reméltem: 
„Nyugat felől fu j a s ze l l ő " ! . . . 
Csalódtam a nyugati szélben! 

Ennek a dolgozatnak az anyaga korántsem ad teljes képet a munkásmoz-
galom irodalmáról az első világháború alatt. A kérdésnek csupán az egyik 
oldalát szándékozott megvilágítani a szociálsoviniszta politika uszályába zül-
lött irodalom néhány példáján keresztül. Rá kell mutatnunk azonban a r r a 
— ezúttal csak vázlatosan, éppen csak jelezve —, hogy a szociáldemokrata pár t 
politikájával szemben már az első világháború alatt egyre növekvő forradalmi 
ellenzék támadt, amelyet megerősítettek az oroszországi események, Lenin 
áprilisi tézisei (amelyeket annakidején a Pesti Hirlap közölt), és különösen a 
Nagy Orosz Októberi Szocialista Forradalom győzedelmes példája. 

Andics Erzsébet fentebb már ismertetett tanulmányában részletesen fog-
lalkozik a magyar munkásosztály háborúellenes mozgalmaival, amelyeket 
Budapesten és vidéken szerveztek baloldali antimilitarista csoportok. Ezek a 
tömegmegmozdulások ú j erőre kaptak a Nagy Orosz Októberi Szocialista For-
radalom után. A tüntetések szervezésében nagy munkát végzett a Gyárközi 
Bizottság. 

Mosolygó Antal egy sziudikalista munkáscsoportot vezetett, Duczinszka 
Ilona, Sugár Tivadar baloldali szocialista diákcsoportot szerveztek. Erősödött 
a szociáldemokrata párt belső forradalmi ellenzéke, nőtt a különböző szakmák-
ban szervezett antimilitarista csoportok száma. Ezeket a csoportokat Szabó 
Ervin a „háttérből mozgatta, irányította, ápolta, n e v e l t e . . ( R é v a i József). 
Ugyanakkor azonban Szabó Ervin ideológiájának ellentmondásai akadályoz-
ták az antimilitarista csoportok elvi a lapjainak tisztázását, a forradalmi 
Irányba történő fejlődést. „A Szabó Ervin ideológiájában rejlő ellentétes 
elemek csak egy szektajellegű szervezet keretében férhettek meg egymással 
békességesen. És valóban, az a csoport, mely Szabó Ervinben tisztelte szellemi 
vezérét, nagy érdemei és a tömegek között folytatott nagyjelentőségű rnun-

41 Andics Erzsébet i. m. 50. lap. 
" „1918. május 1." c. röpirat. 
45 Bodrogi Zsigmond: Virradóra c. kötetében, 1919. 
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lui ja ellenére, magán viselte a szektaszerűség ismertető jeleit. Legfőképpen azt, 
hogy elvi bázisa zavaros, tisztázatlan, eklektikus és ez lehetőséget nyúj to t t 
arra, hogy a háborá elleni küzdelem pla t formján — amely, ha a munkáe-
osztályhare általános kérdéseitől el van választva, egyszerű pacifista platform, 
— egyesüljenek a legkülönbözőbb nézetek képviselői. így ez a mozgalom nem 
tudta az egész magyar munkásmozgalom méreteiben napirendre tűzni a refor-
mista és a forradalmi irányzat elválásának kérdését."" 

Világosan rá kell mutatni arra, hogy a magyarországi antimilitarista 
szervezkedés minden elvi tisztázatlansága mellett sem azonosítható a szociál-
demokrata pár t pacifista irányzatával. A pacifizmus a munkásmozgalmon 
belül a megalkuvó szociáldemokrácia támogatásával hódított tért és az osztály-
béke hangulatát árasztotta. Az antimilitarista csoportok a szociáldemokrata 
párt opportunizmusával szembehelyezkedve, mint baloldali ellenzék jöttek létre; 
háborúellenes tömegmozgalmakat szerveztek (főleg a Nagy Orosz Szocialista. 
Októberi Forradalom után), röpirataikban ia Zimmerwald-i határozatokhoz 
csatlakoztak, ée mint követendő példa felé, fordultak Oroszország irányába. 
„ . . . N e m lehet véletlennek tekinteni — í r j a Andies Erzsébet — hogy a Szabó 
Ervin köré csoportosuló fiatalok txílnyomó részükben a továbbiak folyamán 
nemcsak a Magyarországi Kommunista P á r t kiváló harcosai lettek, hanem 
annak megteremtésében is tevékenyen résztvettek. Az antimilitarista mozga-
lomban való részvételük volt az első forradalmi tűzkeresztségük és politikai 
iskolájuk." 

A magyar irodalomban is tükröződik ennek az antimilitarista mozgalom-
nak a hatása. Az 1915-ben megindított Tett című folyóirat köré sereglett a 
háborúellenes írók és művészek csoportja. A lapot Kassák Lajos szerkesztette. 
Hamarosan kiderült azonban, hogy a lap munkatársai között egyre mélyülő 
elvi ellentét húzódik, Kassák „a passzív krit ika álláspontján nem tudott és nem 
is akar t túljutni",45 míg Komjáték forradalmi agitációval kötötték egybe anti-
militarista programmjukat. Ideológiailag a tisztázatlanság képét nyú j t j a a 
Tett, s ez az elvi zűrzavar alkalmas talaja lett individualista, szélsőségesen 
formalista művészetelméletek és a nekik megfelelő gyakorlat megszületésének. 
Kassák Lajos volt a lap elvi irányítója, az ő cikkeiben kezdett kiformálódni 
az az irodalomszemlélet, amely a legkülönbözőbb antirealista irányzatoknak 
lett nálunk a kiindulópontja (aktivizmus, futurizmus, stb.). Komját Aladár 
verseiben a háborúnak határozott, stiláris erejében forradalmi távlatú elutasí-
tása kapott hangot. Katonadalok 1916-ban című versciklusában a nép elkese-
redettségének bátor hangja szólal meg az imperialista háború ellen. Legmar-
kánsabb része a ciklusnak a Sorozás című vers: 

• 
t s u d a r e n d e s Péter! 
Jó lesz limnek-lomnak. 

Nyomnélküli Gáspár! 
Jó lesz keréknyomnak. 

Imádságos Mihály! 
Rossebnek a szájon. 

Sohsesiró András! 
Jó lesz siratásnak. 

Szagos-Tuba Ferkó! 
Jó lesz baligának. 

41 Révai József: Szabó Ervin: Marxizmus, magyarság , népiesség c. kötet, 56. lap. 
45 Hevesi Gyula: A proletárforradalom mozgalmi előzményei az első vi lágháború 

alat t . Társadalmi Szemle, 1949 március—április. 
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Terebélyes Máté! 
Nyáfrás heptikának. 

Krisztusüalan Gergely! 
Keresztnek a hegyen. 

Igazmondó Adám! 
Jó lesz, hogy ne legyen. 

A cenzúra 1916-ban betiltotta a lapot. Alig egy hónappal a betiltás után 
megjelent a Ma című folyóirat, amely minden tekintetben hasonló elődjéhez. 
A lap munkatársa i közti ellentétek 1917 végén, 1918 elején odavezettek, hogy 
György Mátyás, Komját Aladár, Révai József otthagyták a Má-t és Komjá t 
valamivel később megalapította az Internacionálé című folyóiratot, amely a 
Kommunisták Magyarországi Pá r t j a megalakulása u tán a Pár t l ap ja lett. 
Ennek a forradalmi csoportnak programra já t a lendületes forradalmi propa-
ganda, az 1917-es orosz forradalom lelkes üdvözlése jellemzi. Ez tükröződik 
Komját Aladár Kiáltás című verskötetében (1917), ez ad j a meg a forradalmi 
Szabadulás csoport működésének jellegét. 1918 végén öntológiát jelentettek 
meg (,Д918 Szabadulás"), amelyet a Ma éles hangon támadott. A magyar-
országi események alakulása, a Tanácsköztársaság dicsőséges négy és fél 
hónapja a Szabadulás csoport politikai programmját igazolta és fejlesz-
tette tovább. 

Érdekes és értékes dokumentuma a magyar irodalomban megnyilatkozó 
háborúellenességnek Illés Béla könyve: Doktor Utrius Pál honvédbaka hátra-
hagyott írásai. Az 1917-ben megjelent kis kötet megrázó tiltakozás az imperia-
lista háború ellen. És ha nem is t á r j a még fel a háború elleni harc igazi és 
célravezető út já t , de a könyv elvi mottójából már a forradalmi megoldás gon-
dolata sugárzik: „Galilei a középkorban megállapította, hogy a Föld mozog. 
Ma hozzátenné: nagyon lassan. — Nem vagyok sem militarista, sem antimili-
tarista. Gyűlölöm a rabszolgatartó korbácsát. — A gyilkosságot elítélem, mert 
szeretem az embert. De tudok helyzetet, amikor embert ölnék, mert szeretem 
az emberiséget. — A szocializmus észszerű emberszeretet." 

Végül, de nem utoljára, rá kell mutatnunk arra , hogy az imperialista 
háború alat t Ady Endre l í rá ja megrázó, élő tiltakozást hirdetett az ember-
telen öldöklés ellen. Adyt — említettük már — nem befolyásolhatta ak t i van 
a szociáldemokrácia színváltoztatása, függetleníteni akarta és tudta magüt 
mind a. szociálsovinizmustól, mind a pacifizmustól. Ady mély elvi-magatartás-
beli különbözősége a mozgalom megalkuvó irányvonalától egyrészt, másrészt 
a Nyugat íróinak pacifizmusától különös erővel világosodik meg a háborús 
évek költészetében. Ady ténylegesen megtette azt, ami t nem tett meg (csak 
frázisokkal érintett) a megalkuvó szociáldemokrácia irodalma és aminek a 
gondolatát is elutasította a babitsi polgári humanizmus: a háború kérdését, 
pontosabban a háború ós a béke kérdését összekapcsolta a társadalom nagy 
kérdéseivel, az osztályharc, fai'radalom kérdésével. Ady nem akármilyen békét 
várt, az ő számára nem volt közönbös az, hogy ki lesz, aki kimondja az „igaz 
szót" s milyen lesz ez a szó. Maga Ady vállalkozott arra, hogy kimondja a 
valóban „igaz szót", ha „kosarazott szájjal , Lefojtott tüdővel" is. Már a hábo-
rút megelőző hónapok feszült légkörében kipattant belőle ez a szó, amely aztán 
— különböző formában — ott élt tovább háborúellenes lírájában. A tábortűz 
mellett című versében (1914 május) í r j a : 

Szétszórt máglyáink mig ki nem hunynak, 
Álmodjunk harcot, szegényi magunknak, 
Sötét a világ, kell tüz, ha lobnyi, 
Kell a gyújtáshoz mindég újból fogni. 
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Közvetlen a háború kirobbanása előtti napokban különös nyomatékkal 
húzza alá Ady egyik központi gondolatát — a magyar társadalmon belüli 
harc gondolatát: 

Mégis és ú j ra : föl a szivvel 
Mi véres szivünkért, 
Mi kínunkért, mi bánatunkért, 
Mi szegény meggyötört hitünkért, 
Ha orkánzik a Mindenség is. 

Harcunk a magyar Pokollal van, 
Mindent erre tettünk, 
Ennek a kapuit döngetjük, 
Ezé a harcé lelkünk, testünk, 
Ez vesztünk vagy győzelmünk: sorsunk. 

Révai József mutat r á Ady-könyvébeu — Ady háborús l í r á j á t elemezve — 
hogy: „A halottak élén kötetben az emberiséget káromló pesszimizmus tövében 
bukkanunk rá lépten-nyomon erre az ú j optimizmusra: „Sötét a világ, kell tűz, 
ha lobnyi — Kell a gyújtáshoz mindig újból fogni." Ezt a tiszta hangot a 
régebbi Adyban, aki csak a magyar urakkal harcolt, nem hallani. S most azér t 
hallani, mert Ady az egész emberiség jövője felé fordul: 

Kell még Tegnapról hiv tanú 
S kell talán az én hadi-sarcom, 
Hogy drága mementóként 
Fölemeljem arcom 
Egy uj emberü uj világra. 

Vád nélkül szétítekintgetek 
Majd vertségek és diadalmak 
Földjén, hogy a Káoszból 
Harcos igét halljak 
Vagy harcos igét én hallassak. 

Hős emberségem, várakozz, 
Szép álmokat aludj, lefénylett 
Jós s jó magyarságom, 
Hivni fog az élet 
S föltámadások örök Rendje. 

„Hogy drága mementóként fölemeljem arcom egy ú j emberü ú j vi lágra": 
komoly, szinte ódai ünnepélyességgel zengenek e sorok. A vers — „Mag hó 
alatt" — a költő „gyötrött és tépett magával" kezdődik, panaszkod ásnak indul, 
de Ady szinte magafeledkezetten csap a magasba, hogy szózatszerű emelkedett-
séggel és egyben megtisztult, egyszerűséggel hirdesse az ú j világ bizo-
nyosságát." 

A beszélgető kurucok szavaiban az 1914-es világháborúnak arra az alap-
vető ellentétére mutat rá Ady, amely a háborút kirobbantó erők és a hábo-
rúba hajszolt néptömegek érdekei között van: 

,,Hallom, pajtás, holnap nagy csatába visznek.' 
,,Minket még ha győzünk, úgyis kisemmiznek." 

,Ez a gyászos világ viseli a láncot.' 
„Ejh, ahoi nincsen tűz, ropják ott a táncot." 

„Csak vén kurucoknak keserű az élet, 
Otthon cifráikodnak gyönge fehérnépek." 

„Itt is elárulnak, ott is elárulnak. 
Nem való ez nékünk, csupán csak nagy urnák." 



Az imperialista háború és a forradalom mély ellentétét, a háború forra-
dalomelleneseégét leplezi le megrázó hangon Üdvözlet a győzőnek című költe-
ményében: 

Baljóslatú, bus nép a magyar. 
Forradalomban élt s ránk hozták 
Gyógyítónak a Háborút , a Rémet 
S í r jukban is megátkozot t gazok. 

A megoldást Ady a forradalomban lá t ja , amelyet „megváltó fegyvernek" 
nevez, s melynek jöttétől az emberiség megjavulását vá r j a . 

Ki bir ja még e szürkeséget, 
Ki hazugokat tündököl? 
Már jöjj, ököl: 
Boruljon föl e nem-jó Élet 
S jöj jön a Halál, e nagy orvos, 
S a Halál után ébredések, 
Borzalmak, . 
S jöj jön valami más , 
Óh, forradalmak, miér t késtek? 

íme, az egyik döntő különbség a forradalmi Ady és a megalkuvó szociál-
demokrácia irodalma között! Míg a háború utolsó éveiben és hónapjaiban 
— 1917 októbere után! — a szociáldemokrata irodalomban egyre nagyobb tért 
foglalt el a pacifista hangulat, addig Ady lírájában egyre inkább felerősödött 
a forradalom, a forradalommal kezdődő béke iránti bizakodás. 

* 

í róink ma fokozott erővel vesznek részt népünk hatalmas békemozgakná-
ban. Az írói toll erejével szolgálják azt a nagy harcot, amelyet a békeszerető 
népek a Szovjetunió vezetésével vívnak világszerte a háborús agresszorok 
ellen. És az írók munkájának nagy eredményei vannak: a békeharcot támo-
gató műveik fokozzák népünk lelkesedését, növelik öntudatát, acélozzák 
bátorságát. 

Az első világháború népellenes háború volt, imperialista érdekekért folyt. 
A népek nem akarták ezt a háborút, a burzsoázia kényszerítette bele őket. 
Az opportunista szociáldemokrata pártok készséges segítőnek bizonyultak ebben 
a munkában. S az írók egyrésze, akiknek a nép ügyéért vívott harc lett volna 
a feladata, akik forradalmároknak vallották magukat, a szociáldemokrata párt 
megalkuvó politikájának hatására odaálltak a háború igenlőinek oldalára; 
biztattak, lelkesítettek a burzsoá érdekek megvédésére. 

Vétkesek ebben mindazok az írók, akik vállalkoztak ennek az áruló poli-
tikának az irodalmi képviseletére. Felelősség terheli az írókat ezért, de nem 
elsősorban őket. A sályos történelmi felelősség a munkásmozgalom forradalmi 
i rányvonalának árulóit terheli: az opportunizmus, a szociálsovinizmus politikai 
vezérképviselőit, akiknek akkor sikerült a mozgalom élére kerülni és akik a 
munkástömegek akaratával szemben, a szociáldemokrata munkásság akaratá-
val szemben is, a megalkuvásnak, a burzsoázia megsegítésének a polit ikáját 
hirdették. Ennek a szocialista frázisokkal takaródzó megalkuvásnak az uszá-
lyába kerül t egy egész sor író, akik ha nem is állottak a magyar irodalom 
élvonalában, — tehetségüket jobb, nemesebb ügy érdekében hasznosíthatták 
volna. Hogy kik tévedtek ezek közül az írók közül és kik voltak tudatos és 
elszánt támogatói a burzsoázia előtt lakájkodó politikának, azt nem utolsó sor-
ban írói és politikai ú t j u k folytatása muta t ta meg. Vanczák, Csizmadia ós 
mások esetében nem beszélhetünk pusztán tévedésről. Ellenforradalmi, mua-
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kásáruló ténykedésük a Tanácsköztársaság bukása után betetőzte korábbi poli-
tikai-irodalmi opportunizmusukat. Más írókról elmondhatjuk, hogy súlyos téve-
désről van szó, noha ez a tévedés sokkal mélyebbre hatolt az б költészetükbe 
néhány „téves" költeménynél, le egészen a költői látás, a költői nyelv és forma 
mikéntjéig. Ezeknek az íróknak módjában állott és áll azóta is, hogy szigorú 
önkritikával nézzenek szembe korábbi írói működésükkel, és — mint ez már 
nem egy esetben megtörtént — rátérjenek a helyes útra, a forradalmi munkás-
mozgalom útjára. 

RADÓ GYÖRGY 

MAJAKOVSZKIJ MAGYAR FORDÍTÁSAI 
( 1 9 3 1 - 1 9 5 0 ) 

A felszabadulás óta hazánkban az érdeklődés örvendetesen szélesre tágult 
olyan irodalmi művek irányában, amelyeket a reakció elzárt előlünk: egyre 
alaposabban ismerjük meg a szovjet irodalmat ós más népek haladó irodal-
mát, különösen a szomszéd népekét. A fordítások szaporodásával, sajnos, nem 
tart lépést az irodalmi bírálat; így például olyan fontos művekről, mint Fur-
inanov Csapajev, Alexej Tolsztoj Nagy Péter című regényének magyar for-
dítása, mindössze két-két ismertetés, illetve bírálat jelent meg, Gorkij Okurov 
városka című regényéről mindössze egy, Fors A mihajlovi vár című regényé-
ről, Lev Tolsztoj több elbeszélés-gyűjteményéről és Lermontov Démon 
című klasszikus költeményének magyarnyelvű kiadásáról pedig egyetlen egy 
sem.1 De a fordítások bírálatának számánál még sívárabb a bírálatok tar-
talma. Legtöbbször az eredeti mű egyhangú méltatására szorítkozik a bírá-
lat, a fordítói munkáról legfeljebb egy-egy sztereotip mondat emlékezik meg. 

Rendszeres építő fordítás-kritikára sürgős szükség van, mert iránymuta-
tása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mint irányzat kialakuljon a műfordításban 
a szocialista realizmus. Eltekintve attól, hogy a szocialista realizmus szükség-
képpen a művészetnek, az irodalomnak minden ágazatára, tehát a műfordí-
tásra is rá kell hogy nyomja a maga jellegét, az időszerű műfordításnak a 
téma, az eredeti vers megválasztásában szocialistának kell lennie, abban 
pedig, hogy a hűség és a szépség együttes maximumát adja — realistának. Az 
alapelvet ugyan műfordítóink többsége vallja és igyekszik követni is, ezt az 
ösztönös jelenséget azonban tudatossá, irányzattá kell tenni — ehhez kell a 
rendszeresítendő műfa j : a fordítás-kritika. 

A fordítás-kritika módszere: a fordítást filológiai és művészi szempont-
ból egybevetni az eredeti művel: hűség szempontjából a követelmény az, hogy 
a fordítás aMzaíosán, de ne szolgailag alkalmazkodjék az eredetihez, a szép-
ség pedig azt kívánja, hogy a vers jó magyar versként hasson, de azért ne 
veszítse cl az eredeti mű nemzeti, korbeli stb. jellegét érzékeltető hangulati 
elemeket. Hogy a fordító a hűség és a szépség elvének együttes maximumát 
milyen mértékben tudta megvalósítani — ez lesz a kritikai értékelés vég-
eredménye. 

A módszeres fordítás-kritika feladata mindenekelőtt a már meglevő for-
dítások értékelő ismertetése, röviden: a magyar műfordí tás kritikai törté-
nete. A hatalmas kutatási területen először természetesen a legfontosabb irá-
nyokban kell elindulni: égető szükség van az orosz nyelvről történt fordítások 
alapos értékelésére. Egyidejűleg pedig lépést kell tartani az élő fordítói 
tevékenységgel: az újonnan megjelenő fordításokat a könyvkritika egyéb 
szempontjaival együtt fordítás-kritikai szempontból is ismertetni, bírálni kell. 

1 Közocsa—Radó: A szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája. Budapest, 
1950. 270., 7-10., 296., 269., 758—761. és 434. hasáb. 
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A mult módszeres értékelését nem kezdhetjük meg méltóbban, mint a 
magyar Majakovszkij-fordítások áttekintésével.2 Majakovszkij a szovjet köl-
tészet klasszikusa, a világirodalom legnagyobbjai közé tartozik. Bá r műkö-
dése a szovjet művészet formakereső időszakára esik és ő maga is átment a 
futur izmus hullámán, mondanivalójának tartalmi gazdagsága, súlyos és nyílt 
kifejezésmódja messze a divatos áramlatok fölé emelik és a. klasszikusokra 
jellemző maradandóságot biztosítják művei számára. Sztálin mondja: 
Majakovszkij volt és marad a mi szovjet korszakunk legjobb, legtehetségesebb 
költője.3 Majakovszkijnak ez a súlya különösen egy olyan irodalomban biz-
tosí t ja a Majakovszkij-fordítás helyes jelentőségét, amely ezeket a műveket, 
egy politikai fordulat során hirtelen ismeri meg. Ez a helyzet a magyar fordí-
tás-irodalommal, amelyben a cikkünk elején jelzett oknál fogva 1945-ig mind-
össze 12 Majakovszkij-fordítás ismeretes,4 szemben az 1945-től 1949 végéig 
magyarra lefordított 101 Majakovszkij-versnek összesen 305 megjelenésével.6 

(Megjegyezzük, hogy a felszabadulás előtti adatok feltehetően hiányosak, 
mert az idézett bibliográfia összeállításakor még nem lehetett teljes mérték-
ben feldolgozni a külföldön megjelent magyar folyóiratok — Sarló és kala-
pács és tlj hang, Moszkva, Párizsi munkás és Vj igazság, Párizs, Munkás, 
Csehszlovákia stb. — és könyvek irodalmi anyagát . Természetesen a különbség 
ezeknek figyelembevételével sem lehet lényeges.) 

A magyar olvasóközönség tehát Majakovszkijt nem évek hosszú folyama-
tában fokozatosan feldolgozva ismerte meg, .hanem: rövid idő alatt tömény 
mennyiségben. Ennek megfelelően a magyar Majakovszkij-fordítás kikristá-
lyosodás, .hagyományok nélkül történt: tág tere nyílt a fordítók egyéni kész-
ségének és — valljuk meg — önkényének is. Fokozta ezt a lazaságot az is, 
hogy éppen Majakovszkijról van szó, aki a verselés terén különösen merész 
ú j í tó volt. A tartalommal összhangban álló formai újí tásai kellő tanulmányo-
zás vagy éppen nyelvismeret hiányában igen könnyen félremagyarázhatok, 
í g y a fordítás igen könnyen válhat hibássá, már pedig a tömény mennyiség-
ben, lüktető élményszerűséggel megjelenő Majakovszkij-fordításokban az 
efféle hiba, félremagyarázás roppant ár talmas lehet. Ezért, mielőtt a magyar 
Majakovszkij-fordítások történeti jellegű áttekintését megkezd en ők, röviden 
időznünk kell a Majakovszkij-jellegzetességek helyes vagy helytelen értelme-
zésének kérdésénél. 

Hogy Majakovszkijnál a vers újszerű formája nem szeszélyes játék, 
nem formalizmus, hanem, mint említettük, a tartalommal összhangban áll 
és egy nagy művészi egység elválaszthatatlan eleme — ez ma már a komoly 
irodalmárok körében közismert, nem vitatott tény. A szovjet középiskola leg-
felsőbb osztályában használatos legújabb tankönyv erről így í r : 

Ez" határozta meg eleve azt az újszerűséget is, amellyel Majakovszkij az orosz 
verset gazdagította, a művészi kifejezésnek azokat az új eszközeit, amelyek Majakovszkij 
írásait olyannyira megkülönböztetik a régi korok költőinek verseitol. A forma elválaszt-
hatatlanul összefügg a tartalommal. Annak a költőnek, aki új esztétikai eszmény mellett 
szállt síkra, akiben ennyi ú j eszme, téma, kép halmozódott fel, ú j művészi eszközöket fs 
kellett keresnie, hogy mindezt ki tudja fejezni. 

* Ez a tanulmány az 1950. év végéig megjelent magyar Majakovszkij-fordítások-
kal foglalkozik, mert megírásának időpontjában eddig áll rendelkezésre az anyag 
bibliográfiai feldolgozása. 

' Pravda, 1935. december 17. szám. — Ez a .sztálini megállapítás abból az alkalom-
ból jelent meg, hogy egyesek kártevő célzattal megpróbálták Majakovszkijt kisebbíteni, 
műveinek terjesztését akadályozni. 

4 Kozocsa Sándor: Az orosz irodaiam, magi/ar bibliográfiája. Budapest, 19-!7. 
175. old. 

s Kozocsa—Radó: Л szovjet népek irodalmának magi/ar bibliográfiája. Budapest,, 
1950. 455—483. hasáb. 

• A Majakovszkij által elsőízben megénekelt új embertípusról van szó. 
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Majakovszkij újjáteremtette az orosz verset. Ü j elveket alkalmazott a verseiés-
íben, a vers ritmusának felépítésében, újszerűen kezelte a költői nyelvet. Verseiben ú j 
költői beszéd hangzott fel."' 

Ilyen közismert tények azonban elkerülhetik olyan fordítók figyelmét, 
akik előtanulmányok, elmélyedés, tárgyismeret, sőt gyakran nyelvismeret nél-
kül (harmadik nyelvből vagy úgynevezett „nyersfordításokból?') vetik be 
magukat egy Majakovszkij-konjunktúra hullámaiba. Aki nem ismeri Maja-
kovszkij jelentőségét, helyét a szovjet irodalomban, aki nem hall ja az eredeti 
Majakovszkij-vers zenéjót, az aligha kerüli el, hogy a Majakovszkij által be-
vezetett ú j f a j t a versformát könnyítésnek, intézményesített verstani felelőtlen-
ségnek tekintse. 

Tulajdonképpen mi is a Majakovszkij-féle ú j fa j t a versforma lényege? 
Erre az idézett mü így válaszol: 

„ . . . Majakovszkij olyan verselést dolgoz ki, amelyben a ritmus alapja éppen a hang-
súlyok változása (míg a hangsúlyos-időmértékes rendszer szigorúan számontlartotta nerfi-
csa'k a hangsúlyos, hanem a hangsúlytalan szótagokat is). Az ilyen verselést hangsúlyos 
verselésnek nevezzük. Erre a régebbi időkből is hozhatunk fel példákat, de csak Maja-
kovszkij dolgozta ki teljesen, ő tetíte közhasználatúvá az irodalomban. Ebben a rendszer-
ben a vers ri tmusát az egy sorban szereplő hangsúlyos szótagok száma határozza meg. 
Ezáltal fontosabbá válik a hangsúly szerepe és természetesen a szó is jobban kidomboro-
dik, kifejezőbb' lesz. fgy kívánta az a költői nyelv, amely Majakovszkij lírai hősének 
•élményeit tükrözte."8 

Ezzel szemben az, aki kellő ismeret hiányában fordí t ja Majakovszkijt, a 
sorok megszakítását a. formai kötöttség alóli felmentésnek tekinti és azt hiszi, 
hogy tökéletesen eleget tèsz a Majakovszkij-szerűségnek, ha sorait lépcsőzete-
sen meg-megtöri: egyszerre úgy érzi, hogy Majakovszkijt roppant könnyű for-
dítani (csak lépcsőzni kell a nyersfordítás sorait), ha pedig még tele is tűzdeli 
a fordítást a magyar jassznyeiv szavaival, akkor — úgy véli — egyenesen mes-
terit alkotott. Így aztán akár futószlagon is lehet Majakovszkij-fordításokat 
gyártani. 

Ez nyilvánvalóan Majakovszkij lebecsülése és a kártevéssel határos . 
A fent ismertetett Majakovszkij-féle forma-elv a fordítóra nézve nem felmen-
tést, hanem ellenkezőleg, súlyos kötelezettséget, fokozott felelősséget jelent. 

Ami a sajátos Majakovszkij-féle szókincset illeti, annak megfelelő tolmá-
csolása is csak úgy lehetséges, ha a fordító ismeri ennek a szókincsnek, a szó-
alkalmazás Majakovszkij-féle alapelveinek dialektikus kapcsolatát a költőben 
és a költő körülményeiben meglevő tárgyi előfeltételekkel. Ismerni kell a for-
radalom előtti és a forradalom utáni Majakovszkij jellegzetességeit. 

„Majakovszkij korai költészetének jellegzetességei közül különösen a következőt keli 
kiemelnünk. A költő élesen érzi a szavak súlyát és jelentőségét, ennélfogva dicséretre-
méltó módon takarékos alkalmazásukban. Igen gyakran egyszerűen szófukar. Innön 
ered verseinek lakonikus tömörsége és kifejezéseinek sűrített tartalma . . . 

. . . Forradalom utáni poétikája jellemző sa já tságai t a következőkben foglalhatjuk 
össze: 

Majakovszkij az életigazság költője és így nyelvi kifejezéseit is kivételes hitelesség, 
egyszerűség, világosság, végtelen pontosság és közérthetőség jellemzi."9 

Az újszerű kifejezések alkalmazása pedig Majakovszkijnál sohasem nyeg-
leség — hanem súlyos értelme, politikai jelentősége van. 

Mindezt azért kellett előrebocsátásunk, mert az ismertetett fogalmakra, 
elvekre, jelenségekre ismételten hivatkozni fogunk a magyar Majakovszkij-
fordítások történetének feltárásánál. 

7 Tyimofejev: A szovjetorosz irodalom története. Művelt Nép Könyvkiadó. Budapest, 
1951. 233. old. 

8 Tyimofejev, idézett mű 336. old. 
• P. D. Krajevszkij: V. V. Majakovszkij. Fordította: Erdődi József. Hungária N. V., 

"Budapest, 1950. 86. old. 
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Ezek u t á n pedig rá té rhe tünk a m a g y a r Majakovszkij-fordí tások fordí tás-
kri t ikai ismertetésére. 

* 

Az első ismeretes m a g y a r Majakovszki j - fordí tás 1921-ből származik. 
A Bécsben magyar nyelven megjelenő és önmagát „aktivista folyóirat"-nak 
nevező futuris ta-dadaista h a v i szemle kassa i munkatársa , Mácza J ános , a 
Поэт рабочий— A költő munkás című v e r s második sorában mind já r t vaskos-
lei terjakabbal köszönt be:10 

Посмотреть бы тебя у токарного станка . 

— ezt így fo rd í t j a : 
« 

Látnálak téged a villamos székben . . . 

— tehát az esztergapadot összetéveszti a — villamosszékkel! 
Majakovszki j már ebben a korai szakában is óriás, még az izmusok út-

vesztőjében is feltétlenül értelmes, sőt mélyértelmü. Ez nyi lván nem tetszett 
az „aktivista" folyóiratnak, talán ezért kellett az értelembe értelmetlenséget 
vinni. Mert az kevéssé valószínű, hogy oly kevés orosz tudással vagy olyan 
silány „nyelvfordításból" dolgozzék va lak i , amely tévedésből adna négy 
ilyen sor t : 

Может быть Lehet 
нам nekünk 
труд a munka 
всякий занятий роднее. valami őrömös rokon. 

És így tovább. Majakovszki j szellemes rímeit egyál ta lán lefordí tani — 
ezt az aktivisták eretnekségnek tartották volna; a dübörgő r i tmus is e l tűnik a 
fordításban. 

A kezdet tehát eléggé kiábrándí tó. Ezzel az értelmet és formát egya rán t 
eltorzító fordítással csak időrendi érdekessége miatt foglalkoztunk részleteseb-
ben, c ikkünk terjedelme nem engedi meg, hogy a száznál jóval több Maja -
kovszkij-fordítást mind részletesen ismertessük — az elemzés részletességét a 
vers súlya, a fordítás különösen jó vagy különösen rossz volta vagy egyéb 
érdekesség fogja megszabni. 

Időrendi érdekessége v a n a második magyarnye lvű Majakovszki j - fordí -
tásnak (amely egyben az első magyarnye lvű Majakovszkij-próza): a Pásztor-
tűz című kolozsvári i rodalmi folyóirat 1930. évi m á j u s 4-i számában а Моё 
открытие Америки vázlatsorozatból jelent meg egy töredék Szabó Imre fordí-
tásában Newyork „romantikája" címmel. Általánosságban jó, hű fordí tás , 
súlyos h ibá ja azonban (amiben valószínűleg nem a fordító, hanem a reakciós 
rendezer a ludas), hogy önkényesen k ihagy részeket. 

Szabó Imrének e próza i fordítása1 1 u t á n egy olyan Majakovszki j - fordí -
tást kell megemlítenünk, amelynek az időrendi érdekességen kívül m á s érde-
kessége is van. 

Ez az érdekesség a fo rd í tó személye. A korai Majakovszki j - fordí tások 
között 1932-ben József Att i la ford í tásában jelent meg Százötven millió cím-
mel a 150 000 000 című hosszabb költemény bevezetése. Ezzel a fordí tással — a 
József Att i la által oroszból fordított többi verssel egyetemben — részletesen 
foglalkozik az Irodalomtörténet 1951. évi 1. számában megjelent cikk. 

József Atti la is áldozatául esett a másodkézből való fordí tás veszélyei-
nek. A közvetítő nyelv ny i lván a német volt, amiről a névírás (Wladimir) 
tanúskodik. 

10 Vladimir Majakovszkij: A költő munkás. (Vers.) Fordította: Mácza János. MA. 
(Bécs.) 1921. 118. old. 

11 Vladimir Majakowszky: Newyork romantikája. (Vázlat.) Fordította: Szabó Imre. 
PÁSZTORTŰZ. (Kolozsvár.) 1930. 208—209. old. 
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Mialatt idehaza költészetünk legjobbja tusakodott a nyelvi akadállyal,, 
mialat t az egész magyarországi irodalmat a nyelvi akadályon kívül a reak-
ciós politikai rendszer sorompóval zárta el Majakovszkijtól, azalatt a Szovjet-
unió menedékét élvező magyar emigráns-írók sokkal jobb adottságokkal lát-
hattak hozzá Majakovszkij magyar tolmácsolásához. Ez mindjá r t meg is lát-
szik Sík Endre, fordításának négy során: 

Лошадь I сказала , | в з г л я н у в на верблюда: 
„ К а к а я I гигантская | лошадь-ублюдок." 
Верблюд I же | вскричал: „ Д а лошадь разве ты? ! 
Ты I просто-напросто — | верблюд недоразвитый."1 2 

Szólott I a ló I meglátva a tevét: 
„Még ilyen I óriás | korcsszülött gebét!" 
S kiáltott I a teve: | ,,Lô a maga neve? 
Nem ló maga, | dehogy, — | tökéletlen teve ."" 

Ezek a rímek és ez a természetes kifejezésmód inkább Majakovszkij-
szerüek, mint két későbbi fordításban: 

Trencsémji-Waldapfel: 
Meglátja I a tevét | és szól a paripa: 
Micsoda ! torzszülött | ló ez, uramfia!" 
A teve ! felkiált': | „Te vagy a ló? Csodás! § 
Egy I félresikerült | teve vagy, semmi más!"1 1 

Békés: 
Igy szól I a ló j merengve a piipostevén: 
„Ez semmi más, | mint óriás S nagy fattyú-mén." 
A teve pedig | felkiáltott: | „Te vagy a ló? 
Te I egyszerűen-nagyszerűen | teve vagy, csak koresuló."15 

Viszont a Trencsényi-Waldapfel-féle fordításban a „torzszülött" kifeje-
zés sokkal jobb, mint Síknél a „korcsszülött". Az ilyesmi m á r a nyelvvel együtt 
élő fordító előnye. 

De visszatérve ettől az összehasonlítástól emigráns-fordítóink munkás-
ságához, ki kell emelnünk Gábor Andornak immár klasszikussá vált fordítá-
sát: Разговор с товарищем Лепимым — Beszélgetés Lenin elvtárssal. Méltán 
jelent meg a felszabadulás óta is sok különböző helyen ez a Moszkvában készült 
fordítás, amely ilyen jó magyaros hangzással és mégis ennyire Majakovszkij-
szerűen ostorozza a rendszer gyermekbetegségeinek kórokozóit: 

Нету I им I ни числа, | ни клички, 
целая I лента типов | тянется . 
К у л а к и и волокитчики, 
подхалимы, I сектанты | и пьяницы,— 16 

Nincs I rá I elég szám | s nincs nevezet, 
hogy hányan vannak | e csirkefogók: 
Kulákok, I szektánsok, | részegesek, 
talpnyalók | és munkahalogatók.17 

1S В. В. Маяковский: Ст'^хи о резчице вкусов (Стихи.) Полное собрание сочие-
нений.Москва, 1935. том X. 38. стр. 

" Majakovszkij: Vers arról, hogy az ízlések különbözők. (Vers.) Fordította: Sík 
Endre ÜJ HANG. (Moszkva.) 1938. 9. sz. 25. old. 

14 Vladimir Vladimirovics Majakovszkij- Az ízlések különböznek. (Vers.) Fordí-
totta: Trencsényi-Waldapfel Imre. Furulyácska-csuprocska. Franklin Társulati Budapest . 
1948. 7. old. 

15 Majakovszkij: Versezet arról, hogy az ízlések különbözők. (Vers.) Fordította: 
Békés István. Mnjakovszkij válogatott versei. Budapest, 1948. 244. old. 

16 В. В. Маяковский: Разгчвор с товарищем Лениным. (Стихи.) Полное собрани-
сочинений. Москва, 1935. том к . 19. стр. 

17 Majakovszkij: Beszélgetés Lenin elvtárssal. (Vers.) Fordította: Gábor Andor. 
ÜJ HANG. (Moszkva.) 1941. 1. sz. 4. old. 
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Ugyancsak emigráns-fjprdítónknak, Lányi Sarol tának köszönhető, hogy a 
m a g y a r irodalom s a j á t j á v á lett Majakovszki jnak egy más ik igen fon tos 
verse: Комсомольская — Komszomol-dal Leninről ilyen szabatos kezdettel: 

Строит, I рушит , I кроит I и рвёт, 
тихнет, I кипит | и пенится, | 
гудпт, I говорит, I молчит I и ревёт —  
юная армия: | ленинцы.1 8 

Épít, I rombol, I szabdal, | szaggat , 
csöndes, I forró, | tajtékos, tiszta, 
beszél, I dübörög, | ordít, | hal lgat 
ez az ifjú had: | mind leninista.19 

Már a vers további során ez a fordí tás nem birkózott meg azzal a fel-
adattal, hogy megta lá l ja a nyo lc különböző r ím-hármast a vers dübörgő 
ref rén jére : 

Ленин — I ж и л . 
Ленин — i ж и в . 
Ленин - I будет жить. 
Lenin I élt. —-— 
Lenin — I él. 
Lenin — I élni fog. 

Ezt a feladatot később megoldot ta G á s p á r Endre; nyolc r ím-hármasa 
közül az egyik: 

Ещё I no миру I пройдут мятежи; 
сквозь все м е ж и 
коммуне I путь продолжить. 
Ленин — I ж и л . 
Ленин — I ж и в . 
Ленин — ] будет жить.2 0 

A felkelés | a kommünért 
nem áll meg | határok mesgyéinél, 
szerte a földön | fellobog: 
Lenin — élt, 
Lenin — él, 
Lenin — élni fog 2 1 

Ma is Moszkvában élő m a g y a r költő-fordító Hidas Antal, akinek elévül-
hetetlen érdemei vannak a m a g y a r költészet szovjetunióbeli népszerűsítése 
terén. Sokat ford í to t ta Majakovszki j t . Azok közé tartozik, akiknek fordí tásá-
ban a tartalmi hűség a legfontosabb tényező. Viszont az erős, lakonikus Maja -
kovszkij-mondatok magyarázókká válnak, e lnyúlnak nála. Alábbi jól i smer t 
fordí tásán, m á r a kezdő sorokban, felfedezhetők az említett pozitív és nega-
t ív tula jdonságok: 

Гражданин фининспектор! | Простите за беспокойство. 
Спасибо . . . I не тревожьтесь . . . j я постою . . . 
У меня к вам | дело | деликатного свойства: 
о месте | поэта | в рабочем строю.22 

Adófelügyelő polgártárs! | На megzavartam volna — bocsánat! 
Ne nyug ta lankod jék . . . | m a j d csak így á l l v a . . . | köszönöm szépen . . . 

10 В. В. Маяковский: Комсомольская (Стихи.) Полное собрание сочинений. 
Москва, 1936. том I I . 327. стр. 

19 Majakovszkij: Komszomol-dal Leninről. (Vers.) Fordította: Lányi Sarolta. Orosz 
költők. (Antológia.) ü j Magyar Könyvkiadó. Budapest, 1947. 122. old. 

20 Ugyanott. 
21 Vladimir Majakovszkij: Komszomol-dal. (Vers.) Fordította: Gáspár Endre. Sasok 

nemzedéke. Budapest, 1949. 32. old. 
22 В. В. Маяковский: Разговор с фининспектором о поэзии. (Стихи.) Полное 

собрание сочинений. Москва. 1936. том V I I I . 53. стр. 
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Egy kissé I kényes kérdésben \ szeretném tanácsát: 
hol a helye | a költőnek | a munkásközösségben?25 

Az emigráns-fordítók munkássága m á r komoly, jelentős teljesítmény 
volt Majakovszkij magyarnyelvű megismertetése terén. Fordításaikat általá-
ban a költő hű tolmácsolása jellemzi, azonban távol éltek az élő, fejlődő ma-
gyar nyelvtől és ennek hatása különösen olyan eleven, időszerűségben naggyá 
lett költő fordításánál kellett hogy megnyilvánuljon, mint Majakovszkij. 

Természetesen emigráns-fordítóink művei éppoly kevéssé juthat tak el a 
reakció éveiben a magyar közönséghez, mint ahogyan az eredeti Majakovszkij-
művek csak eltorzított alakban kerültek második vagy harmadik kézből egy-
két fordítóhoz. 

19í5-tel, a felszabadulással a magyar Majakovszkij-fordításoknak is ú j 
korszaka kezdődött. Már az első évben önálló Majakovszkij-kötet jelent meg; 
igaz, hogy még csak tizenhatoldalas füzetecske, abban is kétharmad rész az 
illusztráció: Majakovszkijnak egy százhuszonháromsoros gyermekverse képes-
füzet formájában — de mégis önálló kiadványt A fordítás olyan orosznyelvű 
kiadás alapján készülhetett, amely Majakovszkij eredeti versét már maga 
is módosította, megrövidítette avégből, hogy ilyen képeskönyvre alkalmassá 
tegye (ez kitűnik abból, hogy az illusztrációk egy nyilván hasonló f o r m á j ú 
szovjet kiadásból származnak). A fordító — Zelk Zoltán, akit saját verseinek 
súlyos eszmei tartalma és az ezzel összhangban álló, jól csengő, fordulatos 
kifejezésmód jelenkori költészetünk élvonalába helyez; Majakovszkij-fordítá-
sában természetesen nem tagadja meg jól csengő, fordulatos verselését, de a 
reá egyébként annyira jellemző lelkes élményszerűséget képtelen belevinni 
ebbe a harmadkézből (az átdolgozott orosz vers nyersfordításából) kapott szö-
vegbe. Az eredeti a—b—a—b rímképletet is általában leegyszerűsíti 
x—о—X—a-m (ami szintén nem Zelkre, hanem a — nyersfordítások hiányos-
ságaira vall). Egyébként ezt a verset már Hidas Antal is lefordította ponto-
san, lelkiismeretesen; a Zelk-féle fordításban viszont helyesen minden s t rófa 
elejére kerül a megállapítás: Rossz az..., Jó « г . . . — ami éppúgy megfelel a 
magyar nyelv szellemének, mint az orosznak az egyes strófák végére kerülő 
tanulság. íme, az eredetinek és a két fordításnak egy részlete: 

Если бьёт I дрянной драчун 
слабого мальчишку, 
я такого I не хочу 
даже I вставить в к н и ж к у . 
Этот вот кричит: | — Не трожь 
тех, j кто меньше ростом! — 
Этот мальчик | так хорош, 
загляденье просто!24 

Hidas: На a kisebbet megbántja, gyöngébbel áll | szembe', 
minden ember | megutálja, 
könyvbe se | teszem be. 
Am, ha azt mondja: | — Ohó! — 
ne merj | hozzá érni! 
Ez a fiú I olyan jó, 
h o g y . . . I le sem tudom írni.26 

Zelk: 
Rossz az, hogyha bántsz valakit 

s azért fakad könnyre — 
Ez már olyan csúf, hogy nem is 

rajzoljuk a könyvbe . . . 
23 Majakovszkij: Beszélgetés az adófelügyelővel. (Vers.) Fordította: Hidas Antal. 

Orosz költők. Üj Magyar Könyvkiadó, Budapest. (1947.) 98. old. 
2 4 В. В. Маяковский: Что такое хорошо и что такое плохо. (Стихи.) Полное 

собрание сочинений. Москва, 1936. том TV 2 483—484. стр. 
25 Majakovszkij: Mi a jó és mi a rossz? (Vers.) Fordította Hidas Antal. Orosz költők, 

ü j Magyar Könyvkiadó. Budapest). (1947.) 107. old. 
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Jó az, hogyha kis társadra 
szerelőn vigyázol, 

hogyha kisehb pajtásoddal 
békességben játszol!2 ' 

1945-ben ezenkívül napilapokban, folyóiratokban jelentek meg Maja-
kovszkij-versek fordításai. Egy Majakovszkij-verset tartalmaz Győri-Juhász 
Jenő orosz verses antológiája.27 

Ez az antológia még a felszabadulás előtt készült, egyes versei (multszá-
zadbeli klasszikusok fordításai) a harmincas években megjelentek magyar-
országi folyóiratokban is, a kiszedett gyűjtemény azonban kiadásra a háború 
alatt nem kerülhetett, félig kész állapotban tárolták és 1945-ben jelent meg. 
Mindez magyarázatot ad az antológia összetételére. A századfordulóval bezáró-
lag a válogatás jó, bemutat ja a nagy költők forradalmi verseit is, az ú j orosz 
költészet megismertetésénél azonban ártalmas aránytalanság mutatkozik a 
szimbolisták és fehérgárdisták javára, a forradalmár, a szovjet költők rová-
sára: a fordítónak a reakciós időkben nyilván csak ilyen források álltak ren-
delkezésére. Majakovszkij ebben az antológiában a „Futurista költők" alcím 
alatt szerepel, ebből is látszik, hogy az összeállítás milyen elmaradt források 
alapján készült. — Győri-Juhász formailag lelkiismeretes fordító: nála a tar-
talom, a rímképlet, a ritmus általában hű, viszont a költői erő és lendület 
hiányzik belőle: érdemei vannak az orosz költészetről szerzett értesüléseink 
terén, de élményt ne vá r junk fordításaitól. Ennél a Majakovszkij-versnél 
vétett — még a formahűség ellen is: nem ismerte fel ü rímeket és rím-nélküli 
fordítást produkált. Ugyanez a vers, még szintén 1945-ben (és azóta több 
ízben), Képes Géza fordításában is megjelent — két különböző verzióban és 
különböző címekkel (Az írótársakhoz, Az író elvtársakhoz, Az író testvérek). 
Érdekes egymás mellé állítani a három fordítást : Győri-Juhászé pontos, de 
lélektelen, Képesé az első (1945. évi) verzióban erőtlen, a második verzió lendü-
letes. 

Очевидно не привыкну 
сидеть в „Бристоле" , 
пить чан, 
построчно врать я, — 
опрокину стаканы, 
взлезу на столик.28 

Győri-Juhász: 
Nyilvánvaló, nem szokom meg: 
Brisztolban ülni, 
teázni, 
soronként hazudni. 
Felfordítom poharam, 
az asztalhoz állok.2" 

26 Majakovszkij: Mi a jó és mi a rossz. (Gyermekversek.) Pahomova A. rajzaival. 
A verseket fordította: Zelk Zoltán. Budapest, 1945. Szikra. (16) old. — 8—9. old. 

27 Orosz költők antológiája. Oroszból fordította: Győri-Juhász Jenő. Budapest. 
(1945.) Anonymus, VI 340 [2] old. 

28 В. В. Маяковский: Братья писатели. (Стихи.) Полное собрание сочинений. 
Москва, 1938. том I . 165. стр. 

29 Majakovszkij Vladimirovics Vladimir. Írónépség. (Vers.) Fordította Győri-
Juhász Jenő. Orosz költök antológiája. Anonymus. Budapest. (1945.) 310. old. 
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Jól tudom én, nem vagyok 
a ira való. hogy 
naphosszat a Bristolban üldögéljek, 
ott üldögéljek veszteg 
és teát szürcsölgessek — 
fel döntöm a poharakat, 
felállók az asztal tetejére-10 

Nem arra születtem, belátom, 
hogy a Brisztolban üldögéljek 
s ott egész nap csak teákon 
s hazugságon éljek. 
Л poharakat lesöpröm 
s az asztalra ugrok nyomban.'11 

Az egyébként pontos Győri-Juhász azt í r ja az asztalhoz állok ahelyett, 
hogy asztalra ugrom. 

A továbbiakban viszont Győri-Juhásznak van igaza ott, ahol Képes, 
szembehelyezkedve az eredetivel, gúnyos kérdésnek fo rd í t egy megállapítást: 

. . . красота великолепнейшего века вверена вам: . . . 

4}у őri-Juhász: 
. . . a legnagyszerűbb kor szépsége van reátok bízva52 

Képes: 
. . . azt hiszitek, hogy egy ragyogó kor szépségének őrei vagytok?-11 

Egy másik Majakovszkij-verset, amely szintén 1945-ben jelent meg első-
ízben Magyarországon — hárman is lefordítottak: Hidas Antal, Hegedűs Géza 
és e tanulmány szerzője. A három fordí tás közt éles eltérés nincs. Ha azonban 
a. vers pompás befejezésének hároin különféle fordítását egymás mellé helyez-
zük, ezzel kitűnően rávilágítunk a kezdeti, gyakorlatlan, fejletlen Majakovszkij-
fordítások tipikus hibáira: arra, hogy a százszázalékos megoldás helyett a 
különféle fordítók hol keresték a kompromisszumot: 

A vers befejezésének három megoldása közül a Kadó-féle a Majakovszkij-
szerűség kedvéért helytelen engedményt tesz az eredeti értelemből, a Hidas-
féle egy jó értelmi megoldásért feláldoz egy kötelező rímet, a Hegedűs-féle 
forma és értelem szempontjából a leghívebb, de hiányzik belőle Majakovszkij 
lakonikus ereje. 

„Так , мол, I и т а к . . . | и до самых верхов 
прошли I из рабочих нор ми: 
в Союзе I Республик | пониманье стихов 
выше I довоенной нормы . . , " 3 4 

Hegedűs: 
Hogy: „így — I meg ú g y . . . | Itt járunk néhány év alatt, 
munkásviskóktól j fenn a csúcsok ormán. 
A Szovjet I Unióban | a versek megértése túlhaladt 
a háború előtti | normán." '6 

30 Majakovszkij: Az író elvtársakhoz. (Vers.) Fordítottá Képes Géza. MAGYAROK-
1945. 174. old. 

31 Vladimir Majakovszkij: Az író testvérek. (Vers.) Fordította: Képes Géza. A sza-
badság magvetői. Révai. Budapest, 1949. 65. old. 

' 2 Idézett mű. 310. old. 
33 Idézett mű. 65. old. 
3« В. В. Маяковский: Домой. (Стихи.) Полное собрание сочинений. Москва. 

1935. том V I I . 189. стр. 
85 Majakovszkij: Hazafelé. (Vers.) Fordította: Hegedűs Géza. Majakovszkij válo-

gatott versei. Budapest, 1947. 149. old. 

Képes (1945): 

Képes (1949): 
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Hidas: s ; ; ' . 
„Hogy így I és ú g y . . . I a rossz munkásodukból 
már elértük | az élet | legmagasabb ormát, 
s a versért való ] ra jongás | a Szovjetunióban 
túlhaladta régen | a béke normát. . ,"36 

Radó: 
Mondván: I fgy vol t . . . | Rossz munkás-odukból 
jött I s elérte ezt a szintjét 
a Szovjet- | unió | verselni is tud jól, 
s verse | jobb minőség, | mint rég."87 

1946. január 22-ére, Lenin halálának évfordulójára jelent meg önálló 
kötetként Majakovszkij nagy Lenin-poémája e tanulmány írójának fordításá-
ban. A Vlagyimir Iljics Lenin Majakovszkij legjelentősebb alkotása: tartalom 
és forma szempontjából a legteljesebb mértékben van meg benne minden Maja-
kovszkij-szerűség — hatalmas szavalat-vers sok lírával, tiszta marxista felépí-
tésű epikával, keményen pengő, verssé formált elmélettel — műfaj i lag pedig 
szintén ú j és örök: az első igazi szocialista eposz. Hogy ehhez a nagyjelentő-
ségű műhöz milyen méltó a fordítás, azt maga a fordító még öt és fél év táv-
latából is nehezen tudná elbírálni. Kétségtelen, hogy akik 1945-ben még csak 
az orosz nyelvet ismertük, azóta, már a szovjet élet megismerésében, szovjet 
fogalmak elsajátításában is előrehaladtunk és ezért ma több dolgot már más-
képpen fordítanánk, mint akkor. 

A fordításban akad értelmi hiba is, például: 
. . . дело — I корректура | выкладкам ума.38  

Az elmélet | csak korrektúra, — | előbb a tett!39 

— holott Majakovszkij éppen fordítva mondja: a tett az elmebeli (elméleti) 
számítások korrektúrája. 

Általában a fordítás igyekszik átültetni a Majakovszkij-szerű hangot, a 
szaggatott, félig elhallgatott részeket, olykor a költői lendület rovására: 

В семнадцатом [ было — | в очередь дочери 
за хлебом не вышлешь — | завтра съем.4 0 

Tizenhétben — | lányod | nem küldted volna 
kenyérért a sorba — | majd eszünk holnap!41 

Megpróbálta a fordítás visszaadni a forradalmi pátosznak a sajátos 1 

Majakovszkij-szerű elbeszélő móddal való elegyülését is: 
Мы жрали кору, I ночовка — болотце, 
но шли I миллионами красных звёзд, 
и в каждом — Ильич, | и о к а ж д о м заботится 
на фронте | в одиннадцать тысяч вёрст. 

38 Majakovszkij: Hazafelé. (Vers.) Fordította: Hidas Antal. Orosz költök, ü j 
Magyar Könyvkiadó. Budapest, 1947. "94. old. ' 

S7 Majakovszkij, Vladimir Vladimirovics: Hazafelé. (Vers.) Fordította: Radó György. 
Az orosz irodalom kincsesháza. Athenaeum, Budapest, 1947. 470. old. 

38 В. В. Маяковский: Владимир Ильич Ленин. (Поэма.) Полное собрание 
сочинений. Москва, 1934. том V I . 38. стр. 

39 Vladimir Majakovszkij: Vladimir Iljics Lenin. (Vers.) Fordította: Radó György. 
Magyar-Szovjet Művelődési Társaság, Budapest, 1946. 27. old. 

40 Idézett mű. 93. old. 
41 Idézett mű. 74. old. 
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Одиннадцать тысяч вёрст | окружность, 
а сколько I вдоль да поперёк! 
Ведь к а ж д ы й дом | атаковывать нужно, 
каждый I врага | в подворотнях берёг.42 

Kérget zabáltunk, | mocsárban háltunk, 
de mentünk | millió vörös csillag alatt 
s mindben — Iljics | segítő kezére találtunk 
a fronton, I mely tizenegyezer versztnyire haladt. 
Tizenegyezer verszt | csak a kerület — 
hát még mennyi | keresztül-kasul! 
Minden egyes ház | megvívandó terület, 
minden | pitvarban | ellenség lapul.43 

A Lenin-poéma az önálló köteten kívül részleteiben folyóiratokban, napi-
lapokban is megjelent a felszabadulást követő évek során. Ezek a részletek 
nem mind a Radó-féle fordításból vannak: Sík Endre és Hidas Antal még a 
teljes Radó-féle fordítás előtt, Bocskói Vikor, Képes Géza és Békés István 
pedig u tána fordítottak részleteket a Lenin-poémából. 

Sík Endre és Bocskói Viktor a temetésről szóló részletet fordították. 
A Radó-fordításban gyors munká jele a felületes „hintnek-mindent" r í m Sík 
fordításában legfeljebb olyan apró részlet kifogásolható, mint a nem odaillő, 
pejoratív mellékízű „proletárhad"; a Bocskói-fordításban sok elvész az ere-
detiből, többek közt — a rímek fele. 

Здесь I Ленина | знает | к а ж д ы й рабочий, 
сердца ему | ветками ёлок стеля . 
Он в битву вёл, J победу пророчил, 
и вот I пролетарий — | всего властелин.4 3 

Itt I minden munkás | ismeri | Lenint, — 
fenyőágként elébe | szivet hintnek. 
Csatában vezetett, | győzelemre vitt 
és im I a proletár j megszerzett mindent.45 

Itt I Lenint ismeri | apraja-nagyja, 
fenyőgallyak helyett | szívek fölött járhat. 
Kiket ő vitt harcba, | ő vitt diadalra, 
ma — I mindennek ura | a proletárhad." 

Bocskói: 
Itt minden munkás | ismeri | Lenint, 
szívük reá hajol, | mint fenyőágak halma. 
Ö vezette harcuk | és győzedelmük 
eredménye | a dolgozók | hatalma.4 7 

Hidas Antal48 és Békés István" az Október 25-éről szóló részletet fordí-
tották. Hidasról már mondottuk, hogy jó érzékkel fordít ja Majakovszkijt, 
Békés fordításában sok a meglepő. 

42 Idézett mű\ 77. old. 
43 Idézett mű. 61. old. 
44 Idézett mű. 91—92. old. 
45 Idézett mű. 72—73. old. 
40 Majakovszkij: Lenin. (Vers.) Fordította: Sík Endre. SZABAD NÉP. 1949. 17. sz. 

(Ez a fordítás már a felszabadulás előtt is megjelent, Moszkvában.) 
47 Majakovszkij: Halott, halott... (Vers.) Fordította: Bocskói Viktor. Vladimír 

Majakovszkij, az ember és az fró. Kolozsvár, 1948. 20—22. old. 
48 Vladimir Majakovszkij: Október 25. (Vers.) Fordította: Hidas Antal. ÜJ VILÁG. 

1948. 31. sz. 
49 Vladimir Majakovszkij: Lenin októbere. (Vers.) Fordítottá: Békés István. Szovjet 

versek. Budapest Székesfőváros Irodalmi Intézete, Budapest, (1949.) 67—68. old. 

Radó: 

Sík: 
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A L e n m - p o é m a egy m á s i k részlete , u g y a n c s a k B é k é s - f o r d í t á s b a n A párt-
ról c í m m e l je len t m e g több ízben . E n n e k e g y i k részlete: 

Единица вздор, | единица ноль, 
один — I даже если | очень важный — 
не подымет | простое | пятивершковое бревно, 
тем более | дом пятиэтажный.5 0 

Radó: 

Az egyén badarság | az egyén semmi, 
egy ember | —• bárki i lehet — 
öt-ölnyi tönköt I sem tud ] odébb tenni, 
hát még I öt emeletet.51 

Békés: 
Az egyes ember butaság | semmi az egyes ember, 
egy ember — | bár jelentős, | nagy lehet — 
ötaraszos | gerendáÜ | egymaga | nem emel fel, 
hát még I egy házat, ötemeleteset.5-' 

A Radó-fordítás hibája, hogy a túlzott rövidítés kedvéért a „gerendából" „tönköt" 
csinál. A Békés-fordításban elvész a lakonikus erő, ez a fordítás feloldja, magyarázza 
Majakovszkijt. Nem is szólva arról a tárgyi tévedésről, hogy ötaraszos gerendát bárki 
felemel: а вершок szó valóban araszt jelent, de . . . п я т и вершков jelentése régiesen 
2 arsin -+- 5 versok, vagyis összesen 37 versok.55 

K é p e s Géza a L e n i n - p o é m á n a k abból a s z a k a s z á b ó l f o r d í t o t t egy rész le-
tet , a m e l y a k a p i t a l i z m u s tö r t éne t é t m o n d j a e l jellegzetes M a j a k o v s z k i j - s z e r ű 
e p i k á v a l . Képes , a m i k o r v é l e m é n y t m o n d a j ó fo rd í t á s ró l , A r a n y J á n o s r a 
h i v a t k o z v a í r j a , h o g y » ame ly f o r d í t á s a sze l l emet n y o m o r í t j a m e g ' szoros 
r a g a s z k o d á s s a l ' a f o r m á h o z , az elvetendő",5 4 és ú g y vélvén, h o g y e r r e A r a n y 
J á n o s t ó l k a p o t t menlevelet , az e rede t i v e r s témájára m a g a i g y e k s z i k j ó m a g y a r 
verset írni és az eredet i tő l m a j d n e m a k k o r a m é r t é k b e n f ü g g e t l e n í t i m a g á t , 
m i n t K o s z t o l á n y i Dezső tette ( i gaz viszont, h o g y K o s z t o l á n y i n e m szoc ia l i s ta 
r ea l i s t a köl tésze te t f o r d í t o t t , t e h á t az ő f o r d í t ó i kötelezettségei i s m á s o k vol -
t ak ) . I l l u s z t r á l á s végett k ö z l ü n k e g y részletet a k é t f o r d í t á s b ó l : 

Книги Маркса | не набора гранки, 
не сухие | цифр столбцы, — 
Маркс [ рабочего | поставил на ноги 
и повёл ] колоннами | стройнее цифр. 
Вёл I и говорил: | сражаясь лягте , s í 

Radó: 
Marx könyveit [ nem szedősínbe rakta, 
nem száraz j számhasábok, — 
Marx I a munkást | állította talpra, 
oszlopai I sudárabbak, | mint a számok. 
Vezetett | s szólt: | a harc az első.5* 

Képes: 
Marx könyvei \ nem hűvös betfirengeteg, 
nem is ! lélektelen | száraz számoszlopok — 

r>" Idézett mű. 52. old. 
51 Idézett mű. 40. old. 
52 Idézett mű. 56—57. old. 

5 3 Д. H. Ушаков: Толковый словарь русского ныка. Москва, 1935. Том I . 259 ст. 
51 Képes Géza: A szabadság magvetői. (Versfordítások.) Révai, Budapest, 1949. 
55 Idézett mű. 37—38. old. 
54 Idézett mű. 27—28. old. 
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Marx I a munkások élén j lobogót' lengetett 
s mögötte I számoszlopoknál ékesebb sereg | sorakozott. 
Vezette őket | és szólt: a ronda tőkére | rontsatok.57 

M a j a k o v s z k i j m á s i k n a g y e lbeszélő k ö l t e m é n y é b ő l , а Хорошо-bé l u g y a n 
c s a k 1946-ban j e l e n t m e g e g y Í ze l í t ő : H i d a s A n t a l f o r d í t á s á b a n . N é h á n y r é sz -
l e t e t B é k é s I s t v á n és B o c s k ó i V i k t o r is l e f o r d í t o t t . — M i n d h á r m u k f o r d í t ó i 
m u n k á j á t m á r é r t é k e l t ü k ; m i n t h o g y a z o n b a n i g e n f o n t o s v e r s r ő l v a n szó, u t a -
l á s s a l a h á r o m f o r d í t ó r ó l m á r e l m o n d o t t a k r a , e g y - e g y j e l l emző részletet m u t á -
l u n k be. 

Вьётся I улица-змея . 
Дома j вдоль змеи. 
Улица — I моя. 
Дома — I мои.58 

1U 
Hidas (feloldja a rövidséget): 

Utcák ( kígyóznak felém 
és házak j mindkét oldalon. 
Minden utca | az enyém 
és minden ház tulajdonom.5" 
Дул , I как всегда, | октябрь [ ветрами, 
как дуют I при капитализме. 
З а Троицкий I дули | авто и трамы, 
обычны I рельсы | вызмепв.*0 

Békés ( m é g j o b b a n fe lo ld) : 

Fújt , I fütyült a szél | mint októberben J szokott, 
a kapitalista korban — | fújt-fujdogált . 
Kanyarogtak | a sínen | a villamosok 
és autó t autót űzött | a Troiczkijon át."1 

И я, I как весну человечества, 
рождённую J в трудах и в бою, 
пою I моё отечество, 
республику мою!*8 

Bocskói (formailag is eltávolodik az eredetitől): 

Ki munkából-harcból születtél 
az emberiség tavaszán: 
hadd harsogjam világgá neved, 
köztársaságom, szép hazámé" 

A z 1946-ban m e g j e l e n t e g y e s M a j a k o v s z k i j - v e r s e k k ö z ü l m é g e g y e t e m l í -
t ü n k m e g : fon tos , i s m e r t v e r s ; k e t t e n i s l e f o r d í t o t t á k : Ö r k é n y I s v á n és H e g e -
d ű s Géza. Ö r k é n y f o r d í t á s á b a n a z é r te lem, a h a n g u l a t i n k á b b M a j a k o v s z k i j -

57 Majakovszkij: Vladimir Iljics Lenin. (Részlet.) Fordította: Képes Géza. A sza-
badság magvetői. Révai, Budapest, 1949. 84—85. old. 

58 В. В. Маяковский: Хорошо. (Поэма.) Полное собрание сочинений. Москва-
1934. том VI . 197. стр. 

54 Majakovszkij: Részlet a „Jó" című októberi költeményből. Fordította: Hidas 
Antal. Orosz költők, ü j Magyar Könyvkiadó. Budapest, 1947. 114. old. 

m Idézett mű. 128. old. 
81 Vladimír Majakovszkij: A Szmolynijban. (Részlet á „Csudajó" c. költeményből.) 

Fordította: Békés István. Szovjet versek. Budapest Székesfőváros Irodalmi Intézete, 
Budapest, (1949.) 19—20. old. 

e í Idézett mű. 189. old. 
61 Majakovszkij: Október. (Részlet.) Fordította: Bocskói Viktor. Vladimir Maja-

kovszkij, az ember és az író. Kolozsvár, 1948. 17. old. 



szerű, mint a Hegedűs-fordításban, viszont Hegedűsnél a rímelés jobb; Maja-
kovszkij fordításánál nem szabad a r ímet annyira asszonánecá egyszerűsí-
teni, mint ahogyan Örkény teszi. A költemény utolsó négy sora: 

Республика | одолеет | хозяйства несчастья, 
догонит I наган | врага. 
Счищай I с путей | завшивевших в мещанстве, 
путающихся I у нас | в ногах!6 4 

Örkény: 
A Köztársaság | átlép | mostani balsorsán, 
az árulót meggyőzi j a fegyver. 
Rúgd félre I az útból | a bolhás kispolgárt, 
ki utadba állni | nem restell65 

Hegedűs: 
A köztársaság | legyűr majd j minden nehézséget, 
felkeres | fegyveres | ellenség-hadat, 
de pusztítsd | útjából | ezt a bugris-férgeí, 
mely itt tekerődzik | a lábaink | alatt.6® 

Mindkét fordításban hiányzik az utalás a bajok gazdasági jellegére. 
Az 1947. év mennyiségileg igen nagy fellendülést jelentett Majakovszkij 

müveinek magyarnyelvű elterjedése szempontjából. Két önálló Majakovszkij 
kötet is jelent meg ebben az évben és a folyóiratokon, napilapokon kívül két 
antológia is bőven tartalmazott Majakovszkij-műveket. 

Az egyik Majakovszkij-kötet a költő válogatott verseit tartalmazza: tíz 
különböző fordító munkájá t . A kötetben szereplő fordítások egy részét már 
taglaltuk korábbi megjelenésük vagy összehasonlítás alapján. Most néhány 
olyan versről szólunk, amelynek a mű fontossága vagy az eddig nem szere-
pelt fordító személye ad érdekességet. Bizonyára nem tévedünk, ha a kötet-
ben legfontosabbnak a Vers a szovjet útlevélről című költeményt tart juk: 
Majakovszkij költeményei közül a Szovjetunióban és külföldön egyaránt ez a 
legismertebb. A válogatott versek kötetében Képes Géza fordítása szerepel, 
de ra j ta kívül még hárman lefordították magyarra ezt a verset: Kemény 
Ferenc, Vihar Béla és Mészáros Sándor. Lássuk mind já r t a vers elejét: 

Я волком бы I выгрыз I бюрократизм. , 
К мандатам | почтения нету. 
К любим I чертям с матерями | катись 
любая б у м а ж к а . | Но эту . . ,67 

Képes: 
A hivatalokra | vicsorgok | mint az ordas, 
nagy plecsnik előtt [ hasra nem estem. 
Bár pofozna I pokolra | ördög-csorda 
minden pecsétes írást | Csak ezt nem . . 68 

64 В. В. Маяковский: Л бители затруднений. (Стихи.) Полное собрание сочи-
нений. Москва, 1935. том X. 159. стр. 

65 Vladimir Majakovszkij: Akik örülnek a nehézségeknek. (Vers.) Fordította: 
Örkény István. Munkásszínpad V. Budapest, 1946. 8. old. 

66 Majakovszkij: Akik örülnek a nehézségeknek. (Vers.) Fordította: Hegedűs Géza. 
Majakovszkij válogatott versei. Parnasszus, Budapest, 1948. 256. old. 

67 В. В. Маяковский: Стихи о советском паспорте. (Стихи.) Полное собрание 
сочинений. Москва, 1935. том V I I . 241. стр. 

68 Majakovszkij: Vers a szovjet útlevélről. (Vers.) Fordította: Képes Géza. Maja-
kovszkij válogatott versei, ü j Magyar Könyvkiadó, Budapest, 1947. 257. old. 
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A bürokráciát | sokszor | de bánom. 
Hogy lelné I fenében a vesztit! 
Sok papirrongyát | a pokolba kívánom 
a hivataloknak. | De ez i t t . . Ä" 

Mint a farkas, | megmarnálak, | hej bürokratizmus! 
Az aktákat | bíz' nem kedvelem. 
Mindahányát | vinné el | az ördög, 
Mindahányát, | — papír, papír — | mélyen megvetem, | de az egyet, 

I ezt nem engedem!7" 

Farkasként tépném szét az egész bürokráciát, 
nincs semmi tiszteletem a bizonylatok iránt, 
az ördög vigyen el minden iratot, a k t á t . . . 
de e z t . . ,71 

A Mészáros-féle fordítás ugyanúgy folytatódik, mint amilyen a címe és 
az eleje: nem egyéb, mint kidolgozatlan, rímtelen nyersfordítás. Ezért ezzel 
a fordítással nem foglalkozunk. 

Vihar fordítása hosszú 1ère ereszti Majakovszkij mondanivalóját, de az 
első négy sorban ennek, valamint a leginkább Majakovszkij-szerűen lakoni-
kus Kemény-félének kétségtelen értelmi előnyei vannak az elterjedt Képes-
féle szöveg előtt. Ideológiailag helytelen, hogy Képes a hivatalokat útáltatja 
Majakovszkijjal, holott az a bürokráciát gyűlölte. A másik alapvető hiba a 
„plecsni". Már bevezetőül említettük aztí a fordítói felfogást, amely szerint 
jassz-9zavakkal lehet, állítólagos Majakovszkij-szerűséget elérni; de ha már 
jassz-szó, legalább legyen értelme : a plecsni — annyi mint „érem, kitüntetés"," 
holott Majakovszkij félreérthetetlenül iratokról, azaz igazolványokról ír. 
(Képes talán flepnit akar t mondani.) 

Ennyit az első négy sorról. A továbbiakra vonatkozóan — igen fontos 
versről lévén szó — soroljuk fel a három fordítás tárgyi tévedéseit. 

Képes hibái: 
С почтеньем | берут, например, | паспорта 
с двухспальным | английским лёвою. 
Глазами | доброго дядю выев . . .7 3 

На feltűnik | a brit passzus, | például. 
mindenki | elfogódva | tekint rá. 
Gyúrja I a jó öreget, | minden szava: bók.7* 

It t kimaradt az álmos (esetleg „hétalvó"-nak fordítható) brit oroszlán, a 
harmadik sorban pedig a „gyúrja" aligha pótolja azt, hogy „szemével falja". 

. . . мою I краснокожую паспортину. 
Берёт — I как бомбу, | берёт — | к а к ежа. 7 5 

68 Majakovszkij Vladimir Vladimirovics: Vers a szovjet útlevélről. (Vers.) Fordította: 
Kemény Ferenc. Az orosz irodalom kincsesháza. Athenaeum. Budapest, 1947. 470. old. 

70 Majakovszkij: Vers a szovjet útlevélről. (Vers.) Fordította: Vihar Béla. Üi Szó. 
1947. 145. sz. 

71 Majakovszkij: Verssorok egy szovjet útlevélről. (Vers.) Fordította: Mészáros Sán-
dor. Vladimir Majakovszkij, az ember és az író. Kolozsvár. 1948. 24. old. 

72 A magyar tolvajnyelv szótára. Béta Irodalmi R. T., Budapest. 40. old. 
7S Idézett mű. 242. old. 
74 Idézett mű. 258. old. 
75 Idézett mű. 243. old. 

Kemény: 

Vihar: 

Mészáros: 
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. . . vörösbőrü I szovjet útlevelem. 
ü g y fogja, / mint varangyot, / úgy fogja, / mint bombát.7* 

,,Vörösbőrű" az indián, míg a szovjet útlevél „vörösboros". A sűndisznó-
ból varangy lett. 

Kemény hibái: 
. . . берут, I как будто берут чаепые . . .77  

. . . . pecsételt | kis könyvét | mint teáscsészét . . .7* 

A teáscsészét összetéveszti a borravalóval. 
Моргнул I многозначуще | глаз носильщика, 
хоть вещи I снесёт задаром в а м . " 

Szemét jelentősen j körülhordozza 
— bár tőle ilyesmit | senki se várna —Ha 

Itt a hordárról van szó, aki együttérzően kacsint az útlevél tulajdonosára 
— ezt a fordító nem értette meg; ugyanitt Képes az ellenkező végletbe esik: 
« o k k a l . jobban „ k i l o v a g o l j a " a t é m á t , m i n t M a j a k o v s z k i j : * 

A hordár rámkacsint —- | a baráti szemből 
biztatás árad: | erős leszek tőle."1 

Vihar hibái: 
Egy hivatalnok, | — modora oly nett. — 

A brit oroszlán, I az imponál n e k i k . . 

A „nett", a hanyagul beszúrt „az", az „imponál" és több társuk éppúgy 
elrontják a fordítást, mint a m á r említett és gyakran ismétlődő hosszú-lére-
eresztés. Tárgyi hiba, hogy az útlevél-hivatalnokot következetesen Mister-nek 
szólítja, holott a szövegből világosan kitűnik, hogy a cselekmény nem angol 
vagy amerikai határállomáson zajl ik le. 

A válogatott versek kötetében, valamint az Orosz költők és Az orosz iro-
dalom kincsesháza című antológiában igen fontos vers а Левый марш — az első-
ben Hegedűs Géza, a másodikban Lányi Sarolta, a harmadikban Kemény 
Ferenc fordításában. 

Mind a három fordítás megállja a helyét; nem bánnék, ha löbb fontos 
Majakovszkij-versnek egyetlen olyan jó magyar fordítása állana rendelke-
zésre, mint ennek a három fordításnak bármelyike. 

A vers befejezése: 
Hegedűs: 

Грудью вперёд бравой! Ki a mellel! Rajta dobbal! 
Флагами небо оклеивай! Zászlókat a mennyei falra! 
Кто там шагает правой? Ki lépett ott ki jobbal? 

Левой! Balra! 
Левой! Balra! 
Левой!83 Balra! '4 

Idézett mű. 259. old. 
77 Idézett mű. 242. old. 
7" Idézett mii. 471. old. 
79 Idézett mű. 243. old. 
SB Idézett mű. 471. old. 
81 Idézett mű. 259. old. 
» Idézett mű. U. ott. 
s i В. В. Маяковский: Левый март. (Стихи.) Полное собрание сочинений. Москва. 

1939. том П . 4fi. стр. 
8 i Majakovszkij: Induló balra! (Vers.) Fordította: Hegedűs Géza. Majakovszkij válo-

gatott versei. Parnasszus, Budapest, 1947. 85. old. 
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Lányi: 
. . . zászlókkal tapétázzuk az eget! 
Egész mellel bátran a harcba! 
Ki az, ki itt még jobbra lépeget?! 
Balra! 
Balra! 
Balra!85 

Kemény. 
Melled előre dobva! 
Zászlód az eget kavarja! 
Mi az? Ki lép ott jobbra? 
Balra! 
Balra! 
Balra!8« 

Miután így értékeltük a válogatot t versek kötetében és a ké t antológiá-
ban szereplő legfontosabb Majakovszkij-versek fordításait , most röviden 
ismerkedjünk meg azokkal az eddig még nem említett fordítókkal, akik ebben 
a há rom kötetben szerepelnek. 

Deveeseri Gábor, az ismert költő a válogatot t versek kötete részére for-
dítot ta а Люб л •) versciklust. Ez a sorozat Majakovszki jnak korai, formal izmus 
felé ha j ló műve, az ilyennek lefordí tása nem á l l í t j a különösen nehéz feladat 
elé az olyan gyakorlot t fordítót, mint Deveeseri. 

Gáspár Endre, ak i t egy ízben m á r említettünk, a válogatott versek köte-
tében többek közt olyan verssel is szerepel, melyet r a j t a kívül Zeley Ferenc 
is átültetett. Gáspár Endre, min t kitűnő fordí tó, igyekszik a nyersfordí tás 
a lap ján a vers minden eredeti eleméből a max imumot adni; persze a nyers-
fordí tás rendszerint nem tünteti fel a szó- és r ímjátékot , aminek pedig Gás-
pár nagymestere. Zeley Ferenc jól, keményen beszél, de fo rd í tásá t teletűzdeli 
ál-Majakovszkij-szerű j assz - ki f e j ezés ek kel. 

Csőstül ont ilyen sorokat: 

. . . — А мне начхать, 
царица вы | или прачка!87  

. . . de nálam / a cárnő rég / meszelve van . . 

Ugyanebbe a hibába Gáspár is beleesik, csak kisebb mértékben: 
Полюбим друг друга , j Попросту. 
Szeressük egymást. / Faxni nélkül. 

Ismert műfordí tónk, Kardos László, a nyugat i országokról í r t szatirikus 
Majakovszkij-versekből fordított a válogatott versek kötetébe. K i t ű n ő fordí-
tások: tartalomban, verstani la g és hangulat i lag is Majakovszki j t ad ják . 

Раба чревогодий | торчит без солнца, 
в клозетной шахте | но суткам | клопея. 
З а пятьдесят сантимов. — | по курсу червонца 
с мужчины I около ) четырёх iconeeíd89 

Majakovszki j ebben a versben realista módon, de semmiképp sem ízlés-
telenül leplezi le a párizsi nő legendájá t és bemutat ja , hogy milyen sorsa van 
annak a párizsi nőnek, aki nem a d j a el magát. A téma, a kép sok fordí tó t jasz-
szoe WC-humorra csábítana — á m Kardos László a realitásban sem veszti el 
éleslátását, hangula tban hü m a r a d Majakovszki jhoz: 

85 Majakovszkij Vladimir: Balra tarts! (Vers.) Fordította: Lányi Sorolta. Orosz köl-
tők. ü j Magyar Könyvkiadó. Budapest, (1947) 134. old. 

88 Majakovszkij Vladimir Vladimirovics: Balra át! (Vers.) Fordítottam Kemény 
Ferenc. Az orosz irodalom kincsesháza /. Athenaeum. Budapest, 1947. 459. old. 

8 ' В. В. Маяковский: Тамара и демон. (Стихи.) Полное собрание сочинений. 
Москва, 1936. том V I I I . 13. стр. 

88 Vlagyimir Majakovszkij: Tamara és a démon. (Vers.) Fordította: Zeley Ferenc. 
Tiszatáj. (Szeged.) 1948. 161. old. 

88 В. В. Марковский: Парижанка. (Стихи.) Полое собрание сочинений. Москва, 
1935. том V I I . 221. стр. 
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Bél-ürités / rabnője, / naptalan 
gubbaszt / a klozet / poloskás zugán. 
Cservonyec-kurzuson / ötven centime-je van 
férfianként, — | ez négy kopek csupán!80 

Szabó Lőrinc, a kiváló költő szintén hozzájárult a Majakovszkij-versek 
fordításához. Igyekszik beleélni magát az ő sa já t költészetétől távol álló Maja-
kovszkij-stílusba, hiszen annak, aki fordításban is olyan virtuóz, mint ő, ebben 
is nagyot kell alkotnia. 

Ты балда, Коломб — | скажу по чести. 
Что касается меня, | то я бы | лично, 
я б Америку закрыл, | слегка почистил, 
а потом I опять открыл - вторично.8 1 

Hülye Kolumbusz! — | szól bennem a becsület mogorván, — 
ha ra j tam állna, | ha ra j tam, | én, bizisfen, 
elfedezném Amerikát, | egy kicsit megpucolnám, 

.és felfedezném, | újra, | másodízben."1' 

Egy fordítással szerepel a válogatott versek kötetében Franyó Zoltán. 
A futurista árnyalatú verset tartalmilag jól megragadja a fordító, de azáltal, 
hogy formacsillogtatás végett tú lhaj t ja az anapesztusokat, a vers a fordítás-
ban veszít eredeti hangulatából. Egyik szakasza például: 

Видите, скушно звёзд небу! 
Без него НРШИ песни вьём. 
Эй, Б о л ь ш а я Медведица! требуй, 
чтоб на небо нас в зяли живьём.9 3  

ü n t csillagait a nagy ég kivetélte. 
Dalunk, bár nincs ege, mégis igéz. 
Nagy Medve, tüzed még minket is, élve, 
a tág egekig fölrántani kész.94 

A válogatott versek kötetének legtöbb versét (szám szerint tizenkettőt) 
maga a kötet összeállítója és egyben kiadója, Békés István fordította. Az ő 
fordítását már tanulmányunk előbbi részében jellemeztük. Ettől kezdve igen 
sűrűn találkozhatunk a Békés-féle Majakovszkij-fordításokkal és montázsok-
kal antológiákban, lapokban, műsorfüzetekben, rádióban és előadásokban. Már 
a válogatott versek kötetét megelőzően Békés Is tván ugyancsak sa já t kiadá-
sában közzétette Majakovszkij ars poetica-ját ( Как Делать стихи)- Ezzel fontos fel-
adatra vállalkozott Majakovszkij megismertetése terén. Persze, egy olyan 
tanulmányt, amely a versírás műhelytitkairól szól és így tele van nyelvi uta-
lásokkal, „in statu nascendi" bemutatott szó- és rímjátékokkal, szépirodalmilag 
lefordítani az oroszul nem tudók részére úgyszólván lehetetlen. Békés is kény-
telen a könyv végére rakott jegyzetekben fonetikus átírással magyarázatul 
bemutatni egyes eredeti részeket, ennek azonban /magában a szövegben, vagy 
legalább is lábjegyzetben, cirill-betükkel és sűrűbben kellene megtörténnie: 
éppúgy, ahogyan a könyvhöz tartozó verset is kétnyelvűen mutat ja be. Egy-
szóval: ezt az ars poetica-t magyarra átültetni — tudományosabb módszerek-
kel kellett volna. A könyvhöz tartozó verset, amely az öngyilkossá lett Szer-

90 Majakovszkij: A párisi nő. (Vers.) Fordította: Kardos László. Majakovszkij válo-
gatott versei. Parnasszus. Budapest, 1947. 246. old. 

91 В. В. Маяковский: Христофор Коломб. (Стихи.) Полное собрание сочинений. 
Москва, 1935. том V I I . 123. .стр. 

92 Majakovszkij: Kolumbusz Kristóf: (Vers.) Fordította: Szabó Lőrinc. Majakovszkij 
válogatott versei. Parnasszus. Budapest, 1947. 135. old. 

83 В. В. Маяковский: Наш марш. (Стихи.) Полное собрание сочинений. Москва, 
1936. том И . 30. стр. 

94 Majakovszkij: A mi indulónk. (Vers.) Fordította: Franyó Zoltán. Majakovszkij 
válogatott versei. Parnasszus. Budapest, 1947. 81. old. 
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gej Jeszenyinhez szól és amelynek keletkezése a könyv témája — Békés Istvá-
non kívül e tanulmány írója is lefordította egy ugyanakkor megjelent antoló-
gia részére. 

Az első négy sor: 
Вы ушли, I как говорится, | в мир иной. 
Пустота • • • ! Летите, [ в звёзды врезываясь. 
Ни тебе аванса, | ни пивной. 
Трезвость.9 5 

Békés: 
Maga elment, I raint ahogy mondják. | a másvilágra. 
Puszta tér . . . I Hasítja, | csillagba nyilalón. 
Neked nincs előleg, ] neked már nincs csárda — 
Szesztilalom.98 

Radó: 
ö n elment | — ahogy mondani szokták — | más régióba. 
Üresség . . I Repüljön | csillagvilágban. 
Nincs többé előleg | és itóka. 
Józanság van.97 

A Radó-féle fordításban a kézénfekvő „másvilág" helyett a ködös „más 
régió" áll. Békés nem értette meg, hogy a harmadik sorban a második személy 
nem tegezést, hanem általános alanyt jelent, így nála két magázás közé egy 
tegezés csúszik, ami értelmetlen. Rejtély, hogy miért lett a „józanság"-ból 
„szesztilalom". 

Megemlítjük, hogy Majakovszkij hosszabb költeményei közül az Обла 
в штанах Nadrágban járó felhő címmel Békés fordításában a válogatott ver-
sek kötetében jelent meg (ugyanebből Képes Géza részleteket fordított), az 
egyetlen magyarra fordított Majakovszkij-darabrészlet, а Мистерия-буфф tét 
jelenete pedig Puff-misztérium címmel Radó-fordításban Az orosz irodalom 
kincsesháza gyűjteményben található. 

1948-ban három Majakovszkij-kötet jelent meg magyar nyelven: Magyar-
országon a válogatott versek második kiadása és A táltos paripa című képes 
gyermekkönyv (Trencsényi-Waldapfel Imre fordításában), a Román Népköz-

' társaságban pedig — Kolozsvárott — egy brosúra néhány versfordítással 
Vladimir Majakovszkij, az ember és az író címmel. 

A táltos paripa jó, pontos fordítás. 
A kolozsvári kis gyűjtemény verseit Bocskói Viktor, Radó György, 

Mészáros Sándor, Marton Lili, László Béla és Szász Márton fordították. 
Ezeknek a fordítóknak egy részével már foglalkoztunk. A többiek közül Mar-
ton Lili egy Majakovszkij-töredék töredékének témájára ír t az eredetitől for-
mailag és értelmileg eléggé messze eső két verset. László Béla sem valósítja 
meg fordításában az eredeti vers remek ütemét, (pedig ezt akár magyaros népi 
ritmussal is megtehette volna) és a tartalom sem olyan kerek, természetes 
fogalmazásban mutatkozik meg, mint Majakovszkijnál. Egy részlet ebből a for-
dításból: 

95 В. В. Маяковский: Сергею Ecenunv- (Стихи.) Полное собрание сочинений. 
Москва, 1936. том V I I I . 63. стр. 

96 Majakovszkij: Szergej Jeszényinhez. (Vers.) Fordította: Békés István. Hogyan 
kell verset írni. Parnasszus, 1947. 69. old. 

97 Majakovszkij Vladimir Vladimirovics: Jeszeninhez. (Vers.) Fordította: Radó 
György. Az orosz irodalom kincsesháza. Athenaeum, Budapest, 1947. 463. old. 
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Был младший, Влас, умён и тих. 
А Тит был глуп , как камень. 
Изба раз расползлась у них. 
Пол гнётся под ногами.98 

Pál volt a kisebb és az ügyesebb: 
Péterben lomhán mozgott az ész. 
Egy szép napon megrokkant a ház. 
Hajlott, sírt a padló: itt a vész."" 

Az semmiképp sem kifogásolható ebben a fordításban, hogy a népies jelleg 
megőrzése végett Titből és Viaszból Péter és Pá l lett, az olyan fordítás azon-
ban, mint az idézett utolsó soré — legalább is bizarr. 

Szász Márton fontos verset fordított; ugyanez a vers előzőleg már hat 
ízben megjelent Hidas Antal fordításában. Lássuk a vers elejét a két for-
dításban: 

Я пролетарий. | Объясняться лишне. 
Жил, I как мать произвела, родив. . 
И вот мне I квартиру | даёт жилишный 
мой I рабочий I кооператив.100 

Hulas: 
Proletár vagyok. | Azt hiszem, mindent megmondtam ezzel. 
Eltem, I ahogy anyám | világra vétkezett. 
És lám I új lakást | adott ma reggel 
nékem | a munkás-lakásépítő | szövetkezet.101 

Szász: 
Proletár vagyok én. j Csak az igazat mondom, semmi mást. 
Elünk: egyszerűen, | ahogy jó anyánk megteremtett. 
Egyszerre, íme: j kiutal részünkre | egy pompás lakást 
a Munkás- [ Lakásépítő- | Szövetkezet.'02 

Mindkét fordításban sok a hiba. „Anyám világra vétkezett" ez a mondat 
— különösen vasöntő szájában — majdnem olyan rossz, mint a „jó anyánk 
megteremtett." Hidasnál van némi Majakovszkij-szerű ritmus, Szásznál nincs, 
mindkét fordítás elnyújtja a, szöveget, Szászé fokozott mértékben és ugyan-
akkor ellaposítja. Szásznál a vers hősének nevébe került sz betű németnyelvű 
közvetítő fordításra enged következtetni. 

19í9-ben négy Majakovszkij-kötet jelent meg: a válogatott versek harma-
dik, A táltos paripa második kiadása, továbbá a Felfedezem Amerikát című 
kötet és a Mi leszek, ha nagy leszek? című füze fecske. 

A válogatott versek 1949. évi kiadása — bővített kiadás. Ű j fordító is sze-
repel benne: ismert költő, Somlyó György. Egyetlen Majakovszkij-fordítása 
az időálló magyar Majakovszkij-átültetések közé tartozik. A vers befejezése: 

Я смотрю, I и злость iMeim берёт 
на укрывшихся | за каменный фасад. 
Я стремился I за 7000 вёрст вперёд, 
и приехал | за 7 лет назад.103 

98 В. В. Маяковский: Всем Титам и Власам РСФСР. (Стихи.) Полное собрание 
сочинений. Москва, 19.37. том I V / I . 25. стр. 

Majakovszkij: A földművesekhez. (Vers.) Fordította: László Béla. Vladimir Maja-
kovszkij, az ember és az író. Kolozsvár, 1948. 26. old. j » 

100 В. В. Маяковский: Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую 
квартиру:. (Стихи.) Полное собрание сочинений. Москва, 1935. том I X . 86. стр. 

101 Majakovszkij Vladimir: Kozirev Iván vasöntő elbeszélése arról, hogyan költö-
zött új lakásba. (Vers.) Fordította: Hidas Antal. Orosz költők, ü j Magyar Könyvkiadó. 
Budapest, 1947. 111. old. 

102 Majakovszkij: Koszirjov Iván új lakásba költözött. (Vers.) Fordította: Szász 
Márton. Vladimir Majakovszkij, az ember és az író, Kolozsvár, 1948. 29. old. 

103 В. В. Маяковский: Небоскреб в разрезе. (Стихи.) Полное собрание сочинений. 
Москва, 1935. том VII- 159. стр. 
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Csak nézem, | és elfog irántuk a méreg, 
kik elbújlak itt J a homlokzat mögé. 
En azt hittem, | hétezer mérfölddel előbbre érek 
s hét évet tettem meg | visszafelé.1"4 

Fontos Majakovszkij-vers jelent meg magyar fordításban elsőízben az 
magasszínvonalú Utunk című kolozsvári irodalmi folyóiratban. A fordító 
Szegő György. A fordítás csonka; bár ritmikailag liű, t ipográfiailag nem 
követi az eredetit (ez valószínűleg nem a fordító hibája, hanem a tördelő rosz-
szul értelmezett papírtakarékosságának következménye).10"' 

Az ugyancsak 1949. évben megjelent Felfedezem Amerikát című Maja-
kovszkij-kötet prózát és verset tartalmaz: a költő útirajzait. A verses forditu-
sok túlnyomó többsége már előzőleg megjelent a válogatott versek kötetében. 
A prózai részben Békés István fordítása igyekszik visszaadni az eredeti mű 
érdekes, csevegő, de amellett határozott eszmei tartalmú beszámolóit.'06 

Sajnos, a fordításban sok az értelemzavaró hiba. Majakovszkij tömör 
kifejezésmódjának nem tiikröztetése, hanem karrikirozása, ha a 

'подземное трёхзтажие собвся1*7 

kifejezést magyarra így fordí t ják: 
„ a subway földmélyi háromemeletessége.108 

. . . показывать из-под полы . . .199 

magyarul annyit jelent, mint „dugva, kabát alatt mutogatni", — Békés így 
fordí t ja : 

hogy . . . dugaszban mutogassák.110 

Van hiba, amely az egész könyvön végigvonul és úgyszólván minden 
lapon ú j r a felbukkan: mint már megállapítottuk, Békés (vagy talán a nyers-
fordító) nem ülteti át helyesen az orosz egyes szám második személy mint 
általános alany szerkezetet. 

Végül az 1949. év negyedik Majakovszkij-kötete egy huszonnégyoldala« 
illusztrált füzet gyermekek részére, ugyancsak Békés István fordításában.1" 

Az 1950. esztendő anyagában két könyv szerepel. 
Az egyik Békés összeállításában Csudajó címmel jelent meg. Ez a cím 

két szempontból is félreérthető: egyrészt leplezi azt a tényt, hogy a szóban-
forgó kötet nem egyéb, mint a válogatott versek kötetének némileg bővített 
negyedik kiadása, — másrészt arra enged következtetni, hogy a Csudajó című 
poéma teljes egészében megtalálható a könyvben. Pedig a poémából a kötet-
ben csak néhány kiszakított rész olvasható, amely részben már előbb is meg-
jelent. 

Örvendetes viszont, hogy Majakovszkijt minden szempontból alaposan 
ismertető önálló könyv jelent meg az év folyamán: P. D. Krajevszkijnek, a 

104 Majakovszkij: Felhőkarcoló — keresztmetszetben. (Vers.) Fordította: Somlyó 
György. Felfedezem Amerikát, ü j Magyar Könyvkiadó, Budapest, 1949. 145. old. 

105 Majakovszkij: Kuznyeck embereiről. (Vers.) Fordította: Szegő György. Utunk. 
(Kolozsvár.) 1949. 7. sz. 

106 Majakovszkij: Felfedezem Amerikát. (Útirajzok.) Üj Magyar Könyvkiadó, Buda-
pest, 1949. 67—68. old. 

107 В. В. Маяковский: Моё открытие Америки. (Стихи.) Полное собрание 
сочинений, Москва, 1935. том VII - 329. стр. 

108 Idézett mű. 54. old. 
109 Idézett mű. 349. old. 
1,0 Idézett mű. 76. old. 

111 В. В. Маяковский: Кем быть? (Стихи.) Полное собрание сочинений. Москва, 
1936. том I V / 2 . 522—530. стр. 

111 Majakovszkij: Mi leszek, ha nagy leszek? (Vers.) Fordította: Békés István. Par-
nasszus, Budapest, 1949. 5. old. 
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budapesti Egyetemi Orosz Intézet igazgatójának müve."2 Bár nem fordítás-
kötet, mégsem hagyhattuk említés nélkül, annyira fontos eseménye a magyar 
Majakovszkij-irodalomnak. Szemelvények, töredékek formájában bőven tar-
talmaz Majakovszkij-fordításokat is. 

Jelentősége azonban nemcsak Majakovszkijról szerzett irodalomtörténeti 
ismereteinknek, hanem a magyar Majakovszkij-fordításoknak szempontjából 
i s felbecsülhetetlen. Mindabból a mozaikszerű és — valljuk be — sokszor zava-
ros képből, amit a magyar közönség eddig a különféle fordítások és meg-
emlékezések összességéből Majakovszkijról alkotott, elsőízben Krajevszkij 
tanár műve révén válik egységes, rendszerezett kép. Ennek a feladatnak be-
töltésére ez a hat ív terjedelmű könyv kiválóan alkalmas: érdekesen és jól 
tagoltan ismerteti a költő életrajzát, művészi fejlődésének egyes szakaszait, 
művészetének tárgyi és alaki elemeit, jelentőségét — egymással szerves össze-
függésben. 

De vájjon mi a jelentősége ennek a műnek a Majakovszkij-fordítások 
szempontjából? 

Jelentősége kettős: 
egyrészt a m á r meglevő fordítások részletes, egyenkintil értékeléséhez 

bőséges tárgyi alapot ad azzal, hogy kijelöli az egyes vérsek irodalomtörténeti 
helyét és rávilágít azokra a szempontokra, amelyek szerint magát az eredeti 
verset szemlélnünk kell, — 

másrészt útmutatásul szolgál a jövőbeli Majakovszkij-fordítások elké-
szítéséhez: felhívja a fordító figyelmét arra, hogy egy-egy Majakovszkij-vers 
tolmácsolásánál milyen, a költő pályájának vonalától függő, tárgyi és ajaki 
elemekre kell figyelemmel lennie. 

Különösen az utóbbi szempontot kell hangsúlyoznunk: Krajevszkij tanár 
művének kívánatos hatását a jövőbeli Majakovszkij-fordításokra. Tudatossá, 
világossá teszi a fordítók munkájá t . Bízvást mondhatjuk: súlyos hibát követne 
el az a Majakovszkij-fordító, aki a lefordítandó vers megismerése, „felmérése" 
előtt ezentúl nem venné igénybe a (Krajeviszikij-könyv útmutatását. 

Hiba lenne a magyar Majakovszkij-fordítások eddigi történetét lezár-
nunk anélkül, hogy összefoglaló értékelést ne adnánk. 

A felszabadulás előtti és csak kuriózum-számba menő Majakovszkij-for-
dítások és a Moszkvában élő magyar fordítók úttörő munkássága után 1945-től 
1947-ig lendülettel indult meg a legnagyobb szovjet költő magyarnyelvű tol-
mácsolása. Ha kevés is volt az időálló fordítás, de a színvonal fokozatos emel-
kedése, a Majakovszkij-oeuvre egyre szélesebb feltárása a jövőre jelentős bíz-
tatás volt. 1947-től kezdve a helyzet sajnálatosan rosszabbodott. Ennek oka. 
hogy elharapóztak az olyan fordítások, amelyek a költőrő] — tömött, szagga-
tott stílusának terjengős feloldásával — hamis képet adnak, amelyekben gya-
koriak a tárgyi tévedések, minthogy a fordítók (illetve nyersfordítok) olykor 
elemi orosz nyelvtani szabályokat sem ismertek. Túlságosan elharapódzott 
Majakovszkijnak oroszul nem tudók által, nyersfordítások ú t j á n való tolmá-
csolása: ez egészen kevés kitűnő és lelkiismeretes fordítónál (akiket név sze-
rint is kiemeltünk), kitűnő eredményt adhat, de egyébként futószalagon produ-
kálja a „melléfordításokat". Az azonban, hogy a Majakovszkij-fordítások 
színvonala nem emelkedett a kívánatos mértékben — csak az egyik hiba. 
A másik súlyos hiba az, hogy, bá r minden évben eggyel több Majakovszkij-
kötet jelent meg (1947-ben 2, 1948-ban 3, 1949-ben 4) és a különböző gyűjtemé-
nyekben is sok a M a jak о vszk i j - f о r d í t ás, — ez, sajnos, jórészt nem egyéb, mint 
viszonylag kis számú versnek variálása, újraikinyomtatása: aránytalanul 
kevés az ú j vers. Majakovszkij nevére sokszor bukkanunk, de Majakovszkij-
panorámánk alig tágul. így lehetséges az, hogy a látszatra nagy Majiukovszkij-

112 P. D. Krajevszkij: V. V. Majakovszkij. Fordította: Erdődi József. Hungária N. V., 
Budapest, 1950. 96. old. 
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kultusz ellenére a költő megismerésében egy-két év óta szinte egy helyben 
topogunk. 

Ezek a bíráló megállapítások azonban csak akkor állhatják meg helyü-
ket, ha — építő módon — a javítás lehetőségeire is rámutatunk. Ezt részben 
m á r e cikkünk folyamán is megtettük, amikor a fordítói tévedéseket (a kon-
krét hibákat és főleg az elvi tévedéseket, helytelen stílusfelfogásokat) mind-
végig az eredeti szöveggel párhuzamosan mutattuk be és így módot adtunk 
a fordítóknak, hogy régebbi hibáiitat kijavítsák, a« újaktól tartózkodjanak. 
Ez azonban osak kezdeti lépés volt. Szükség van ar ra , hogy egy cikk kereteit 
túlhaladóan, minden jelentősebb és ismertebb Majakovszkij-fordításról alapos 
filológiai-művészi értékelés készüljön és így állapíttassák meg: hol vannak 
kijavítandó hibák, mely fordítások tekinthetők időállóknak stb. A meglevő 
fordítások értékelésével egyidejűleg pedig meg kell teremteni (irodalmi folyó-
iratainkban, kiadóvállalataink programmtervében) azt a lehetőséget, hogy 
Majakovszkijnak eddig magyar nyelven ismeretlen versei is nagy számban, 
méltó fordításban jelenjenek meg. 

Ez szocialista kul túránk fejlődésének elemi érdeke, alapvető feladata-
A Magyar írók Szövetségének és az Üj Magyar Könyvkiadónak együttes 
szervezésében már új , szélesebb perspektívájú Majakovszkij-kötet kiadása 
van folyamatban. 

22 Irodalomtörténet — 21-55 3 3 7 



У I T A 

VOLT-E PROGRAMMJA CSOKONAINAK? 

(Hozzászólás Szauder József bírálatához.) 

Az Irodalomtörténet 1951-es évfolyamának első számában (125—128. 1.) 
Szauder József bírálatot írt arról a kétkötetes Csokonai-kiadásról, amelyet a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság megbízásából állítottam össze. Megítélé-
sem szerint bírálóm több olyan lényeges szempontot vetett fel, amelyet az iro-
dalomtörténetírás kutatóinak nyílt elvi vitában kell tisztázniok. Ezért érzem 
kötelességemnek, bogy magam is visszatérjek a bírálatnak néhány állítására. 

Örömmel vettem tudomásul, hogy bírálóm pozitíven értékeli (125. és 128. 
old.) azt a munkát, amelyet Csokonai műveinek válogatása és jegyzetes 
magyarázása terén végeztem. Helyénvalónak tartom azt a figyelmeztetést is 
(Г28. 1.), hogy nem kellett volna mellőznöm Csokonai nagyobb műfordításait. 

Amennyire pozitíven értékeli bírálóm a kiadás egészét, éppen olyan le-
sújtó a véleménye a kiadás elé írt. bevezető tanulmányomról. Azon a m e gállá p-
pításon kívül, hogy „könnyen olvasható, élvezetes stílusban" „népszerűsítem" 
„Waldapfel József elvi jelentőségű Csokonai-tanulmányának az eredményeit" 

' (125. 1.), nem is igen talál mentséget a bevezetőre. Bár azt í r j a : „a bevezető 
tanulmányt hiányosságai ellenére is elfogadhatónak tartom, mert elvi össze-
függései lényegében helyeseik s népszerűsítésre alkalmas formában fejeződtek 
ki" (128. 1.), igazában mégis csak a tanulmány 3. és 4. fejezetének lenne haj-
landó megkegyelmezni, mert ezekben — szerinte — „ügyesen, jellemzően, cso-
portosítottam az anyagot, úgyhogy az életrajzból a költő politikai állásfogla-
lása, reálisabb szemléletének kialakulása is kiderül". (127. 1.) De ezek az elis-
merő szavak semmit sem változtatnak azon, hogy tanulmányom — a bíráló 
szerint — tele vannak hiányossággal, hibával és félreértéssel. 

Ami a hiányosságokat illeti, úgy gondolom, legalább részben igazat kell 
adnom Szaudernek. Én sem tartom „hiánytalannak" ezt a rövid, 31 oldalas be-
vezetőt Csokonai életéről és műveiről. Bizonyos, hogy nagyon sok olyan lénye-
ges szempontot egyáltalán föl sem vetettem, ameily a későbibi kutatásban majd 
egyszer lényeges szerepet fog j t ásza ni .De nem így állunk azokkal a „hiányok-
kal", amelyeket bírálóm hangoztat. Vegyük csak sorra Szauder legfontosabb 
kifogásait. 

1. „Erősen hiányoljuk azt, hogy a tanulmány Csokonai helyét és jelentő-
ségét a magyar irodalom történetében konkréten nem jelöli ki. Költészetének 
fővonásai, elődeivel való viszonya, az irodalmi fejlődés ós ízlésváltozatok 
különböző vonalai közötti elhelyezkedése s ennek okai, életén túlmutató iro-
dalmi, költészeti hatása, végül az a, tanulság, mely miatt ma, a szocializmus 
építésének korában is kulturális örökségünk értékei közé kell számítanunk: 
mindez kimaradt Vargha Balázs tanulmányából." — így foglalja össze ítéle-
tét a bevezető tanulmányról. 

Ha valóban nem derül ki a tanulmányomból az, hogy miért kell Csokonait 
ma is kulturális örökségünk közé számítanunk, akkor rossz munkát végeztem, 
Csakhogy nem így áll a dolog. Én tanulmányomban éppen ezt a kérdést akar-
tam megvilágítani. Véleményem szerint ugyanis azért tartozik Csokonai kul-
turális örökségünk értékei közé. mert egyes műveinek haladó mondlanivalóján 
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túl egész művészeti és politikai programmja lényegében olyan, hogy azt ma, 
a szocializmus építésének korában is magunkénak vallhatjuk. Mi volt ez a 
programm? Az, hogy a művészetnek és a művelődésnek nemzetünk fejlődését 
kell szolgálnia, és a művelődésbe népünknek minél szélesebb rétegeit be kell 
vonni. Ezt a programmot valljuk ma is, ezért harcolunk mai, sokkal fejlettebb 
feltételeink között. De ugyanezért harcolt a maga korában, a maga feltételei 
között Csokonai is. 

Nem értek egyet Szauderrel abban, hogy ez kimaradt tanulmányomból. 
Sőt igen lényeges helyet kap benne. 

Az csak a különbség köztünk, hogy Szauder „tévedésnek", „erőltetésnek", 
„a társadalmi feltételek figyelembe nem vételének" tar t ja , hogy Csokonainak 
ilyen programmot tulajdonítok. Szerinte Csokonainak egyáltalán nem volt 
művészeti és politikai programmja. Ezt í r j a : >» Vargha Balázs logikusan gon-
dolkozik ugyan, amikor a programmal jelentkező költőnek legfőbb támaszát 
a közönségben jelöli meg, téved azonban, amikor Csokonainak határozott mű-
vészeti és politikai programmot tulajdonít." (125. 1.) 

Tanulmányomnak azokat a megállapításait b í rá l ja Szauder legélesebben, 
amelyek rámutatnak Csokonai haladó politikai állásfoglalására. Az eddigi 
értékelések továbbfejlesztéseképpen kimutattam ugyanis tanulmányomban, 
hogy ezek a vonások 1796 után is érvényesültek Csokonai műveiben, tehát 
abban az időszakban, amelyet eddig teljesen a letörés, megalkuvás, visszavonu-
lás korának mutat tak be a kutatók. Szauder teljesen elveti tanulmányomnak 
ezt a részét. 

Visszautasítja például azt, hogy a „Jövendölés az első oskoláról a So-
mogyban" c. vers Csokonai „plebejus politikájának az egész nemzetre érvényes 
célkitűzése". Csokonai éppen azt mondja ki ebben a versében, hogy a somogyi 
parasztnak is Helikonon a helye. Ez pedig nemcsak abban a korban volt ple-
bejus politikai célkitűzés, hanem ma is megvan az érvénye. Nemhiába lett a 
..Jövendölés" népi demokratikus iskoláink egyik programmversévé. Aki két-
eégbevonja ennek a ver«nek politikai tartalmát, az Csokonai költői nagyságát 
is kétségbevonja. 

Szauder középpontba állítja a művészeti és politikai programm kérdését 
bírálatában azzal, hogy tagadja a létezését. Szerintem volt ilyen programmja 
Csokonainak, sőt-1796 utáni működésében ez volt a fő probléma. 

Mi is volt Csokonai célkitűzése ebben az időszakban? Legvilágosabban 
megírta a Széchenyi Ferenchez és a Koháry Ferenchez küldött levelében, 
melyek közül az utóbbit idéztem bevezetőmben. Széchenyinek ezt ír ta többek 
közt 1798-ban: 

.,Alig serkentünk fel ama lomha álomból, melyben századokig aludtunk, 
s ú j r a szunnyadozunk. Oda van minden igyekezetünk, serénységünk ismét 
megszakadt. Imé alig jön ki esztendőnként egy-két valamit érő könyv, a tipo-
gráf iák megint imádságos könyvekre s kalendáriumokra szorultak, teátru-

I műnk a maga bölcsőjében megholt, az olvasás a közönségbe megcsökkent, leg-
jobb literátoraink vagy meghaltak, vagy szerencsétlenségbe estek, a többiek 
elhallgattak, nincs aki őket serkentgetné! Veszedelmes ál lapot! . . . A romlás 
nyakunkon van, de mégis öiszve nem tiprott: most, most kell iparkodni! hadd 
serkenjenek fel a veszteglő tudósok, hadd szokjon az olvasáshoz a közönség, 
hadd szelídüljön az ázsiai erkölcs, csinosodjon a magyar gusztus, jobb híreket 
hordjanak a napkölti szelek Európának tudósabb részeire az Iszter partjai-
ról. — Én, amit lehet részemről véghez vinni, el nem múlatom.'' 

Csokonai 1796 utáni programmjának ez az egyik legtisztább fogalmazása. 
Nem is a teendők egyszerű összefoglalása, hanem vészkiáltás: tennünk kell 
valamit, hogy nemzetünk kiláboljon ebből a „veszedelmes állapotából". Politi-
kai helyzetképet ас! a nemzetre nehezedő hatalmas nyomásról. Megmutat ja a 
kapcsolatét a császár ós a klérus, haladó íróink kegyetlen elnémítása és az 
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imádságoskönyvek elburjánzása között. Feladatokat tűz nemzetünk elé: a tudó-
sok felserkenését és a közönségnek olvasáshoz szoktatását. 

Szerintem ez „határozott művészeti és politikai programm". 
2. Szauder második ellenvetése e művészeti és politikai programm jellegé-

vel kapcsolatos! „Vargha Balázs csak a társadalmi feltételek figyelembe nem 
vételével írhatta azt, hogy Csokonai a népet (értsd: jobbágyságot) akarta 
olvasóközönséggé nevelni." (125. 1.) 

Tanulmányomnak azzal a részével száll i t t vitába a bíráló, amelyben 
Csokonai művelődési programmját hasonlítom össze Kazinczy 1801 utáni mű-
ködésével. Csokonai nemcsak előbb tűzte ki Kazinczynál azt a feladatot, hogy 
a nagy politikai nyomás idején a művelődés irányában kell szolgálni a hala-
dást, hanem demokratikusabban is tűzte ki. Mert Kazinczy kiszabadulása után 
hátat fordított „a felvilágosodás plebejus irányzatának; a jakobinizmusnak" 
(Révai József), Csokonai ellenben nem fordított ennek hátat. Széchenyihez írt 
levelében, amelyből idéztem, a jakobinusok plebejus vonalát viszi tovább-
Pozsonyi és komáromi kudarca után Csokonai egyre jobban a néphez fordult, 
Kazinczy viszont eltávolodott a néptől. 

Szauder azt kifogásolja, hogy Csokonainak ezt a kifejezését: „nemzetünk 
számosabb és együgyűebb része", a népre vonatkoztatom. Márpedig sem ezt a 
kifejezést, sem a Jövendölésnek azt a kérdését: „Hát esak kanásznak termett 
a somogysági paraszt", nem lehet másként értelmezni. 

Szauder bírálata ezen a ponton nemcsak egyszerűen kétségbevonja meg-
állapításaimat, hanem el is ferdíti. 

Mégegyszer idézem: „Vargha Balázs csak a társadalmi feltételek figye-
lembe nem vételével írhatja azt, hogy Csokonai a népet (értsd: jobbágyságot) 
akarta olvasóközönséggé nevelni." 

Hogy Csokonai a jobbágyokat is meg akar ta tanítani olvasni, az, azt 
hiszem, nem lehet vitás. De nevetséges lenne azt állítani, hogy csak a jobbágy-
ságra irányult a művelődési progra.mmja. Szauder mindenáron ezt az állítást 
a k a r j a rámsütni, noha világosan megírtam tanulmányomban: „Súlyom téve-
dés lenne azonban azt képzelnünk, hogy Csokonai, aki „csecsemő irodalomról" 
beszél, népiességében a paraszti elzárkózás híve. Ő a nemzet fogalmát akarja 
kiterjeszteni a népre. Szélesíteni akar ja tehát ai nemzeti művelődést, az írás-
tudatlan parasztokat is részesévé aka r j a tenni benne." 

Az egyik idézetet, amelyet Csokonai népies programmjának bizonyítására 
közlök tanulmányomban, Szauder kiegészíti azzal a résszel, amelyet én három 
ponttal jelöltem a közlésben, és ennek alapján megállapítja, hogy az nem népi 
programm, hanem a „históriainak és a népinek jól kiegyensúlyozott, józan egy-
ségesítése". (126. 1.) A bírálat más helyein is megnyilvánul az a törekvése, hogy 
Csokonait ilyen egységesítőnek, iskolák felett állónak, józan kiegyensúlyozó-
nak mutassa be. Véleményem szerint Szaudernek ez az egyik fő tévedése. 
Éppen azt a lobogó szenvedélyt nem veszi észre, amely annyira hevíti Csoko-
nai minden kulturális megnyilatkozását az 1796 utáni időszakban is. A objek-
tivizmusa akadályozza meg a bírálót, hogy Csokonai lázas buzgólkodásában 
meglássa a jakobinus hagyományt követő plebejus programmot. 

Ezt í r ja : „Vargha Balázs ráerőltet Csokonaira egy plebejus politikai s 
művészeti programmot, ami Csokonainál egyszerűen nem volt". (126 1.) Szau-
der tehát itt kategorikusan t agad ja Csokonai plebejus irányzatát. A követ-
kező oldalon azonban némileg ellentmondva ennek, ezt mondja: „Mennyiben, 
hogyan elődje ő Petőfinek? Nyilván nem a politikai állásfoglalás következetes-
ségében, hanem azokban a plebejus tendenciákban, amelyek felszívódnak köl-
tészetébe s azt ma is élővé teszik." (127. 1.) 

A bíráló tehát lényeges különbséget lát porgramm és plebejus tendenciák 
között, és úgy gondolja, hogy ahol ilyen programm „egyszerűen nincs", ott 
még mindig lehetnek tendenciák. 
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Miben áll tehát az ellentét Szauder közt és köztem? Szerinte én túlzottan 
és indokolatlanul beszélek Csokonai művének plebejus vonásairól. Alaptala-
nul hangsúlyozom azokat a vonásokat, amelyek Csokonai költészetét őszerinte 
is „ma is élővé teszik''. 

Ha ez a hiba, akkor nyilván abból a törekvésemből eredt, hogy minél 
élőbb Csokonait mutassak be. De hogy ez a kép nem kitalált konstrukción, 
hanem tényeken alapult, azt, úgy vélem, sikerült itt megvilágítanom. 

Vargha Balázs 

VÁLASZ VARGHA BALÁZS MEGJEGYZÉSEIRE 

Az 1. ponthoz. Vargha Balázs kiemeli azt, hogy hiányoltam*— többek 
között — azt a tanulságot, „mely miatt ma, a szocializmus építésének korában 
is kulturális örökségünk értékei közé kell számítanunk" Csokonai művét. 
Hiányoltam ennek a tanulságnak megállapítását (k—i—e is hiányolja a Klasz-
szikus-scrozat előszavaiban, 1. Társadalmi Szemle, 1951. 7—8. sz. 650.1. 2. hasáb), 
bár azt nem mondottam, hogy a tanulmány számos részletéből nem volna 
összeállítható ez a tanulság. S hogy joggal hiányoltam, az kiderül abból, hogy 
Vargha Balázs nem a tanulmányából idézi, hanem csaik válaszában fogalmazza 
meg határozottan ezt a hiányolt „tanulság"-ot, a következőképpen: Cs. művé-
szeti és politikai p rogrammját ma is magunkénak vallhatjuk, ez a Programm 
pedig abban áll, .,hogy a művészetnek és művelődésnek nemzetünk fejlődését 
kell szolgálnia, és a művelődésbe népünknek minél szélesebb rétegeit be kell 
vonni". Ha ezt ily határozottan olvashattuk volna tanulmányában is, nem 
hiányoltam volna. Bár mindenesetre pörbe szálltam volna vele. Először azért, 
mert ez a meghatározás túl tág, kevésbbé fejlett feltételek mellett éppúgy 
ráillik Apáczai Cserére, m in t később Táncsicsra stb., tehát lényegében igaz 
ugyan, csak éppen Csokonait nem fogja meg. Másodszor azért, mert Csokonai 
nagysága mégsem programmjában van, hanem művében, ebben a rendkívül 
gazdag, politikai, pedagógiai használhatóság tekintetében rendkívüli alkotás-
ban, mely több, mint bármiféle Programm. S ezt Vargha igen jól tudja . 

Az eltérés Vargha és én közöttem a Programm szó értelmezéséiben talál-
ható. A Programm szerintem a soronlevő teendőknek összefoglaló s rendszerező 
felmérése, kijelölése. Vargha Balázs szerint a Programm hol „haladó politi-
kai állásfoglalás", hol „célkitűzés", hogy „vészkiáltás". („Nem is egyszerű pro-
gramra, hanem vészkiáltás" — írja a Széchenyihez küldöt t levélről.) Szerin-
tem mindez sokkal kevesebb a valódi programm fogalmánál. Az, hogy ez tény-
leg így van, konkrét példával igazolható: Tag-adhataflan, hogy Bessenyeinek, 
Kármánnak, Kazinczynak van irodalmi programmja, s hogy az övékéhez 
képest Csokonainak valóban nincs „határozott művészeti és politikai pro-
grammja" (ahogy ezt bírálatomban írtam), ami természetesen nem jelenti Cso-
konainak s minden kortársát magasan felülmúló művének lebecsülését. Viszo-
nyítanunk kell meghatározásainkban, s csak a korban meglévő személyekhez, 
intézményekhez, törekvésekhez viszonyíthatunk. — Elismerem, hogy Csokonai 
képes lett volna programmadásra, ebben azonban társadalmi helyzete, életfel-
tételei, elszigeteltsége megakadályozták; legfeljebb csak fejlődött a p rogramm 
kialakítása felé, kialakítani m á r nem tudta. 

Tökéletesen igaza van Varghának, amikor ezt mond ja : „Aki kétségbe-
vonja ennek a versnek" (Jövendölés az első oskoláról a Somogyban) „politikai 
tartalmát, az Csokonai költői nagyságát is kétségbevonja." Egyáltalán nem 
vontam s nem 'is vonom kétségbe a vers politikai tartalmát, mint ahogy még 
egy XVIJ. századi jeremiádnak sem vonjuk kétségbe polit ikai tartalmát. Csak 
annyit jegyzek meg, hogy a politikai tar ta lom korántsem azonos a célkitűzés-
sel, pláne a programmal. 
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Nem mondok újat, amikor megismétlem a panaszt: élő nyelvünkben sok-
szor veszélyesen sematizáljuk, elbürokratizáljuk szavaink jelentését. így élünk 
vissza a „kérdés" szóval, így a „vonal"-lal. Vargha Balázs így élt vissza a 
„Programm" szóval, s emiatt volt oly kevéssé pontos meghatározásaiban. 

Sajnálom, hogy Vargha Balázs úgy értette bírálatomból, hogy tanulmá-
nyának 5. fejezetét (amelyben arról van szó, hogy Csokonai haladó vonásai 
1796 után is érvényesültek műveiben) „teljesen elvetem". Éppen ellenkezőleg: 
a 3. és a 4. fejezet után Vargha tanulmányának egyik nagy érdeme abban áll, 
hogy a Kazinczyval szemben demokrafikusabban haladó Csokonait állította 
elénk. Ezt nyomatékosan hangsúlyozom annak elismerésével, hogy hibát követ-
tem el akkor, amikor a bírálatban ezt nem emeltem ki eléggé. Attól tartok 
azonban, hogy ezt nem is tehettem volna, hiszen éppen ez a fejezet — mely 
alapgondolatában igen helyes — van tele programmokkal, programm-módosí-
tással, a programm következetes megnemvalósításával. 

A 2. ponthoz. Figyelembe véve azt, amit Vargha válaszának 1. pontjáról 
írtam, rövidre fogom megjegyzéseimet: 

Nem Csokonai művészeti és politikai programmjának Varghától meg-
állapított jellegét (ezt emeli ki Vargha) vonom kétségbe, hanem a programm-
,i ей leget általában, miközben egyetértek Varghával abban, hogy Csokonai 
művészete plebejus irányú. Csak a nagy költőnek, a művésznek bemutatását 
hiányoltam, amikor túl soknak és túlzónak találtam a programmokat. Éppen 
ezért nem értem Varghát, aki válaszában azzal vádol meg, hogy kategoriku-
san tagadom Csokonai plebejus irányzatát, mivel — nem látok nála határo-
zott programimot. Igenis különbséget látok programm ós tendencia között, 
s valóban úgy gondolom, hogy ott, ahol programm nincs, még nagyon is lehet-
nek többé-kevésbbé tudatos és rendszeres törekvések, tendenciák. Nem hiszem, 
hogy Vargha ne volna tisztában e szavak értelmével s ne találná megállapítá-
somat éppolyan józan-igaznak, mint jómagam. 

Örülök, hogy Vargha rámutatot t arra, milyen veszély van abban, ha Cso-
konait csak „egységcsítőnek, iskolák felett állónak, józan kiegyensúlyozónak" 
tüntet jük föl. Ha ez a gondolat kísértett talán a bírálatban, még nem volt 
ár talmára: a bírálatnak nem az a feladata, ami a tanulmánynak. Debreceni 
előadásomban igyekeztem kidomborítani, ú j adatokkal is igazolni a forrada-
lomhoz hü, Goranit (=Martinovic8ot) olvasgató Csokonai alakját, azt, aki 
nemcsak „józan kiegyensúlyozó" volt. 

Az ellentétet közöttünk nem abban látom, hogy Vargha „túlzottan s indo-
kolatlanul beszél Csokonai művének plebejus vonásairól, hogy alaptalanul 
hangsúlyozza azokat a vonásokat, amelyek Csokonai költészetét ma is élővé 
teszik", hanem egyszerűen abban, hogy Vargha mindenáron programmot von 
el — mégpedig következetesen plebejus programmot — Csokonai költészetéből, 
a mű, a költészet valóságának helyébe sokszor csak vértelen eszmei vázát 
állítja, abban látva a nagy műalkotás jelentőségét, ami sokkalta kisebb annál : 
a programinban. 

Megjegyzéseim nem változtatnak azon a meggyőződésemen, hogy Varghá-
nak igy is sikerült bemutatnia az élő Csokonait, s hogy tanulmánya, fogyaté-
kosságai ellenére is, nyereség. Szauder József 
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A D A T O K ÉS A D A L É K O K 

AZ ELSŐ BALASSI-KIADÁS TÖRTÉNETÉHEZ 

A régi magyar költészet történetéből közismert, hogy Balassi Bálint 
hatása a XVII. századon át, a kuruckorig világosan kimutatható. E hatásról 
Rimay János tesz először vallomást. „Mint az sas az több apró madarak előtt, 
úgy ő minden magyar elméjek előtt az magyari nyelvnek dicsősége funda-
mentomába való állásával felette előhaladott s célt tőtt az pálya futásra, ezben 
a pályafutásban való serénkedőknek fel.''1 Rimay előszavának e sokszor idé-
zett helye tanúságtétel a már korán kialakult Balassi-hagyományról és annak 
a kortársakra gyakorolt irányító hatásáról. Ennek nyomai már a költő életé-
ben jelentkeznek. Költészetének újsága, költői egyénisége, párosulva azzal a 
hatással, melyet az ember is gyakorolt, maradandó nyomokat szántott a kor-
társak lelkébe. Versei kézről kézre jártak. Egyes verseit, vagy azok kisebb-
nagyobb gyűjteményét sorra másolták, és e másolatok az ország bármely vidé-
kén ismeretesek voltak. Nyomában hamarosan jelentkeznek a tanítványok is. 
Nemcsak azok, kiket a költői elhivatottság szólított Balassi mellé, hanem a 
hívatlan versfaragók is. Őket emlegeti, mint verseinek ízetlenítőit a Rimay-
idézte levélben, és kiadási szándékát indokolva Rimay is reájuk hivatkozik, 
mint akik Balassi verseit a maguk elméje tompaságához tompítják „az egész 
magyar nemzetség, magyar nyelv ékessége tükörinek ferteztetésével és pazar-
lásával".2 Rimay előszava a Balassi körül csoportosuló és vele személyes kap-
csolatban álló tanítványok véleményét fejezi ki. Ök azok, akik tudatosítják 
és Rimay tollával először megfogalmazzák, kiterjesztik a Balassi-hagyományt. 
Kétségtelen, hogy állásfoglalásukban a maguk költői gyakorlatát igazolni 
akaró szándék is benne van. Erre utal előszavában Rimay, mikor Balassi 
majdani olvasóihoz fordul: „nézzük elméjének képét és szépségét írásiba, 
melyet sokan egyebek is tudós bölcs emberek álmélkodással néztenek benne,"3  

S hogy Rimay óhaja meghallgatásra talált, kéziratos énekeskönyveink tanús-
kodnak róla. Ezekben együtt olvashatjuk Balassi verseit, a neves vagy név-
telen tanítványok egy évszázad során írott verseivel. Az a költő, aki együtt 
élt a néppel, aki annyit kapott a nép költészetéből, a továbbélő és egyre széle-
sebb körben ható hagyományban juttatta еГ költészetének értékeit a magyar 
nép legszélesebb rétegei felé. 

Balassi halála után az ember vonásai lassan elenyésztek, de maradandó 
vonásokkal öröklődött a költőé. Életében ugyan egyetlen sora sem került 
nyomdába — Воск Mihály művének fordításáról nem beszélve —, de írásai úgy 
látszik nyomdakészen várták a kiadót.4 Balassi készült művei sajtó alá rendezé-
sére. Halála után a feladatot Rimay János és Dobokay Sánüor vállalták 
magukra. 

Dobokay és Rimay: két név és két világnézet. Rimay a protestáns nemesúr 
а XVI. századi, Balassival csúcsra ért magyar renaissance neveltje, a jezsuita 
Dobokay az e renaissancera következő egyházi reakció nagyhatású képviselője. 
Rimay a kiadás tervét, gondolatát Balassitól örökölte. Miután a két Balassi 
emlékezetét megörökítette, hozzáfogott a Balassi-kiadás előkészítéséhez. Meg-

1 Radvánszky Béla: Rimay János munkái. Bp. 1904. 251. 1. 
1 Eckhardt Sándor: Balassi Bálint összes művei. I. Bp. 1951. 381. 1. 
3 Radvánszky id. mű 252. 1. 
4 Eckhardt id. mű 9. 1. 
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írta előszavát, amelyben a teljes Balassi kiadása mellett foglal állást és véde-
kezik azok ellen, akik „az ezerelem argumentomában való énekének munkájá t 
nem javalják."5 De terve évtizedek múltán sem valósult meg, s amikor végre 
megjelentek az Istenes énekek, noha ebben része volt Rimaynak is, fiatalkorá-
nak szép tervét egészen megmásították. Ezt megmagyarázza az a környezet, 
ahol Balassit először saj tó alá rendezték. 

Az 50. zsoltár és a Campianus-fordítás vezet ide bennünket Az előbbit 
Pázmány Péter Imádságos Könyvébe foglalta, a másodikat pedig Dobokay 
Sándor a maga fordításával kiegészítette és sajtó alá bocsátotta. Ahol ez tör-
ténik: a vágeellyei jezsuita kollégium. Ennek rektora Dobokay, és itt tanít 
Pázmány Péter is. Dobokay volt az, aki Balassi szemeit lezárta, mikor „ez 
árnyékvilági pályafutását vitézi módra végezné". Űgy látszik azonnal törődött 
azzal is, hogy a költő kéziratai megmaradjanak. Campianus-fordítását magá-
hoz vette. Évtized múltán a fordítástöredéket befejezte és kiadta.6 — Éppen 
abban az időben, mikor Pázmány Vágsellyén Imádságos könyvét írta. Kézen-
fekvő, hogy Dobokay hívta fel Pázmány figyelmét Balassi utolsó óráinak 
költői termékére, az 50. zsoltárra. Ehhez Pázmány lefordíttatta még a többi 
bűnbánó zsoltárt, beillesztette őket Imádságos Könyvébe, ahonnan Pázmány-
közölte szövegében belekerült a hét zsoltár az Istenes Énekek első kiadásába 
és a Canthus Catholiciba is. Ettől kezdve a Balassi-hagyománynak ez az ága 
á jezsuiták kezén öröklődött tovább. Rimay teljes kiadásának gondolatából 
csak az istenes énekek sa j tó alá rendezése valósult meg. A „fajtalan énekek" 
— a. Zrínyi-könyvtár címszavával élve —, kéziratban maradtak. Hatásuk a 
ХУП. század múltán egészen szűk körre korlátozódott, a ezerelmes versek 
költőjét el is feledtek. Nem úgy a félszáz kiadást megért Istenes Énekeket 

Rimay János, a nógrádi lakos a nyugat i Magyarország szélein élt, s ha 
бок diplomáciai utazása engedte, szívesen megfordult Nagyszombatban, 
Pozsonyban is. Ha nem mehetett levélben kereste fel barátait, kik közül nem 
egynek szoros kapcsolata volt a kor irodalmi életével is. Náprághy Demeter, 
a száműzött erdélyi kancellár, ekkor már győri püspök, régi bizalmas bará t ja 
volt. Náprághy Balassi Bál in t kortársa volt, mint egri nagyprépost bizonyo-
san személyesen ismerte a költőt Ket te jük bizalmasabb kapcsolatáról beszél 
Náprághynak az a szándéka, mellyel Balassi Jánoska neveltetésében segíteni 
akarta nagynénjét: Balassi Máriát.7 Ugynígy régi barátság fűzte a neves győri 
kanonok íróhoz, Balásfy Tamás boszniai püspökhöz. A sokféle peres ügyek, 
köztük Balassi Imréé is, összehozták és bizalmasabb viszonyba hangolták 
Ferenczffy Lőrinc királyi t i tkárral , Ferenczffy Pál nagyszombati jezsuita 
rektor fivérével. A királyi titkárt már régen ismerte, és vele bizalmasabb kap-
csolatba is került. 1623. november 25-én Nagyszombatból ír neki: „ne kételje 
kgd, hogy igen ne kívánnám kgddel való szembelételemet, egy vagy két óráig 
való beszélgetésemet és tekingetésemet is azokban a dolgokban s eszközökben, 
akikben a kgd elméje gyönyörködik, szorgalmatoskodik, mivel az én elmém 
sem idegen aféle dolgoknak gömbölygetésétől".8 Bizonyosan sok szó esett talál-
kozásikon Balassi Bálintról, hiszen Ferenczffyt az irodalom ügye melegen 
érdekelte, és beszélgethettek a tervben maradt kiadásról is. 

Rimay ekkor ú j ra elővette a régi tervét és ú j r a hozzáfogott Balassi 
verseinek saj tó alá rendezéséhez, azzal a gondolattal, hogy mestere verseihez 
csatolja a magáét is. Abban, hogy Rimay a kiadás gondolatát felelevenítette, 
bizonyosan része volt Ferenczffy nyomdavásárlásának is. Ez 1628-ban történt, 
mikor Ferenczffy kiadói tervekkel foglalkozott hogy nyomdáját munkával 

5 Radvánszky id. mű 254—255. I. 
6 Ipolyi Arnold: Veresmar ty Mihály élete és munkái. Bp. 1875. I. köt. 114—116. 11. — 

Erdélyi Pá l : Balassa Bálint. Bp. 1899. 221. 1. — Eckhardt Sándor: Balassi Bálint az 
Oceanum mellett. M. Ksz. 1943. 

7 Bunyitay Vince: A Kiszsennyei Sennyei-család levéltára. Száz. 1873. 
8 Ipolyi Arnold: Rimay János államiratai és levelezése. Bp. 1887. 284. I. 
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Iás9a el. Rimayval beszélgetve, fe lmerül t a régi gondolat megvalósítása. Rimay 
ekkor már betegeskedő, öreg ember, de környezete: Madách Gáspár és Ráday 
András segítségére siettek. Ök szedegették össze R imay verseit és ju t ta t ják el 
Ferenczffyhez. R á d a y — magát Rimayt sürge t i : „küldje fel kegyelmed az 
virtusról componált éneket Ferenczffy uramnak. Ezeket az énekeket, kik 
Madách Gáspár u ramná l voltak, minden argumentomival, úgy mint harminc-
hétnek kel lenni, jó corrigáláseal ha kegyelmednek tetszenék egy csomóban 
ki kellene nyomtatnunk az Kegyelmed emlékezetire"." Rimay versei eljutottak 
Balassi verseivel együ t t Ferenczffyhez, de a költő már nem érte meg a 
Balassi—Rimay-kötet megjelenését és azt sem, hogyan változtatták meg az 
ő tervei t a kötet kiadói. 

Lósy Imre vá rad i püspök 1628. április 8-án í r j a Prágából Pázmány Péter-
nek: „Ferenczffy u r a m megvette az Typographiát ; én nem tudom mit fog vele 
mívelni, minthogy innét ki kell indulni ; azon félek, hogy minden dolga vesztébe 
marad, mert számtalan sok dib-dáb vagyon a Typographiához."10 Ez a nyomda 
Pavel Sese (Sessius) tulajdona volt. 1605-ben kezdte meg működését és 1610-től 
fej tet t ki, mint a prágai egyetem könyvkiadója, jelentős tevékenységet-
A fehérhegyi csata u tán a nyomda jezsuita ellenőrzés alá került , katolikus és 
főleg jezsuita szerzők műveit a d j a ki, de már nem az egyetem nyomdásza-
A jezsuita kézre került ősi egyetem ú j nyomdát állít és vezetését szintén 
jezsuitákra bízza. Sese nem b í r j a a versenyt. Meglehetősen nagy nyomda-
üzeme munka nélkül marad. Könnyí t magán, egy részét e l ad ja 1628-ban 
Ferenczffynek. De nem bír ja így sem üzemét fenntar tani , működésének utolsó 
nyomai 1631 tá járól valók.11 

Ferenczffy a nyomdát Bécsbe szállíttatta és a jó nevű nyomdászra, Rick-
hez Mihá lyra bízta. 1629-ben ez a nyomda ad ja ki H a j n a l Mátyás egy kötetét 
Ferenczffy Lőrinc előszavával, és 1632—35 között i t t lát napvilágot az Istenes 
Énekek első kiadása is. Var jas Béla kifejezetten katolikus jellegű kiadvány-
nak mond ja ezt a kötetet.12 Teljes joggal . Az első Balassi-kiadás R imay kiadói 
szándékainak megváltoztatásával, a Balassi-hagyomány jezsuita változatának 
szellemében készült el. Ferenczffyt ebben a kötetet valószínűleg összeállító 
Nyéki Vörös Mátyás győri kanonok segítette. 

Nyéki Vörös Mátyás régi i rodalmunk egyik igen olvasott írójia-13 Művei 
1623—1809 között 29 kiadásban jelentek meg. Népszerűségének t i tka , a korhoz 
szóló mondanivalóján kívül, dallamos, — őt korának költői közül kiemelő — 
verselése. Ebben Balassi- tanítványnak látszik. Pázmány Balassi zsoltárfordí-
tását a többi bűnbánó zsoltárral kiegészítendő, azokat vele fo rd í t t a t j a le. 1623-
ban jelent meg Sessius nyomdájában a lélek és test v i tá já t feldolgozó Dialó-
gusa. H a ennek első kiadását a Rickhez-nyomda Balassi-kötetével egybevet-
jük, lá t juk, hogy képeiket azonos dúcokról nyomták, és betűanyaguk is azonos. 
(A Balassi-kötet 69., 26., 158., 128. és 144. lapjain lévő kép szerepel a Dialógus-
ban is.) Nyomós bizonyíték ez arról , hogy Ferenczf fy t ipográf iá ja Sessius 
tu la jdona volt. Nyéki Vörös Mátyás, egykor kancelláriai beosztottja Ferenczffy-
nek, 1623 óta kapcsolatban volt a Sessius-nyomdával. Ismerte nehézségeit is, 
és bizonyosan ő hívta fel a királyi t i tkár figyelmét az eladási tervekkel fog-
lalkozó Sessiusra. E r r e különleges alkalom kínálkozott 1626-ban, amikor sze-
mélyesen tárgyalt Ferenczffyvel a bécsi kancellárián, akivel különben állandó 
kapcsolatban volt és vele haláláig levelezett is.14 De azonkívül, hogy a Sessius-

a U. ott: 321. 1. 
- , 0 Miller: Epistolae Petri Pázmány 1822. I. köt. 219. 1. 

11 Milkau: Handbuch der Bibliothekswissenschaft. Leipzig. 1931. I. köt. 485. 1. és 
és Josef Wolf: Geschichte des Buchdrucks in Böhmen und Mähren bis 1848. Weimar 1931. 
86 - 88. 1. 

12 Var jas Béla: Fererczfi Lőrinc és az első Balassa-kiadás. It. 1941. 
13 Nyéki Vörös M á t j á s r a vonatkozó adatainkat készülő Nyéki Vörös Mátyás-tanul-

mányunkból merítettük. 
14 Nagyfalvi Gergely naplója. Széchenyi-könyvtár. 1123 Quart. Hung. 117. 1. 
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nyomdát Ferenczffy figyelmébe ajánlotta, komoly része volt Nyéki Vörös 
Mátyásnak a Balassi-kötet anyaga egybeállításában is, mert azt a maga költe-
ményeivel tetemesen gazdagította. A kötet szerkesztője Balassi zsoltárfordítása 
után, a kötetbe illesztette „jó és heles alkalmatosságért" Nyéki Vörös Mátyás-
nak már Pázmánytól is közölt zsoltárfordításait, ezenkívül a kötet 127—175. 
lapjain Nyéki Vörös Mátyásnak még tizenhárom költeményét.16 Feltűnő az, 
hogy ezek a versek a kötetben külön egységként szerepelnek. Az első felett 
lévő V. M. monogramm véleményünk szerint semmiesetre sem vonatkozik csu-
pán a Hozzám régen békélt kezdetű versre, hanem inkább az egész ciklusra-
A versek utolsója után következő Mennyekben lakozó imádandó fölség kezdetű 
énekről külön kiemeli a szerkesztő Author Joannes Rimay, mintegy így jelezve 
a Nyéki Vörös Mátyás-ciklus végét. 

És most végül fel kel! vetnünk a kérdést, lehetett-e köze Nyéki Vör5s 
Mátyásnak a kötet szerkesztéséhez? Bizonyítottuk azt, hogy a XVII . sz. eleje 
Balassi-kultuszának egyik nagyon aktív fészkét a magyar jezsuiták körében 
kell keresnünk. Köztük és Rimay között Ferenczffy az összekötő. Amikor a 
Balassi-kiadás terve újra fölmerült, abban az időben rektor Nagyszombatban 
Ferenczffy Pál, a királyi titkár öccse. A tervet a testvérek bizonyosan meg-
beszélték, s az bizonyosan találkozott a jezsuiták tetszésével is. Különben nem 
valósult volna meg. A végrehajtásban pedig éppen jezsuita befolyást kell 
keresnünk. Rimay a teljes, csorbítatlan Balassit akarta kiadni, és a teljes 
Rimay kiadására gondolt Rimay környezete is. Bizonyosan megvitatták 
Ferenczffyvel a fiatalkori teljes kiadásra irányuló tervet és a jezsuita szem-
pontokat is. Az öregedő Rimay már nem ragaszkodhatott mereven „az szere-
lem argumentomában való énekek" közléséhez, noha a Ferenczffy-féle kiadási 
terv nem mindenben nyerhette meg az ő és környezete tetszését. Ráday András 
már idézett levele bizonyság erre. 1629 márciusában, mikor pedig már 
Ferenczffynél vannak Rimay versei, még nem döntöttek a nyomda felől.16 

De mindez Rimay halálával megváltozott. Az ő tekintélye többé nem volt 
akadály. A két költő verseiből kiszűrték mindazt, ami nem felelt meg 
Ferenezffyék céljainak. Mert, aki a kötetet összeállította, nem gondolt a költői 
szépségekkel. Célja vallásos olvasmány egybeállítása volt. Tervszerűen végezte 
ezért a munkájá t Hangulati egységbe foglalta Balassi és Rimay verseit, nem 
volt tekintettel a két költő egymástól eltérő és értékben is különböző egyéni-
ségére, mikor a versek sorrendjét megállapította. Az istenhez vágyódás, előtte 
hódolás és a memento móri hangulata után Nyéki Vörös Mátyás verseivel 
é-ч a Mária-antifonákkal adta meg egyénien vallásos, felekezeteken felül álló 
ihlető után*- a kötet katolikus jellegét. 

Ezt a muukát ilyen eredménnyel csak pap, vagy egyházi szellem irányí-
tása alatt álló világi végezhette el- Ha megfontoljuk, hogy a maga műveit 
a maga költségén kiadó Nyéki Vörös Mátyás, azok sajtó alá bocsátásakor a 
tudós költő milyen magas öntudatáról tesz tanúbizonyságot, mikor azokat újra 
meg újra átdolgozza, a nyomdai hibákat gondosan javítja, csak reá lehet gon-
dolnunk. A Balassi-kötetben való, aránylag terjedelmes szereplése és a versei 
élén álló szerénykedő V. M. monogramm fokozzák gyanúnkat. Ezt erősíti még 
az a gyakorlata, hogy nagyobb műveit, a Dialógust ós a Jóra intő csengetyű-t 
nem adja magukban, hanem vallásos költeményekkel és imádságokkal „lelki 
épülésre" szolgáló könyvekké egészíti ki. Mindezek azonban csak gyanítások. 
Nyéki Vörös Mátyás szerkesztői munkáját a rendelkezésünkre álló adatokkal 
hitelesen bizonyítani még nem tudjuk. — Végül megemlítjük, hogy Nyéki 
Vörös Mátyás bizalmas kapcsolatban állott Ferenczffy Pállal is. Egyik müvét 
— a Jóra intő csengetyűt akkor ajánlotta a nagyszombati jezsuitáknak, mikor 
ő volt ott a rektor (1629). Jenei Ferenc 

is £ versek szerzőségének elemzése említett tanulmányunkban. 
16 Ipolyi id. mű 321. 1. 
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S Z E M L E 

MAGYAR I'ARASZTMESÉK 

A magyar néprajz munkásai egy jelentős tartozásuk lerovásához tették 
meg az első lépést az 1951-es könyvnapon. Ortutay és Katona Imre gondozá-
sában egy hézagpótló népmesegyűjtemény látott napvilágot (Magyar 
parasztmesék. I. Budapest, 1951. Szépirodalmi Könyvkiadó. 456 1. 8D.). Most, 
hogy derülő kedvvel forgat juk » ezt az értékes gyűjteményt, meghökkenve 
kérdjük: miért ily későn kapja dolgozó népünk kezébe ezt a könyvet? 
A kötet bevezetője, Ortutay Gyula, kettős magyarázattal szolgál. „Hiába 
múlt évre-év, nem fogtunk hozzá népünk költészeti kincseinek tervszerű 
kiadásához: sem a csak irodalmi, gyönyörködtető, sem a tudományos, szakmai 
kiadványok előkészítéséhez. Gyűjtöttünk, hiszen több kötetre való kéziratos 
anyag vár publikálásra, köztük 1848 ma is élő mondáinak, hagyományainak 
anyaga, ú j mesemondó tehetségek összehordott értékes tudása, régi gyűjtők 
kiadatlanul porosodó jeles kéziratcsomói. Amíg egyrészt hát szorgalmasan 
dolgoztunk, garmadába hordtuk az anyagot, ugyanakkor nem harcoltunk 
azért, hogy segítse irodalmunk fejlődését is." A néprajzkutatók önkri t ikáját 
Ortutay egy objektív okkal tetézi, a kedvezőtlen légkörre utal. „Egyes .bal-
oldali' túlzók úgy gondolták, hogy a feudalizmus és kapitalizmus bilincsei-
ből a szovjet felszabadítás segítségével kilépő parasztságunk elé nem szabad 
ú j ra odaadnunk éppen a feudális korszakának egyik legjellemzőbb alkotását, 
népmeséinek világát. A benne tükröződő muttat, a mesei világképet reakciós-
nak tartották, királyfiak, királylányok, tündérek történetének s e történetek 
telve hiedelmekkel, babonás megoldásokkal, rémes, ijesztő részletekkel, néha 
meg tán nagyon is vaskosak." Ha nom a kiadvány megjelenése fölött érzett 
őszinte öröm, hanem a késése miatti bosszúság adta volna kezünkbe a tollat, 
akkor bizonyára megkérdenők a szép bevezető tanulmány tudós írójától: 
ugyan miért nem rázta föl tudománypolitikánk hivatott vezetője a szuny-
nyadozó néprajztudósokat? Ha baloldali elhajlók gáta t emeltek a népmese-
kincs feltárása elé, miért nem fordultak a közoktatásügyi miniszterhez, 
Ortutay Gyulához, aki maga jeles munkása ennek a tudománynak s aki — 
ínég a fölszabadulás előtt. — olyan kapcsolatban volt a szovjet néprajztudo-
mánnyal, hogy könnyűszerrel megcáfolhatta volna a baloldai túlzók hamis 
érveit, rámutatva a szovjet élenjáró példára e téren is. Ám ezek helyett az 
éppen nem jogosulatlan kérdések helyett, állapítsuk meg, hogy nemcsak 
irodalmunkban, hanem tudományos életünkben sem ismeretlen fogalom a 
sematizmus. Mert mi egyéb akadályozta meg e népmesék megjelenését, mi 
más kötötte meg a kutatók kezét, mint egy sematikus elképzelés a szocialista 
műveltségről, a szocialista irodalomról! A fiktív, élettől idegen kategóriákba 
nem illett bele a népmesék tündérvilága, ezért kellett elhalni a meseszónak. 
Hogy ezen a kezdetleges fokon túljutottunk, az azt mutatja, hogy kultúr-
forradalmunk minden téren diadalmaskodik, hogy az élenjáró szovjet példa 
elfogultságunk bilincseitől is megszabadít. 4 

Csokonai még a nyilvánosságra sóvárgó költő és a tudós irodalmár 
féltékenységével néz a mesék népszerű világára. De milyen vidáman meleg-
szik bele a „füstös kezű és ábrázatú" Szuszmir meséjébe, milyen hiteles ízzel, 
népmesegyűjtők viaszlemezére kívánkozó hangon tud mesélni! Mikor elítéli 
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a népmesét- a Dorottya Élőbeszédében, milyen jártasságot áru l el a mese-
világban s egy ponton valósággal belemelegszik a mesélésbe: „Csak vegye 
az emberi lélek méltó képzelőre! Egy kies rézerdő, túl az Óperencián — egy 
kerek erdő, melyben ezüst madarak szólanak — ez már valami: de abban 
osztán egy arany vár, mely kakassarkantyún forog — már megmeg valamibb; 
hanem a tündérkirálykisasszony, akinek minden pi l lanat jára orientális 
gyöngyök peregnek. . ." Nem kell nagy stílusérzék ahhoz, hogy megérezzük 
az „abban osztán"-szerű fordulatban, hogy ott már-már a mese kezd csörge-
dezni.. . Vörösmarty, Pulszky „Népmondái"-ról szólva, már elvi tudatosság-
gal tereli az írókat a népköltészet forrásához: „Ha valahol, nálunk igazán 
elvált gyökerétől a költészet s nemcsak a nép életében nem, hanem még egy 
felsőbb s habár mesterkélt, die mégis létező világ szokásaiban sem gyökere-
zik; mert ettől íróink többnyire távolestek. De ha, mint bíráló hiszi, igaza 
лап Pulszkynak abban, hogy a felsőbb, magasabb világ nem nyúj that elég 
tápot a költő lelkének, úgy e fogyatkozáson nem kell annyira sopánkodnunk, 
mint inkább figyelmünket a durva, de természetes nép felé fordítanunk, el 
nem mulasztva mindazáltal a lehető haladást egyéb irányok felé is." Ha 
Vörösmarty szavában van is még egy kis fenntartás, ennek Petőfinél már 
nyoma sincs. „Hol van oly merész képzeletű költő, mint a nép!" — kiál t ja 
elragadtatással. Arany János az „egyetemes népszellem megnyilatkozását" 
lá t ja népmeséinkben, s mint kincstartókra a kincsőrzést, úgy rója a nép-
mesegyűjtőkre a hitelesség megőrzésének követelményét. A dicséretekben, 
elismerő jelzőkben oly fukar Arany a paraszt mesemondó „költői lelké"-ről, 
„alkotó ösztöné"-ről beszél s a népmcsegyüjtést „dicsőség"-nek nevezi. ,,Toldi 
nyelvét a népnek köszöni" — vallotta egy levelében, a homérosi eposzokat 
is mint népi költeményeket becsülte: „Bennök az egyszerűség költői fenség-
gel párosulva van, s ha nem ez a népi költemény feladata, úgy nincs róla fo-
galmam. Ez lebegett előttem, midőn Toldit í r t a m . . . " Irodalmunk demokrati-
zálódása és a népköltészet, a népi mesemondás iránti fokozódó érdeklődés 
kart karbaöltve halad: akik a legnagyobb csúcsokra jutottak, azok — tudva-
tudatlam — mesterüknek fogadták el a mesemondó népet. 

Ma fokozott jelentősége van a népköltészet, népmese föltárásának, föl-
dolgozásának s annak, hogy a néprajztudomány munkája ne maradjon tudó-
r-ok tudománya, hanem közismertté, a szó szoros értelmében népszerűvé vál-
jék. „Nem ismerheti a dolgozó nép igazi történetét az, aki nem ismeri a nép 
Íratlan alkotásait" — mondotta Gorkij. Épülő szocialista kultúránk alapjához 
tartozik a dolgozó nép történetének elmélyült ismerete. De teljesértékű 
irodalomismeret sincs a nép Íratlan költészetének ismerete nélkül. „Üjra 
felhívom rá figyelmüket, elvtársaim, hogy a folklór, a dolgozó nép szóbeli 
művészete alkotta meg a legmélyebb és legélénkebb, művészileg legtökélete-
sebb hőstípusokat" — mutatott rá Gorkij a Herkules-, Prometheus-, Faust-
szimbólumok eredetére — „mindezek olyan szimbólumok, melyek megalkotá-
sában harmonikusan egyesült a ráció és az intuíció, az ész és az érzelem". 
Gorkij a népköltészetnek egy olyan tulajdonságára is rámutat , mely ú j 
szocialista kultúránknak nemcsak történeti a lapjá t segít munkálni, hanem 
a jövő felé ád iránymutatást . A polgári irodalom legterhesebb öröksége a 
pesszimizmus. Ennek a pesszimizmusnak nálunk, különösen a Horthy-fasiz-
mus éveiben, egy egészen sajátos vá l fa ja fejlődött ki, mely a „magyar fa j t á t " 
eredendően sorsverte, elátkozott, végzete felé tántorgó népnek látta. A vaskos 
primitívséggel megfogalmazott „turáni átok"-tól egészen Prohászka Lajos 
kultúrtipológiai rendszerének tudományos látszató „magyar finitizmus"-áig, 
százféle módon oltották köztudatunkba azt, hogy veszendő nép fiai vagyunk. 
„Igen fontos megjegyeznünk, hogy a folklórtól távol áll a pesszimizmus, 
noha a folklór megteremtői nehezen, keservesen éltek; rabszolgamunkájukat 
minden értelmétől megfosztották a kizsákmányolók, egyéni életük pedig jog-
talan és védtelen volt. De mindamellett a közösségbe belegyökeredzett hal-
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hatatlanságának a tudata s az a meggyőződése, hogy minden ellenséges erő 
fölött győzedelmeskedni fog" — írja Gorkij. A burzsoá individualizmus 
pesszimista örökségétől a néppel való teljes azonosulás szabadíthatja meg 
irodalmunkat végképp, ennek az azonosulásnak egyik ú t j a az, ha irodalmunk 
ismét merít a népköltészet éltető vizéből. Nem véletlen, hogy Petőfi a leg-
kevésbbó pesszimista alakja irodalmunk történetének, az a költő, aki a leg-
teljesebben tudott azonosulni dolgozó népünkkel. 

Ortutay széles perspektívára tekintő „Bevezető"-je ezeknek a Gorkij-i 
szempontoknak, a szovjet néprajz és a szovjet irodalomtudomány alapelvei-
nek alkalmazásával jellemzi a magyar parasztmeséket. Eleve elkülöníti fel-
fogását három lényeges pontban a mult terhes örökségétől. Nem vész bele 
a mesék keletkezésének a múltban oly kedvelt kérdésébe, hanem rámutat 
arra, hogy ezek a keletkezéselméletek, tételeik minél meggyőzőbb szemlélte-
tése kedvéért, hogyan mosták el az egyes népek mesevilágának sajátos fejlő-
dését, nemzeti sajátosságait, történeti-társadalmi harcaik tükrözését s ezzel 
hogyan vált a nyugati folklórkutatás a kozmopolitizmus melegágyává. 
Leszámol a „lesüllyedt kul túr javak" elméletével, azzal a fölfogással, 
mely szerint a parasztmesékben a lovagi epika felfogásmódja él tovább. 
Leszögezi ugyan, hogy „a lovagi költészet is, mint minden nagy költészet 
Homérosz óta, inkább a néptől nyert ihletést", de igen helyesen a kérdés egé-
szét, mint nem lényegest, mint álproblémát, elutasítja. „Inkább a r ra szeret-
nénk rámutatni — ír ja Ortutay —, hogy azok az eszmények, azok a jellem-
vonások, amelyek e tündérmesékben kalandos fordulataik során megnyilat-
koznak, a kapitalizmus züllesztő időszakában is alkalmasak voltak arna,, 
hogy népünkben az eszmei szilárdságot, az elnyomók iránt i gyűlöletet ébren 
tartsák, s mindig is elébe rajzol ják népünknek, legnagyobb elhagyatottsága 
idején is, annak a hősnek az alakját, aki szabadítója lehet. Az a lényeges, 
hogy ma is, a szocializmus építésének időszakában felismerjük, hogy a mese-
hős jellemvonásai alkalmasak azoknak a nagy eszméknek felkeltésére i f jú-
ságunkban, amelyekre a P á r t tanít." A harmadik kérdésben pedig, ellentét-
ben sok népszerű nyugati tudóssal s egyetértésben a szovjet folklóristákkal 
és Arany László, Kálmány Lajos magyar hagyományára támaszkodva, nem-
csak az úgynevezett tündérmeséket fogadja be a mesekincsbe, hanem azokat 
a szókimondó, anekdotikus, t ré fás történeteket is, melyek eddig csak a szak-
mai kiadványokban, ott is a perifériákon húzódtak meg s amelyekben 
népünk „elveti a mégoly átlátszó jelképes előadásmódot is és ugyancsak 
nevén nevezi barátait s ellenségeit". Ortutay interpretációjából általában 
örvendetesen hiányzik minden áltudományos kerülgetése a társadalmi 
problémáknak, nem beszél általában parasztmeséről, hanem nyíltan 
kimondja: „Ezeket a meséket a szegényparasztság teremtette és őrizte. 
A nagygazdák ilyen meséket még hallani sem hallgatnak szívesen." Épp^n 
a társadalmi problémák helyes fölvetése óvja meg a sivár vulgarizálástól. 
Nem hallgat arról, hogy meséink egy jelentős rétegének hőse Rudolf királyfi 
— akit igazán méltatlanul ér ez a megtiszteltetés! — és nem leplezi el a pénz-
nek, a vagyonnak nagy szerepét meséinkben; hanem megmagyarázza: „Azt 
persze a kapitalizmussal szövetkező feudalizmus hatásának kell tekintenünk, 
hogy a mesehős előtt . . . a bosszú mellett milyen értéke, varázsa van a vagyon-
nak, a pénznek. Érthetőnek kell tartanunk: a mese az adott társadalom fel-
fogását tükrözi ezen a téren is. A minden hatalomtól, a felemelkedés, a sza-
badulás reményétől megfosztott parasztság úgy látja, hogy ebben a rend-
szerben a szabadulás egyik ú t j a a meggazdagodás." 

Pártos, a nevelés nagy szempontjait szem elől nem tévesztő „Bevezető"-
jével csak két ponton szeretnénk perbe szállni. Az egyik egy egyébként 
szellemes ötlet. A telhetetlen kis gömböcről szóló mesével kapcsolatban azt 
í r j a : „ . . . ha mai olvassuk, a telhetetlen kis gömböc úgy tűnik fel előttünk, 
mint a feneketlen gyomrú imperializmus, amely eszi, zabálja a népeket, 
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országokat, amíg a kis kanász bicskája fel nem hasít ja a hasát. Csak úgy 
áradnak belőle a felszabadult népek. . . " Ez bizony csak ötletpattintgatáp. 
nem egyéb. A kis gömböc telhetetlen bendőjének elég a kis kanász bicsakja, 
de nem teszünk jó szolgálatot népünknek, ha a hatalmas béketábort és annak 
a hatalmas Szovjetunió vezette Jbékeharcát egy ilyen ártat lan sebészi műtét-
tel hasonlítgatjuk. A békeharc nem ilyen egyszerű műtéteeske és a kis 
kanász az elnyomott, magárahagyottan küzdő nép Ludas Matyi-szerű magá-
nos hőseinek lehet csak jelképe. A másik pont egy hiányérzetünk. Ortutay 
kitűnő bevezetése nem sok ügyet vet ezeknek a meséknek formai szépségeire, 
a népmese stilisztikájára, szerkezetére), a meseműfajokra stb. Ez bizony elég 
nagy kár, annál nagyobb, mert a jegyzeteket készítő Katona Imre sem tesz 
ezirányban egy lépést sem, s annál megbocsáthatatlanabb, mert Ortutayt 
nem gátolhatja e téren a szaktudós szakmai korlátozottsága, emlékeztetünk sze-
r int mint irodalomtörténész lépett a tudományos életbe és mint irodalmi 
kritikus ki-kitört szaktudománya bástyái közül. Elismerjük, hogy főfeladata 
az volt — s ezt teljesítette is —, hogy áttörje a népmese i ránt mutatkozó 
közönyt, feloldja a hamisan értelmezett ideológiai bizalmatlanságot, de ezek 
a mesék megérdemelték volna, hogy eszmei és formai egységben méltassa 
őket. Már csak azért sem érthető ez a formai közöny, mert a válogatás szem-
pontjai közül nem hiányzott az esztétikai értékelés szempontja sem: a közölt 
mesék teljesértékű műalkotások. 

A kötet ötven parasztmesét közöl egy évszázad mesekincséből; van a 
kötetben olyan mese, melyet még Gyulai Pál jegyzett fel s van olyan, melyet 
i951-ben gyűjtöttek. Az idő-skálánál nem szűkebb a lelőhelyek szín-skálája 
sem, székely népmeséktől Dunántúl mesevilágáig, Baranyától Zemplénig, 
minden tájról felhangzik a mesélők hangja. Az irodalmi igényű olvasó szá-
mára számtalan tanulsággal szolgál a sokféle mese. Hadd vessek föl ezek 
közül néhányat. 

A mesefők közül általában két típust tartunk számon. Az egyik a szok-
ványos, hangulati déző ,díszítményes mesekezdet: „Hol volt, hol nem volt, 
hetedhét országon is túl volt, az Óperenciás tengeren innen volt, az üveg-
hegyeken meg túl volt stb." A másik közismert típus inkább társadalmi jel-
legű, meghatározza a hős, vagy, hősök hovatartozását: „Egyszer volt egy 
özvegyasszony, annak volt két fia", vagy: „Hol volt, hol nem volt, volt a 
nagyvilágon egy szegényember", vagy: „Volt egyszer egy királyfi." Ezek 
mellett —• s bizonyára még számos variáció mellett — ez a gyűjtemény olyan 
mesefőket is tartalmaz, melyeket hirtelenjében deduktív expozíciónak neve-
zek, a példák megmutatják, miért : 

„Elindult egyszer egy kövér pap barna kenyeret keresni, mert a fehéret enni 
már megunta." 

„Egy legény elvett feleségül egy dologtalan gazdag lányt: még pedig azt 
fogadta, hogy sohasem veri meg." 

„Egyszer itt a Bakonyban volt egy földhözragadt szegény seprűkötőnek tizenkét 
lusta lánya, meg rá még egy iszákos, csatázó felesége." 

„Még akkor nem voltak tagban a határok, csak azután, hogy ezek a spión 
Károlyiak, a grófok spiónságukkal megölték Rákóczit, úgy lett az övék a sok birtok, 
ahol nekik éppen jólesett ." 

Ezekbe a mesefőkbe eleve bele van sűrítve az a probléma, amit a mese-
költő képzelet meg fog oldani. A mesehallgató tudja eleve, hogy a válogatós-
bélű papnak meg kell bűnhődnie, hogy a seprűkötőnek férjhez kell adni 
teméntelen sok lányát s hogy a grófok spiónságai u tán kell jönni olyan 
csodának, amikor azt mondják a népnek: „Minden földnek vissza kell szállni 
a néphez, amelyiktől elszakasztották." Erre a sűrített expozícióra csak a 
világirodalom legnagyobb novellistáinál, lírikusainál, drámaíróinál találunk 
kivételesen egy-egy példát. Művészi hatása részint azonos azzal, amit az író 
ós olvasó cinkos „összekacsintásának" neveznek, mikor a művész eleve be-

350* 



ava t ja hal lgatóját az elkövetkezendőkbe, részint az a feszültség, amit a nyil-
tan föl tár t probléma meztelensége kelt: akárhogy megfogadta is a szegény-
legény a lusta gazdag lánynak, hogy nem fogja elverni, mégsem lehet, hogy 
elkerülje az ellazsnakolást, váj jon hát hogy kerít sort r á j a ? A biztonságnak 
és a feszült kíváncsiságnak ez a mesteri összhangja is azt mutatja, milyen 
párat lan művész a nép. 

A népmesék egyik ismert sajátossága, hogy néhány stereotip jelzőn 
kívül (szép, nagy stb.) állig használnak jelzőt a mesemondók, holott a költői 
elbeszélésnek egyik legszebb dísze a jelző. Nem f i r t a t juk most ennek az okát 
s annál a problémánál sem időzünk, hogyan függ össze a jelzőszegénység az 
ugyancsak ismert hasonlathiánnyal. Inkább arra h ív juk fel a f i g y e l m e t 
hogy olykor, kivételesen a mesemondók is élnek a jelzővel. Azt tapasztaljuk, 
hogy a jelző r i tka használata éppen nem válik kárára a mesemondás szép-
ségének s ha egy-egy jelzőre bukkanunk a mesékben, azok valósággal kivirí-
tanak a, szövegből, mint különös, r i t t e virágok. Éppen, mert ritkák, nem is 
sablonosak: aranyhéjú halacska, nyálkás sár, gyönyörű iszahású kard, 
teddleneroiitsd kondásgyerek, stb. Milyen friss, eleven, tárgyias megfigyelés 
szülöttei ezek a jelzők! A sterotip jelzők használatával is el tudják a mese-
mondók érni ezt a hatást A király f u t á r j a nagy üzenettel érkezik. Mennyi-
vel jobban kiemeli az üzenet fontosságát áz ebben az összetételben szokatlan 
nagy szó, mintha a f u t á r fontos, jelentős stb. üzenettel érkeznék. 

Számos problémát vet fel ez az értékes gyűjtemény ezeken a példaként 
felvetett tanulságokon kívül. Érdemes lenne foglalkozni azzal a kérdéssel, 
hogy a meglehetősen körülhatárol t típusokkal dolgozó mesemondóművészet 
hogyan tudja mégis egyéníteni hőseit hogy a „volt egyszer, hol nem volt" 
kortalanságában ós m „Óperencián túli" mesetájon hogyan jelentkezik a kor 
és t á j konkrét bélyege, hogy az epikus elbeszélő modor milyen szerencsésen 
párosul a drámai ábrázolással, nem lenne haszonnélkülvaló a mesebefejezés-
típusokat egyszer történeti fejlődésükben megvizsgálni, vagy egybevetni egy-
egy, a mesevilágból és az í rot t irodalomból egyaránt i smer t történet népi és 
inűköltői változatát. Ezekkel a kérdésekkel és még sok mással is bizonyára 
fognak ma jd foglalkozni irodalomtudósaink is. De fontos volna, hogy íróink 
is elmélyedve olvassák mesekincsünket Nemcsak irodalmi nyelvünk fr issülne 
föl, hanem elbeszélő irodalmunk minden műfa j i problémájára is ú j fény 
derülne. Róka László 

KÖLCSEY FERENC VÁLOGATOTT MÜVEI I — II. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Magyar Klasszikusok-sorozatában. 
Révai József bevezetésével. Sajtó alá rendezte Szauder József (I. k.) és Barta 

János (II. k.) Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp., 1951. 

Kultúrf i rradalmunk hovatovább utóiéri gazdasági és társadalmi i ramun-
kat. Nem ment ez könnyen: tömérdek volt a pótolnivalónk. Nagy íróinkat még 
az értelmiség is most kezdi megismerni haladó mivoltukban. Dolgozó millióink 
pedig hozzá sem jutottak a remekművekhez; — éppen ezért a Magyar Klasszi-
kusok ú j kiadásával elsősorban rájuk kell gondolnunk s a tszos-parasztra, 
munkáslányra, honvédre és szakérettségis diákra. Kri t ikánkat is ez a fő szem-
pont vezesse, ha meg aka r j a adni a sorozatnak a szükséges támogatást. 

Kölcsey korszerű kiadása könnyűnek látszik Révai József tanulmánya 
után, amelynek legmeglepőbb fölfedezése nem is a költő volt, hanem a politikus: 
Bacsányi ós Petőfi, 1789 ós 1848 áthidalója. A már tulajdonkép ebből követ-
kezett, hogy Kölcsey pesszimizmusa nem születési hiba, hiszen az ő korában 
mást, mint keserűséget a haladó gondolkozók nem érezhettek. De alább még 
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igyekszünk majd kifejteni, hogy mai fejlődésünk szempontjából Révainak 
ezekkel az eredményeivel szinte vetekszik az a mélyreható elemzés, amellyel 
kimutatta, hogy a jakobinus haj lamú Kölcsey miért került szembe fiatalkori 
mesterével, Kazinczyval, s miért volt kénytelen az elvont lirából kiutat keresni, 
amelyet aztán szükségszerűen talált meg: a paraszt-dalban. 

Az ú j Kölcsey-köteteket természetesen Révai tanulmánya vezeti be. Bar ta 
és Szauder igyekezett is értékesíteni a benne kínálkozó szempontokat. Avatott 
alapossággal végezték el a kiválogatást, s a kivételes műveltségű költő sok 
kultúranyagot hömpölygető fejtegetéseit, l í rájának és levelezésének célzásait 
igyekeztek mindenki számára érthetővé tenni. Lelkiismeretes munkájuknak 
meg is van az eredménye. Sikerült elénk ragyogtatni ok az igazi Kölcseyt, 
úgy, amint legkülönb kortársai ismerték: mint a jogtalan milliók szószólóját, 
s mint egyetemes hatású nevelőt, példaadót, akitől egyaránt tanulhatott Kos-
suth, Eötvös, Petőfi és Toldy Ferenc. 

Persze, ami legkönnyebbnek látszik, akárhányszor a legnehezebb. Révai 
tanulmánya páratlan segítség, de kivételes várakozást is kelt. Mintaszerű való-
ságtisztelettel fedi föl a költő társadalmi körülményeinek, írói küzdelmeinek 
kikerülhetetlen ellentmondásait, — s ugyancsak össze kell szedniök magukat a 
„Válogatott Kölcsey" gondozóinak, hogy a költő alkotásaival s földolgozásuk-
kal a Révai-nyujtotta kép emberi teljességét, művészi hitelességét megközelít-
sék. Eleve ki kell jelentenünk, hogy a két kötet közt e tekintetben vannak is 
árryalat i különbségeik. 

Sikerültebb — hálásabb is! — a politikus Kölcsey bemutatása. Ezt a máso-
dik kötet nyúj t ja , Barta János földolgozásában. A szépirodalmi anyagot, a 
verseket, elbeszéléseket, ta n̂ u! mán y ok at Szauder József válogatta ki. ö is 
meggyőzően áll í t ja elénk a közéleti bűnök ellen harcoló, egyéni bajoktól súj tot t 
Kölcseyt. De az első kötet versmagyarázataiban nem kap elég súlyt az a mély 
fölismerés, hogy a „parasztdal" nyomán megújhodó költő és a jakobinus poli-
tikus a legszorosabban összefügg, noha Révai figyelmeztet: „Egész életműve 
egységének itt van a nyitja." (I. k. 13. 1.) 

Ha irodalomtudományunk jelenlegi fokán túlmagas is az a követelmény, 
hogy kutatóink fejlesszék tovább az eddigi eredményeket, annyi t el lehet vár-
nunk, hogy egy hatszázoldalas antológiából ne kapjunk szegényebb össz-
benyomást, mint egy negyvenlapnyi tömör tanulmányból. Természetesen nem 
arra gondolunk, hogy az ú j kiadvány azokat a „bizonyos reakciós nyomok"-at 
is tegye kirakatba, amelyeket senki hamarabb észre nem vesz, mint éppen Révai 
(I. k. 36. 1.). Nem holmi lexikális teljesség lebeg előttünk eszmény gyanánt. 
Ellenkezőleg: el tudnánk képzelni a jelenleginél még szigorúbb válogatást is, 
amennyiben ezáltal könnyebbé válnék a cél: Kölcsey mennél szélesebbkörű nép-
szerűsítése. „Két fronton hadakozik" Csokonai és Berzsenyi bírálója (I. k. 
12. 1.), hangsúlyozza Révai; s ha ezt a tételét valamivel bátrabban alkalmazná 

. Szauder a jegyzeteiben, sokkal több seg-ítséget nyújthatna az ú j olvasótöme-
geknek, mint így. 

Révai 1938-ban írta a tanulmányát, Kölcsey halálának százéves forduló-
jára. Akkor az volt a harci feladat, hogy a burzsoá irodalomtudomány ferdí-
tőlvel sztmben a haladó politikust, a reális művészt mutassa föl Köloseyben. 
Ma már ezek a megállapításai az iskolai könyvekben is ott találhatók. Irodal-
munk jelenlegi helyzetében igen hasznos lett volna, ha a kétfrontos küzdelem 
lefolyását is követhetjük a költeményeken át. Nem kisebb dodogról van szó 
nevezetesen, mint arról, hogyan jut el a fiatal Kölcsey, huzamos echillerizálás 
után odáig, amikor l irájában nem fér többé a demokratikus tartalom a kazin-
czyas, előkelő, idegenszerű kifejezés-rendszerbe, s elháríthatatlan kényszerrel 
meg kell teremtenie a nemzeti formát-

Beszédesebb példánk nincs Kölcsey l í rá jáná l arra, hogyan következik be 
egy napon a mennyiségi változások után a minőségi átcsapás. A romanticiz-
mus divatba hozta a népdalt, Kisfaludy Károly minden nagyobb nekifeszülés 
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nélkül meg is alkotott egy sorozat stílutánzatot. Csakhogy Kölcsey nem éri be 
annyival, amibe egy csomó paraszti helyzetdal megírása kerül . Ö ennél lénye-
gesen többet akar. Nem egyszerű témacseréről van náia szó. Továbbra is magá-
ról és nemzetéről énekel, de úgy, hogy a népköltészet kifejező eszközeit alkal-
mazza dalai szerkezetében, tárgyról-tárgyra szökkenésében, refrénjeiben, főleg 
pedig élményei és képei realitásában. Roppant küzdelem ez, évekig el tar t ; de 
Kölcsey a lehetetlent ostromló nagy művész makacs elszántságával, megszál-
lottságával folytat ja kísérleteit. Ami végül sikerül neki, ú j fejezetet l í ránk 
fejlődésében: a nemzeti forma tudatos megteremtése. 

Különösen nehéz lehetett ez éppen Kölcseynek, hiszen nem sokkal koráb-
ban esett át egy ellenkező szándékú stílusforradalmon. Debreceni diák korá-
ban még maga is Csokonai-tanítvány volt, verseket, vígjátékokat, blumaueri 
paródiákat „firkált". Aztán kiábrándult debreceni bálványából s csatlakozott 
Kazinczyhoz, aki akkor m á r roppant erőfeszítés árán létrehozta a vaskos, 
földízű magyar szavakból a maga anyagtalan, éteri költészetét. Ezzel a pol-
gárosodás f ront já t szilárdította meg Kölcsey; a Mondolatra írt Felelettel ő 
lett a legharciasabb ideológusa annak a kis rohamcsapaitnak, amely diadalra 
vitte a nyelvújítást , s megtisztította a költészetet kri t ikáiban is, de példa-
mutatóan sa já t alkotásaiban is a „provinciális, vidékies" szellemtől. 

Kölcsey tudvalévőleg át is írta Csokonai két dalát, At Rózsabimbó egyik 
s t ró fá ja eredetileg így hangzik: „Nem, nem! Egy leány se nyissa Büszke fűző-
jét terád. Ültetőd kedves Jul issa Néked ú j abb kertet ád." Nem csoda, ha Köl-
csey f intorgat ezen a Darabos-utcai széptevésen. Át is í r ta ekképpen: „Nem, 
nem. Égi kellemednek Más nem nyúl szentségeihez; Üj ja im ha majd leszednek, 
Lillám ültet mellyihez." Mi ez, ha nem átzuhanás az ellenkező végletbe? A Ju l i s 
fűzőjéről Lilla onellyire vándorló bimbó „égi kellem"-mé, „szentség''-gó lénye-
gül át lágy, súlytalan zenében. Ez a két versszak jól illusztrálja, hogyan imbo-
lyog a 19. század'elejéi} az európai igényű l íra két szélsőség között. Hogy 
aránylag hamar megtalálja a biztos egyensúlyt, annak a sikernek a dicsősé-
géből Kölcseyt illeti az oroszlánrész. Miután még diákfővel összetörte csoko-
nais eszközeit, s kialakította kazinczyas, elvont stílusát, nem rekedt meg azon 
a fokon. Minél reménytelenebbiil bezárták körülményei a falu kriptái magá-
nyába, annál mohóbban nyúj to t ta ki k a r j á t az élet felé. A szentimentalizmus, 
az anyagtalan sóvárgás, a „tiszta érzés" egyre kevésbbé elégítette ki. Mind-
inkább visszahozta l í ráját a szilárd földre, s annyira túl jutot t az irodaimári 
egyoldalúságon, hogy pozsonyi követ korában már fontosabbnak látta, hogy 
haladó államférfiaink legyenek, mint jó drámaíróink. 

Szauder helyesen döntött úgy, hogy a költő fiatalkori lírájából mellőzte 
az eszményítő alkatásokat, s kezdettől azt a Kölcseyt igyekezett bemutatni, 
aki már megindult a realizmus vitján. De azzal csak tulajdon helyzetét nehezí-
tette meg, hogy jegyzeteiben sem utal a költő kettős küzdelmére, hanem szimpli-
f ikál ja törekvéseit. Hagyján , hogy elhallgatja Kölcsey döntő szerepét irodal-
munknak egy fontos fejlődésszakaszában, csak legalább az ú j olvasóközönsé-
gen segítene. Erről azonban szó sincs. Jegyzeteivel nem fukarkodik, s ezt jól is 
teszi, mert Kölcsey néhány hatalmas költeményén kívül l í r á j a zömével sem 
kortársai, sem az utódok nem tudtak mit kezdeni. De nem törekszik egyébre, 
mint annak megmagyarázására, hogy Kölcseyt valóságos fájdalmak gyöt-
rik; hamarosan megunja az „ideálok bájhonát" . Csakhogy attól még, hogy 
nem talál méltó tárgyat „a fényes ideálnak . . . tündérvárán", nem válik reá-
lissá a költészete. Más az elvi fölismerés s más a gyakorlat i megvalósítás. 
Félő, hogy a tájékozatlan olvasó még az ú j kiadványt sem érzi eléggé váloga-
tottnak. Elcsügged rögtön az előcsarnokban: főleg épp azért, mert közben foly-
ton realitást hall emlegetni, amikor még legföllebb a jegyzet fe j t i meg számára, 
hogy a „szűk kebel" „azt a szűkös nemesi szemléletet jelenti, mely a dolgozó 
népet kizárja a hazából" (I. lt. 330. !.); vagy a „jobb kor szebb napjai", amit 
a magyarázó is „halvány eélzás"-nak nevez, „a haladó költő politikai vágyai t 
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fedi fel." (I. к. 329. 1.) Annyit talán nem ár to t t volna hangsúlyozni, hogy a 
korai költeményekben egyelőre a szentimentális stílus teszi a mondanivalókat 
halvánnyá. Vagy esetleg mellőzni is lehetett volna az ilyen darabokat. 

A jegyzetek korábbra teszik a realitásra törekvő költő pályáján a „döntő 
fcrdulat"-ot, min t ahogy az bekövetkezett. (Az Élet; I. 1. 327. 1.) Pedig maga 
Kölcsey sem h a g y kétségben az iránt, mikor vált ez alkotásaiban is nyi lván-
valóvá. Legfontosabb nyilatkozatát közli Szauder a megfelelő helyen: a Bu kél 
velem jegyzetében (I. k. 331. 1.), de igyekszik tompítani a népköltés hatását . 
Egyrangoa említ i a parasztdallal az anakreoni dalokat, s azt hangsúlyozza, 
hogy a Bú kél velem tartalma „sem igazán népies''. Voltakép az volna i t t 
kiemelnivaló, hogy mihelyt érezhetővé válik Kölcsey költészetében a népi 
ihlet, egyszerre megtelik reális képekkel. M á r 1817-ben akad előzménynek 
tekinthető a lkotása : a Fejedelmünk hajh, amelyben még nem parasztdalból, 
hanem a közszájon élő Rákóczi-nótából indul ki. A Bú kél velem után egy-
szerre érezhető a minőségi átcsapás. Csak a Dobozira utalunk, amelynek kon-
krét ábrázolása magasan túlszárnyalja Kölcsey előző ballada-kísérleteit. 
A folytatás egy éven belül e l jut ta t a Himnusz tökéletes plaszticitásáig. 

Persze ahogy fokról-fokra visszatalál a reális előadáshoz, viszi magával 
a korábban elért eredményeket, s modern európai akkor is, mikor népdalból 
indul ki. Politikai radikalizmusának összefüggése Petőfivel ma már szembe-
tűnőbb, mint ú j kölíői előadásmódjáé, pedig azzal is Petőfi pályáját készíti 
elő. A kétfrontos erőfeszítés Kölcsey egész l í rá ján végigkísérhető, nem men-
tes tőle a Szabadság-óda sem. Még a Zrínyi második énekének végső sorába 
is beleselypít egy „bájkör". Szauder azonnal észreveszi ezt, csak abban téved, 
hogy „kissé k i r í " Kölcsey stílusából. Éppen ez, így a Kölcsey stílusa. í g y k e l 
értékelnünk és szeretnünk. 

A költemények után, amelyeknek latin prozódiájához verstani magya-
rázat sem ártot t volna, Kölcsey novellái következnek; mindegyiknek a köz-
lése indokolt: a XIX. század első felében a m ű f a j legjobb magyar termékei 
közé tartoznak. Drámatöredékének mellőzésével is egyetérthetünk, bármily 
komoly becsvággyal készült különben. A Mondolat paródiái közül viszont 
lehetett volna valamit közölni. Sajnál juk a Csokonai-kritika mellőzését is, 
megírása gondosabb, mint a Berzsenyi-bírálaté. Az iskolának szüksége volna 
rá, s elhagyása a szakemberben könnyen retusáló szándék gyanúját kelti. 
Hiszen ami tévedés benne, bőven jóvátette később Kölcsey: magát Csokonait 
a legnagyobbak közé sorolta, együtt Vörösmartyval, Berzsenyivel (no meg 
a Kisfaludyakkal, de Kis Jánosról többé szó sines! L. I. k. 271—72. 1.). A „köz-
népi nyelv"-et pedig a „legnagyobb kincsek" bányájának minősítette. (I. k-
252. 1.) 

A második kötet tartalmazza mindazt, amiből a politikus Kölcsey kivé-
teles nagysága kiderül. Még talán a remek Országgyűlési Napló néhány rész-
letének elhagyását lehetne sajnálni . De a kép teljességén az sem változtatna. 
Barta János és Szauder József magyarázó el járása közt valahol középen sejt-
jük a helyes megoldást. Szauder forró izgalommal hatol anyaga mélyére, 
olykor félremagyaráz, sokszor a magától értetődőt is szá jbarágja . Barta pon-
tos, hűvös; többnyire ellenáll a csábításnak, mikor aláhúzhatná egy-egy eszme 
forradalmiságát ; de Kölcsey nyelvújítási prózájának idegenszerűségét sem 
igen magyarázza. 

Egy megjegyzés még az egész sorozat szempontjából. Célszerű-e a tárgyi 
magyarázatokat többfelé szétszórni1? Vegyünk egy határesetet, az Ország-
gyűlési Naplónak ezt a szavát: praeferrentialék. Keresi az olvasó a december 
30-i jegyzetek közt, hasztalan, megnézi a Szótárban, s ta lán még a Nevek 
Magyarázatára is ráfanyalodik. Hasztalan. H a maradt benne nyomozó szen-
vedély, más alakban rábukkanhat a Napló Általános Tudnivalói közt (II. k. 
262. 1.); s akkor esetleg kikövetkeztetheti, miről van Kölcseynél szó. Pedig 
a szövegnehézségek elhárításában Barta csaknem mintaszerű. (Azért nála i s 
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elcsúszik a „traurigen Andenkens", I I . k. 209. 1.) Az első kötetnek rögtön az 
első versében ilyen szavak mairadnak megfejtetlenül: szilf, körny(ék), ezeráf, 
gencián — pedig a Vani ta tum vanitas-hoz azt is közli, hogy „Etele: Attila". 
Persz j tanácsot könnyű adni, de ki képes ezt a merőben ú j feladatot hiány-
talanul megoldani. 

Egészben véve, ismételjük, a két Kölcsey-kötet elmélyült, alapos munka 
eredménye: alkalmas arra, hogy dolgozó népünkkel megismertesse és meg-
szerettesse a Himnusz költőjét. A vállalkozás kisebb-nagyobb hibái okvetlen 
abból erednek, hogy egy ilyen feladat kifogástalan megoldásához jóval több 
idő, több lassú mérlegelés kellene, mint amennyit fölemelkedő életünk mai 
i rama megenged. Észrevételeink nem csökkentik a két tudós összeállító érde-
mét, hibáik könnyűszerrel eltüntethetők a következő kiadásból, amelyre bizo-
nyosan hamar sor kerül. 

Juhász Géza 

MÓRICZ ZSIGMOND VÁLOGATOTT ELBESZÉLÉSEI 

A bevezetést írta. Nagy Péter 
(Magyar Klasszikusok. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951) 

A Magyar Klasszikusok sorozatban Móricz Zsigmond válogatott novel-
láit adta ki a Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Az ú j kötet megjelenése 
több vonatkozásban is nagyjelentőségű irodalmi esemény. 

Ez az első kötet, amelyet azzal az igénnyel állítottak össze, hogy Móricz 
Zsigmond négyévtizedes nove'laírói termésének legjavát gyűjtse ösze. Eddig 
még kísérletet sem tettek hasonlóra, sem Móricz életében, sem halála után. 
Néhány novellából álló népszerűsítő füzetek a múltban is jelentek meg, de 
ezek már terjedelmükben, válogatásuk szűk keretében sem képviselhették 
méltóképpen a novellaíró Móricz Zsigmondot. 

Jelentős esemény a kötet megjelenése azért is, mert ez a könyv a Magyar 
Klasszikusok-sorozat első Móricz-kötete. Ezzel a kötettel nyert formailag is 
elismerést, hogy Móricl Zsigmondot klasszikus írónak tar t juk. Legjobb mun-
káinak Petőfi, Arany, Vörösmarty, Csokonai, Kölcsey, Eötvös József és a többi 
magyar klasszikus művei között a helye. 

Nem kevésbbé jelentős az sem, hogy ez a kötet minden bizonnyal sok ú j 
olvasót hódít meg Móricz Zsigmond műveinek. A sorozat a dolgozók széles 
rétege felé akarja eljuttatni haladó irodalmi múltunk klasszikus örökségét. 
Életében is sok híve és sok olvasója volt, elsősorban az értelmiség és azoknak 
a munkásoknak és parasztoknak körében, akik könyvhöz juthattak. Nem két-
séges, hogy az ú j olvasók, akiknek a, múltban nem volt) módjuk rendszeres 
olvasáshoz, akik csak most kerültek a kultúra közelébe, szintén örömmel fogad-
ják ezt a kötetet és az első Móricz-könyv élményével gazdagodva, majd a 
többi után is érdeklődéssel nyúlnak. Meg fogják érezni, hogy ezek a könyvek 
az ő ú t jukat egyengették, a dolgozók, a kizsákmányoltak, az elnyomottak 
igazát hirdették, és az ő nyelvükön szólaltak meg, a legmagasabb művészet 
erejével. 

Az ú j Móricz-könyv többszörös jelentősége felveti a kérdést, hogy a kötet 
összeállítása megfelel-e a céljának, hogy a kiválogatott huszonnyolc novella 
és elbeszélés méltóképpen képviseli-e a novellaíró Móricz Zsigmond életművét. 

Harminc év választja el a Jmnyv első és utolsó novelláját, harminc év 
terméséből válogattak a szerkesztők. A válogatás alapja Móricz Zsigmond 
elbeszéléseinek és novelláinak az a tömege volt, amely a korábbi novellás-
köteteiben már valamikor megjelent. A napilapokban, folyóiratokban elszór-
tan megjelent, de a kötetbe fel nem vett írásokból egy sem került ebbe 
a gyűjteménybe. Ez a „lappangó" anyag is számottevő, de még nincs felmérve, 
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a kötet szerkesztői nyilván ezért szorítkoztak a külön kötetben is megjelent 
írásokra. A válogatásra vonatkozó bírálatunknak is csak ez lehet az alapja, 
csak a korábbi kötetekben szereplő anyaghoz mérhetjük az ú j válogatott gyűj-
temény anyagát. 

A válogatás teljes egészében méltóképpen képviseli a novellaíró Móricz 
Zsigmondot. Sok jó elbeszélés maradt ki ugyan a kötetből, de ez pusztán azt 
mutat ja , liogy Móricz Zsigmond kiváló novelláiból és elbeszéléseiből még egy 
ilyen kötelet meg lehetne tölteni. A legnagyobb, a legidőtállóbb novellák nem 
hiányoznak a kötetből. A jelentéktelenebb írásokból csak néhány került be: 
többnyire riportfélék, de ezek is jók és ízelítőt adnak Móricz Zsigmond igé-
nyes újságíró-munkásságából. 

A felvett novellák többsége 1918 előttről származik, a húszas-harmincas 
évek termését jóval kevesebb novella képviseli. A kötet válogatása jól kidom-
borí t ja Móricz Zsigmond témaválasztásának nagy változatosságát és gazdag 
népismeretét. A novellák többsége — különösen az első tíz évben — többnyire 
paraszti tárgyú. A paraszttárgyú írások közül négy elbeszélés képviseli a 
Móricz első korszakára jellemző életképszerű elbeszéléstípust, amely reális 
eszközökkel mutat be egy-egy mozzanatot a parasztéletből, anélkül, hogy ezt 
a részletképet nagyobb összefüggésben, a falu osztálytársadalmának; szövevé-
nyében ábrázolná. Ehhez a típushoz tartozik a kötet első novellája, a híres 
Hét krajcár, a Kézfogó lesz, a Mári néni, A kokas, ilyenfajta elbeszélések 
töltötték meg többnyire az eredeti Hét krajcár-kötetet és a Hét krajcár előtti 
írásokat összegyűjtő Tavaszi szélt is- Helyénvaló, hogy a Hét kra'jcár vezeti 
be az egész gyűjteményt. Van a könyvben korábbi eredetű novella is, Móricz 
válogatott novellái élére mégis a Hét krajcár való, ezzel a novellával törte 
meg a közönyt, ezzel a novellával lett nagy író Móricz Zsigmond és a novella 
bev.ezető sorainak keserédes bölcselkedése a szegények fanyar örömeiről, 
parányi boldogságáról, mint klasszikus előhang fogadja a kötet élén az olva-
sót: „Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember: is tudjon kacagni. 
Nemcsak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég-
Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka 
sírni." 

Móricz fejlődésének, de általában a magyar irodalom parasztabrázolásá-
nak következő állomását jelzi a Jud i t és Eszter, a Tragédia, a Csata, a Szegény 
emberek. Ezek cselekménye már a valóság alapvető összefüggéseihez kötődik, 
az egyének összecsapásában a falu szembenálló osztályai vívják harcukat. 
A küzdelmek, az ösnszeütközések rajza során Móricz emberábrázoló ereje is 
tovább fejlődik és a tartalom mélyebb öszefiiggésének megragadása, a novella 
formáját és belső szerkezetét is átalakítja. Itt jelentkezik először a Móricz-
novellákra és regényrészletekre annyira jellemző drámai feszültség. Általában 
ezekkel az írásokkal válik ki Móricz igazán az előtte járt és általa is tiszte-
lettel emlegetett íróelődök vonalától. A Szegény emberek című novella, mint 
háborús elbeszélés is figyelemreméltó. Ebben a novellában tisztul határozott 
ellenzéki állásfoglalássá a háborús évek és frontélmények gazdag tapasztalat-
anyaga. Egy kötetnyi vegyes értékű háborús írásból, mint érett művészi alko-
tás válik ki ez az elbeszélés. Megrendítő erővel ábrázolja a gyerekgyilkos-
ságba sodródott novellahős alakjában az imperialista háború elállatiasító 
hatását. De azt is érzékelteti, hogy megingott már az uralkodó osztályok hatal-
mának stabilitása és a háborús borzalmak felnyitották az öntudatlan nép 
szemét, ők is tudják már, hogy „nem a muszka van a másik parton", hanem 
a gazdagok. 

Két remek dzsentri-tárgyú novellája a húszas-harmincas évek fordulójá-
ról, jól érzékelteti, hogy a végső felbomláshoz jutott el a dzsentri életforma. 
(Esőleső társaság, Ebéd.) Mikszáthnál a dzsentri dekadenciája még együtt jár 
valami pezsgő aktivitással. A Gavallérok hősei még megyéreszóló mutatvá-
nyos jelenetet tudnak összeütni egy lakodalom alkalmából. Őket még élteti 
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a hit, hogy megállíthatják a süllyedést és káprázatos ceremóniákkal, hatal-
mas formakultusszal próbálják eltakarni a bomlás jeleit. Az Eeőleső társaság 
ura i már jól tudják, hogy valamennyien céltalan „kisiklott emberek", unal-
mukban az esőt lesik és életük semmivel sem értelmesebb, mint Borbiróé, a 
nyugalmazott ezredesé az Üri muriból, aki „úgy el ludott ülni hétszámra, 
hogy egyet se szólott, a világon semmire kíváncsi nem volt, csak tilt s nézett. 
Nézte, hogy a légy hogy mászik a falon* utána nézett, míg el nem repült, 
akkor megint jött egy másik légy,- akkor meg azt nézte, osztán az is elrepült 
egyszer". 

Móricz történelmi elbeszéléseiből a legszebbet választották ki, a török 
időkben játszódó Mese a zöld füvön című novellát. Az egész kötet, mint össze-
függő olvasmány is érdekes, és változatos. Eleven cáfolata annak a törekvés-
nek, hogy Móriczot paraszti írónak szűkítsék le. Milyen nagyszerű például 
a falusi kispolgárok életéből vett Vizit, vagy a háborús nélkülözéseken zúgo-
lódó kishivatalnokok nyomorát ábrázoló Keggeli kaszinózás. Egy novella kép-
viseli a budai, városszéli lumpenproletárok életéről rajzolt Csibe-novellák soro-
zatát — a Hurcolkodás. Méltóképpen zárja a kötetet. 1937-ben í r ta Móricz ezt 
a novellát, öt év,vei a halála előtt. Egész életén át kereste-kutatta a különböző 
típusokat, jegyzetfüzettel a kezében já r ta az országot. A harmincas években 
egy lumpenproletár lány életén keresztül megismerkedett a budai városszéli 
proletárok életével. Egy kötetnyi kisebb írás — a Csibe-novellák — és egy 
kitűnő kisregény, az Árvácska született ebből az élményanyagból. Az apróbb 
írások többsége kis karcolat, naturalista jellegű vázlat, vagy félbemaradt 
torzó. Érezni rajtuk, hogy írójuk mohó érdeklődéssel és meleg, emberi rokon-
szenvvel fordult a városszéli proletárok felé, ez ad ezeknek az írásoknak 
Salami különös frissességet és ha kívülről nézte is az életüket, ha nem is moz-
gott olyan otthonosan az ő világukban, mint a parasztházakban, sok lényeges 
vonást örökített meg ezekben a vázlatokban a harmincas évek városszéli 
szegényembereinek sivár életéből, emberi magatartásukból. Együttérzése talán 
a Hureolkodásban szólal meg a legtisztábban. 

Az ú j kötet jól választott novelláival és elbeszéléseivel rá i rányí t ja a figyel-
met a novellista Móriczra, akit a. regényíró eddig némileg eltakart szemünk 
elől. Nem is ismerhettük eddig eléggé, mert legjo"bb novellái mintegy húsz 
kötetben voltak elszórva a nagy író átlagos munkái között. Ez a kötet igazo'.ja 
azt a kri t ikai véleményt, hogy legnagyobb novellistáink közé tartozik. Az össze-
gyűjtöt t huszonnyolc novella jelentős mértékben megerősíti a haladó író voná-
sait Móricz írói arcképén: nagy, haladó regényei mellett ez a kötet is méltó 
helyet foglal el igazi klasszikusaink ú j gyűjteményében. 

A kötet elé Nagy Péter írt bevezetőt. A bevezető feladata, hogy Móricz 
Zsigmondot mint novellaírót mutassa be az olvasónak. „Ebből magátólértető-
dően következik az — í r j a Nagy Péter —, hogy nem törekszik a teljes Móricz-
kép megvilágítására, hanem pusztán azokkal a vonásaival foglalkozik, amelyek 
az elbeszélések írójára jellemzőek". Természetesen a novellaíró Móriczról sem 
adhatunk kielégítő elemzést anélkül, hogy Móricz Zsigmond írói arcképét 
néhány vonással fel ne vázolnánk. Ez t Nagy Péter sem mulasztja el. A lát-
szólag egyszerű feladat azonban, meglehetősen nehéz, mert irodalomtörténet-
írásunk mindezideig nem produkált egy teljes mértékben kielégítő és rész-
letesen kidolgozott Móricz-tanulmányt. Valószínűleg ennek következménye, 
hogy Nagy Péter az általános jellegű és vázlatos arcképet erősen túlméretezte, 
a novellaíró Móriczcal foglalkozó lényegi rész rovására. A bevezető tanul-
mányból tizenegy lapot nyel el ez az általános arckép, illetve helyesebben 
fejlődésrajz, amelyben Móricz novelláiról és a novellaírásáról csak mellesleg 
esik szó és magára a novellaíró Móricz-kép megrajzolására mindössze kilenc 
és fél oldal marad. 

A bevezető első felét kitöltő fejlődésvázlat elsősorban Móricz politikai 
szemléletének alakulását vizsgálja, azt kutat ja, hogy a Móricz Zsigmond életé-



ben lezajlott legfontosabb történelmi-politikai események miként alakították 
szemléletét és írói-politikai magatartását. Mit jelentett például a világháború 
előtti években Móricz fejlődésében a demokratikus átalakulás igényének álta-
lános megerősödése, radikalizálódása. Mit jelentett Móricz Zsigmond fejlődésé 
ben az első világháború tapasztalat-anyaga, mit jelentett a tanácsköztársaság 
négy és félhónapos uralma. Milyen írói magatartást alakított ki benne a re-
akció uralomrajutása a proletárforradaloni után, vagy később, a harmincas 
évek végén, a fasizmus előretörése. Nagy Péter vázlatából tisztán áll előttünk 
Móricz írói-politikai magatartásának fejlődésvonala. Külön ki kell emelni, hogy 
a vázlat a maga jelentőségében hangsúlyozza a proletárforradalom döntő fon-
tosságát Móricz haladó szemléletének kialakulásában. Az is helyes, hogy maga-
tartásának korlátaira is rámutat. 

Két ponton érezzük homályosnak, illetve vitathatónak ezt a vázlatot. 
Az első helyen a fogalmazás következetlensége miatt , annál a résznél, ahol 
Móricznak a demokratikus átalakuláshoz való viszonyát vizsgálja. Móricznak 
Adyhoz fűződő író-fegyvertársi kapcsolatáról szólva jól és pontosan határozza 
meg Nagy Péter, hogy Móricz általában hogyan viszonyult a demokratikus 
átalakulás igényeihez: „Ady szenvedélyesen törekedett a politikai események 
megértésére és művészetével befolyásolni kívánta azokat, — Móricztól ez a 
törekvés, különösen pályája kezdetén távol állott, írói ösztönére bízta magát, 
s jobbára csak úszott az események és eszmék sodrában, mintsem igyekezett 
azok élére lendülni, az általa is helyesnek látott és elfogadott elvek megvaló-
sításának élenjáró harcosává, vezetőjévé válni." Érthetetlen, hogy Nagy Péter, 
ezzel a világos és Móricz egész írói magatartására érvényes meghatározással 
ellentétben, ugyanarról a periódusról szólva, másut t ismételten Móricz „har-
cos" magatartásáról beszél. Ugyanerről a korszakról írja Nagy Péter: „Az 
ismeretlen, ú j lehetőségek világa a polgári demokratikus átalakulás volt: ennek 
harcosává lesz, amint megismeri az ország demokratizálásáért folyó politikai 
küzdelmet, és ezzel párhuzamosan megtalálja a hangját." Azt sem tudjuk 
elfogadni, hogy mindazt az eszmei bizonytalanságot, amit a korábbi idézet-
ben, Adyhoz viszonyítva megállapított a bevezető írója, az első világháború 
tapasztalatai teljesen eloszlatták volna Móriczban. így ír erről Nagy 'Pé ter : 
„Politikai fejlődéséhez, öntudatra ébredéséhezi és harcos magatartásának 
kialakulásához nagy mértékben járultak hozzá mindazok az élmények, ame-
lyeknek az addig legnagyobb imperialista rablóháború, az első világháború 
során tanúja volt." 

A másik helyen, ahol szintén nem értünk egyet Nagy Péter értékelésével, 
ú j r a felvetődik Móricz Zsigmond „liareossága". Szerintünk túlértékeli Móricz 
önéletrajzának politikai jelentőségét és a maga korához szóló aktualitását: 
„A nemzeti függetlenség gondolatáért később sem szűnt meg harcolni, s ami-
kor a fasizmus idején Németország egyre leplezetlenebbül törekedett arra, 
hogy Magyarországgal szemben Ausztria régi szerepét játssza — Móricz az 
Életem regényében (1938.) emelte fel intő szavát . . . " Az Életem regénye való-
ban több, mint írói önéletrajz. A nyolcvanas-kilencvenes évekről figyelemre-
méltó bírálatot mond és a „régi-jó ferencjózsefi időkről" szóló részei valóban 
leleplező erejűek. Azt sem vitatjuk, hogy a m ű írása közben az íróban is 
felvetődött — és nemcsak bennünk olvasókban — a Habsburg-elnyomás és 
a német fasizmus közötti analógia gondolata, de az Életem regényét még sem 
sorolhatjuk a burkolt antifasiszta írói tiltakozások közé. 

Nagy Péter vázlata — némi korrekcióval — alkalmas arra , hogy vezér-
fonala legyen Móricz írói pályája rajzának, mert tisztán és világosan kijelöli, 
hogy Móricz miként viszonyult kora legnagyobb történelmi-politikai esemé-
nyeihez, fordulataihoz. Nagy hiányossága azonban, hogy megelégszik azzal, 
hogy csak az írói magatartás alakulásait vizsgálja, Móriczban, de kísérletet 
sem tesz arra, hogy a magatartással együtt, Móricz egész írói pályáját — bár-
milyen vázlatosan is — felvázolja és kijelölje Móricz helyét a magyar iro-
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•dalom fejlődésében. A Móricz-műveket csak a kor eseményeihez köti, csak 
azt vizsgálja, hogy egy-egy témaválasztás mögött milyen politikai eredetű 
magatartásváltozás, vagy fejlődés mutatható ki az íróban, de hogy egy-egy 
nagy Móriez-mű mi újat hozott a magyar irodalom történetében, arról s a g y 
teljesen hallgat, vagy csak általános jellegű megjegyzéseket mond. Móricz első 
korszakának paraszttárgyú írásairól olvasva, megtudjuk, hogy létrejöttük a 
polgári forradalom követelésének megerősödésével, a szegényparasztság radi-
kálizálásával van kapcsolatban, de arról keveset mond, hogy mi volt a nagy 
irodalmi újdonságuk ezeknek az írásoknak, tartalmi-formai szempontból egy-
aránt. A dzsentri tárgyú regényekről megtudjuk, hogy témaválasztásukban az 
vezette az írót, hogy az ellenforradalmi időkben tévútra siklott társadalmi fej-
lődést világítsa meg, és egy-egy mondatban rövid meghatározást is kapunk 
a dzsentri-regények témáiról, de arról ismét semmit sem ír, hogy miben fej-
lesztette tovább Móricz Zsigmond a kritikai realizmus eszközeit ezekben a 
nagyszerű dzsentri-tárgyú írásokban. Mikszáth nevét meg sem említi a 
dzsentri-írások kapcsán (másutt is csak egy-két általános megjegyzésben sze-
repel), pedig önként kínálkozik az összehasonlítás: miben jutott túl Móricz 
Mikszáthon, a dzsentritípusok első nagy ábrázolóján? Az összehasonlítás nem-
csak azért lett volna fontos, hogy kijelölje Móricz helyét a magyar irodalom-
ban, hanem azért is, mert ezzel az elhatárolással sokkal határozottabb kör-
vonalú, sokkal plasztikusabb képet adott volna magáról Móriczról is. Mert pél-
dául, amit Móricz dzsentriábrázolásáról mond Nagy Péter, az annyira álta-
lános jellegű, hogy a tartalmi meghatározásokon kívül mindezt Mikszáthról is 
elmondhatta volna, a pozitív megjegyzéseit éppúgy, mint a bíráló jellegűt: 
„Meglátja és zseniálisan ábrázolja a dzsentri belső rothadtságát, halálraítélt 
vo l t á t . . . " Ugyanakkor, amikor a birtokososztály felé fordul, s meglát ja 
annak bűnös népellenességét, nem csap át az osztály gyűlöletébe, írása nem 
lázít, nem forradalmasít közvetlenül. Épp ellenkezőleg: a feudális dzsentri-világ 
széthullását, elmúlását bizonyos fájdalommal, nosztalgiával szemléli: ugyan-
akkor, amikor megvetéssel leplezi le ennek az osztálynak semmittevő, here 
életét, sajnál ja is őket, fá j la l ja elmúlásukat." 

A bevezető első fele magán viseli irodalomtörténetírásunk „gyermekbeteg-
ségének" egyik leggyakoribb tünetét, hogy a történelmi alap, és a kor politikai 
viszonyainak ismertetése elnyomja az irodalmi elemzéseket, másrészt az iro-
dalmi elemzések nem kapcsolódnak elég szervesen a gazdasági-történelmi alap 
ismertetéséhez. 

A bevezető második része tér rá közvetlenül és részletesen Móricz Zsig-
mond novelláinak és novellaíró módszerének tárgyalására. Néhány novella 
elemzésével sikerül megragadnia Móricz novellaíró módszerének egy-két jel-
lemző vonását. A paraszti tá rgyú elbeszélésekkel foglalkozik a legrészleteseb-
ben- Kiemeli, hogy Móricz „irodalmunkban elsőként t á r j a fel a falu társadal-
mát széthasogató osztályellentéteket" és paraszti írásainak központi problé-
má ja mindig a magyarországi polgári demokratikus forradalom egyik főkér-
dése, a földkérdés. A parasztnovellák kapcsán mutat rá arra, hogy Móricznál 
milyen gazdag változatban jelennek meg a dolgozó nők különböző típusai. 
Móricz típusalkotó módszerét szintén részletesen elemzi az előszó. 

A formai problémákat sem hagyja figyelmen kívül Nagy Péter. Elem-
zésének legérdekesebb része Móricz stílusával foglalkozik. Különböző novellák 
példáján muta t ja be, hogy az ellesett párbeszéd, az anekdota és a riport tech-
nikája mint olvad össze Móriczban sajátos egyéni, életízű, drámai feszültségű, 
művészi stílussá. 

Kár, hogy az előszó második fele még fokozottabb mértékben figyelmen 
kívül hagyta az irodalomtörténeti szempontot, mint az első rész futólagos 
áttekintése. A novellaíró Móriczról kidolgozott részletes és találó portré éppúgy 
a levegőben lóg, mint az ezt megelőző általános vázlat. Csak a paraszti novel-
lákkal kapcsolatban tesz kísérletet arra Nagy Péter, hogy némileg meghatá-
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íozza: milyen volt a magyar irodalom parasztábrázolása Móricz indulásakor. 
De itt is teljesen a felszínen mozog. Egy kalap alá fogja a századforduló 
hazug dzsentriszemléletének parasztképét, Gárdonyi parasztábrázolásával és 
Mikszáthról is csak ez a mondanivalója: „Ez a szemlélet még Mikszáth paraszti 
írásain is uralkodik, bár a valóságos problémák már át-átködlenek sorain." 
Az fel sem vetődik, hogy például Tömörkény, vagy Móra parasztábrázolását 
mi határolja el Móriczétól és hatott-e rá valamelyest Tömörkény stílusa,, 
amelyről tudjuk, hogy nagy lelkendezéssel írt 1917-ben. 

Ha a magyar irodalom fejlődésébe helyezte volna Nagy Péter a novella-
író Móricz Zsigmond ú t já t , feleletet kapott volna olyan kérdésekre is, amelyek 
előtt tanácstalan maradt. Móricz naturalizmusáról például csak annyi mon-
danivalója van, hogy az egyéni stílus kialakítása sem volt problémátlan Móricz 
számára és egy ideig a naturalizmus zsákutcájába rekedt, de később kisza-
badult ebből a zsákutcából. Nem magyarázza meg, hogy elsősorban azért tévedt 
a naturalizmusba, mert végkép szakítani akart a kor irodalmának feudális 
gyökerű, idealisztikus parasztábrázolásával. 

Az irodalomtörténeti szempontot nemcsak olyan értelemben kérjük szá-
mon Nagy Péter előszaván, hogy nem jelölte ki a novellaíró Móricz Zsigmond 
helyét a magyar irodalomban, hanem azért is, mert vázlatos képet sem ad 
a novellaíró Móricz Zsigmond pályájáról, fejlődéséről. A nov.ellairó Móriczról 
alkotott képe, statikus állókép. Az előszó első felében adott vázlat távolról sem 
pótolhatja ezt a hiányt, már csak azért sem, mer ott a novellák problémái 
csak mellesleg vetődnek fel. 

Teljesen figyelmen kívül hagyja Nagy Péter azt a problémát, hogy 
milyen állomások fedezhetők fel a novellaíró Móricz fejlődésében. Azt a kér-
dést felveti, hogyan indult Móricz pályája, de a megoldás elől úgy tér ki, 
hogy idézetet hoz Móricztól, a Hét krajcár élményi indítékáról. A Hét krajcár 
előtti elbeszéléseket összegyűjtő Tavaszi szél című kötetről az előszóíró épp-
úgy megfeledkezik, mint a könyv végére függesztett jegyzék „Móricz Zsig-
mond elbeszélésköteteiről". Pedig a Tavaszi szél gazdag lelőhely! Móricz Zsig-
mond novellaíró módszerének kialakulásáról sok mindent elárul ez a kötet. 
Ezekben az írásokban pontosan megfigyelhető, hogy milyen nehéz küzdelem-
mel találta meg Móricz egyéni hangját, milyen erősen kellett küzdenie külön-
böző hatásokkal, hogy a Hét krajcár-novella fokozatos fejlődés állomása 
és nem olyanfajta váratlan csoda, mint Nagy Péter szövegéből gondolható L 
„Második kisfia halála után, a legmélyebb kétségbeesésben csendül fel tisztán 
a sajátos móriczi hang: megírja a Hét k ra j cá r t . . . " 

A történeti szempont hiányából következik, hogy Nagy Péter előszavá-
ban teljesen összemosódik a paraszttárgyú novellák korábbi, életképszerű és 
a valamivel későbbi eredetű, a mélyebb összefüggéseket és osztátyellentéteket 
is feltáró írások két külön típusa. 

Mindent összevéve, Nagy Péter előszavának nagy eredménye, hogy vilá-
gos és általában elfogadható vázlatot adott Móricz Zsigmond írói-politikai 
magatartásának alakulásairól és fejlődéséről és jól kijelölte ennek a fejlődés-
vonalnak az állomásait. Jelentős eredmény, hogy formai kérdéseket is felvetve, 
konkrét novellaelemzésekkel ráirányította a figyelmet Móricz Zsigmond novel-
láira és Móricz Zsigmond novellaíró módszerének főbb vonásaira. Hiánya, 
hogy Móricz írói pályáját nem vázolta fel, hogy a novellaíró fejlődésével külön 
nem foglalkozott, és a magyar irodalom fejlődésébe nem állította be sem álta-
lában Móricz Zsigmond, sem a novellaíró Móricz életművét. 

Meggyőződésünk szerint az előszó hiányosságai ellenére is jó szolgálatot 
tesz a helyes és valódi Móriez-kép kialakításában. 

Jelentős mértékben elősegíti Móricz Zsigmond műveinek népszerűsítését. 
Ezt szolgálja az előszó könnyed zsurnaliszta stílusa is. Kár, hogy a közvetlen, 
könnyen folyó stílust néhány bántó pongyolaság ékteleníti. A Hét krajcár 
jelentőségéről szólja azt írja, hogy ezzel a novellával Móricz „megszakított 
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minden kapcsolatot, amely öt a huszadik század első évtizedének feudál-
kapitalista közrendjéhez a Tisza Istvánok, Herczeg Ferencek, esendőrsortüzek 
és kivándorlási ügynökök világához fűz te . •." Mi fűzte váj jon Móricz Zsig-
mondot valaha is a esendőrsortüzek világához? Az előszóból kiderül, hogy 
Nagy Péter is jól tudja, hogy semmi, csak a patetikus fogalmazás ragadta 
el az előszóírót. A Csata című novella két nőhősének a harcáról azt í r ja , hogy 
„világos, hogy nem két ember, de két osztály tűz össze Erzsi és Klári közö t t . . . " 
Ez így nem igaz és ezzel az állítással sematizálnánk Móriczot. Erzsi és Klár i 
harcában valóban két osztály csap össze, de két ember egyéni összeütközésében, 
ahogy maga Nagy Péter mondja az előző mondatban, „emberi érzelmek és 
indulatok áttételein keresztül." 

A stílus pongyolasága másutt logikailag nem zavaró, de bántóan magyar-
talan: „Ö maga e leszűkítés ellerí mindig műveivel harcolt — és sikerrel..." 
A legéktelenebb stílusbotlást is ideírjuk: „e zsákutcák legjelentősebbje szá-
mára a naturalizmus volt." 

Az ú j kötet remélhetőleg nemcsak Móricz Zsigmond olvasására csábítja 
az ú j olvasókat, hanem általában olvasásra. A klasszikusok olvasására is. 

Vargha Kálmán 

KOMÁN KÖLTÖK ANTOLÓGIÁJA 

Szerkesztette Köpeczi Béla és Vas István. Az előszót Mihály fi Ernő írta. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951. 

A Román költők antológiája, nagy sikere könyvkiadásunknak s nagy 
eredménye magyar-román kulturál is kapcsolatainknak. A nagy gonddal szer-
kesztett, több mint 300 oldalas antológia régi hiányt pótol: az első olyan gyű j -
temény, mely teljes képet ad a román költészet gazdag hagyom'ányairól 
és jelenlegi képviselőiről. Helyesen á l lapí t ja meg Mihályfi Ernő a kötet beve-
zetőjében: „Ezek a költők, ezek a versek egy nép történetét mondják el. Har-
cait, szenvedéseit és felszabadulását. S ezt a történetet sem ismerte, nem így 
ismerte azelőtt a magyar nép." A román költészet, jóllehet a mi irodalmunktól 
eltérő fejlődésen ment keresztül, mégis leglényegesebb vonásaiban hasonlí t a 
miénkhez. A román költők, akárcsak a mieink, szüntelenül harcban állottak az 
elnyomó feudális-polgári renddel s lelkesen küzdöttek népük függetlenségéért. 
Legjellemzőbb tulajdonsága e költészetnek a néppel való szoros összefüggés. 
A. román költők színe-java: Boliae, Eminescu, Vlahufa, Coçbuc, Päun-Pincio, 
Neculufä, harcosan kiál-lott a, nép igazi ügye mellett, s küzdött annak diadalra-
jutásáért. A klasszikus költők versein keresztül ' tulajdonképpen a román nép 
történetével ismerkedünk meg. De híven kifejezi a román nép történetét а 
népköltészet is, melynek gazdag terméséből megismerhetjük a legjellegzete-
sebbeket. Az argyasi monostor az úri kizsákmányolás, Vitéz Korbea pedig az 
elnyomatás méreteivel ismertet meg. Az ú j román költészet pedig azt bizo-
nyít ja , hogy mennyire közösek ma célkitűzéseink, erőfeszítéseink. Népeink ma 
a Szovjetunió vezetésével lelkesen építik a szocializmust és küzdenek a béke 
fenntartásáért . 

A Román költők antológiájának értéke, nagy jelentősége akkor tűnik ki 
leginkább, ha szembeállítjuk a múltban megjelent antológiákkal. Ezek a. gyű j -
temények nem az igazi, tehát nem a haladó román költészetet tolmácsolták a 
magyar olvasóknak, hanem a dekadens burzsoá költészetet. H a megnézzük pl. 
a Mai román költők c. lírai antológiát,1 melyet Szemlér Ferenc állított össze 
fordításaiból, azt látjuk, hogy abban nemcsak a román dekadens költészet fő 
képviselői: Tudor Arghezi, Ion Minulescu, Bacovia, hanem a nacionalizmus 

1 Vajda János Társaság kiadása, 1940. 
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hirdetői: Octavian Goga, Ion Barbu, Lucián Blaga, Aron CotruIon Pillát, 
hanem még a vasgárdista költő. Nichifor Crainic is szerepel. A kötetben 
egyetlen haladó költőt sem találni. 

De nem sokkal jobb a helyzet a felszabadulás után megjelent két román 
versgyűjteménnyel sem. A Mai román líra c. antológia2 m á r megismertet 
néhány haladó költővel (Emil Isac, Mihail Bcniuc, Ilarie Voronca, Ion Vinea), 
de még mindig szerepelnek benne olyan költők, mint Arghezi, Minulescu, 
Pillát, Blaga. 

E kötettel egyidőben jelent meg Eminescu válogatott versei,3 amely nem 
közli a költő leghaladóbb verseit. 

A múltban megjelent román költészeti gyűjtemények fő hiányossága volt, 
hogy nem ölelték fel az egész költészetet ,s hogy a. felvett költők sorából 
kimarad trfk a leghaladóbb költők. Ha pedig mégis bevették őket, nem leg-
haladóbb verseiket közölték. 

Nem jobb a helyzet népköltészeti gyűjteményeinkkel sem. A román nép-
költészet iránt m á r a múltszázad második felében megindult érdeklődésünk,4 

mely aztán fokozódott a két világháború között. Erdélyben Kádár Imre: 
Havas balladái címmel gyűj tö t te össze a legszebb román népballadákat.3 De 
hazai folyóirataink is közöltek néha román balladákat (Nyugat, Kelet Népe). 
A felszabadulás után jelent meg Kolozsvárt Szabédi László: Zöld levél с 
gyűjteménye,6 amely, mint a szerző í r j a a bevezetőben: „alkalmasak annak 
ábrázolására, mennyire rokon a magyar és a román népi műveltség". Szabédi 
gyűjteménye a kolozsmegyei Báré községből való s főleg a román nép sze-
relmi yilágát mu ta t j a be. Komjáthy István fordításában, Lükö Gábor szer-
kesztésében jelent meg A nap lakodalma c. kétnyelvű román balladagyűjte-
mény, mely nálunk még ismeretlen népballadákat közölt. A kötet hibája, hogy 
a misztikus balladákra szorítkozott s elhanyagolta azokat, melyek a romái ' 
nép társadalmi elnyomatását, nehéz sorsát fejezik ki. 

Mivel az eddig megjelent népköltészeti gyűjteményeink nem azzal a szán-
dékkal készültek, hogy kifejezzék a. román nép küzdelmeit elnyomói ellen, 
ezért az említett kötetekben csak elvétve fordulnak elő e szempontból jel-
lemző balladák. 

Helyesen já r tak el a most megjelent kötet szerkesztői, hogy a gazdag 
román népköltészetből éppen a társadalmi elnyomatást leghívebben tükröző 
balladákat vették be. Kivétel csak a Bárányka c. ballada, melyet Illyés Gyula 
nagyszerű, az eredetit híven visszaadó fordításában olvashatunk. E ballada 
«zerepel Kádár Imre és Komjáthy István említett gyűjteményében is. Hason-
lítsuk össze Komjá thy István fordítását az Illyés Gyuláéval. 

Ре-un picior de piai, Ot t ahol a hegyek H a v a s csúcsától, 
pe-o gurä de Ra i Elérik az Ege t , menny kapujától 
l a t a vin ín cale, Ösvényen, tekergőn, völgyi vidékre 
Se cobor ín vale Völgyön, fenyő erdőn, jő, jődögél le 
Trei tü rme de miéi .Jődögél há rom n v á j há rom kis pásztor 
Cu trei ciobänei: S három erős boj tá r : ki-ki falkástól. 
Unu-i moldovan, Moldvai h a t t y ú , köztük egy moldvai , 
Unu-i ungurean Magyar földi f a t t y ú va l a egy vrancsai 
Si unu-i vrâncean. S egy Vrancsa melléki s egy odaáti 

magyarországi. 
Komjá thy megváltoztatta az eredetit; a r ím kedvéért betoldotta a hattyú 

és fattyú szavakat, melyek lényegesen más jelentést adnak a szövegnek. Illyés 

2 Székesfővárosi kiadó, 1947. Saj tó alá rendezte Kéki Béla. A bevezetőt í r ta Grand -
pierre Emil. 

3 K i a d t a a Magyar Román Társaság. B p . 1947. A bevezetőt ír ta Jóltely Zoltán. 
1 1877-ben jelent meg a Kisfaludy-Társaság: Román népdalok c. gyűj teménye 
5 Erdélyi Helikon kiadása. Kolozsvár, 1932. 
8 Józsa Béla kiadása. Kolozsvár, 1945. 
7 Magyar—Román Társaság. Debrecen, 1947. 



Gyula fordítása teljesen szöveghű s egyenértékű az eredetivel. A Bárányka 
a román nép legelterjedtebb, legkedveltebb balladája, melyet a múlt század 
közepén Vasile Alecsandri költő .jegyzett fel népköltészeti gyűjteményébe. 
В ballada híven kifejezi azt a bensőséges kapcsolatot, mely a pásztor és ter-
mészet, valamint az állatok között fennáll. A bárányka barátnál is hűségesebb; 
tudtára adja gazdájának, hogy társai meg akar ják ölni. A pásztor úgy beszél 
a báránykával, mintha emberi lény lenne s legjobb, leghűségesebb barátja. 

A Vitéz Korbeo c. népballada felidézi a román betyárdalok (cântece 
haiduceçti) hangulatát. A román nép a múltban sokszor szembeszállt elnyo-
móival. Er re nagyszerű példa Korbea, a paraszti hős, akit István va jda súlyos 
börtönre ítéltetett s kiszabadulása után kemény bosszút állt a bojárokon: 

Csikó járói hogy leszállott, 
a bojárhad elé vágott. 
Egyenest a palotának, 
t a r t a fényes sok szobának. 
A bojár ugyancsak reszket, 
hány ja sűrűn a keresztet, 
mind Korbeá t invitálja, 
f inom étellel kínálja. 

Dúa asztalukhoz nem ül le 
letérbetyül a küszöbre, 
inge u j j á t feljebb ha j t j a , 
szép pallosát megvillantja. 
S úgy vágja , mint a tököt, 
a t a r bojár üstököt! 
Rendre őket lekaszálja 
s felkap a Pirosára. 

Elvágta to t t a j , örökre, 
el a messzi magyar földre, 
hogy minél távolabb lehessen, 
szabad betyárként élhessen. 

Vizsgáljuk meg Komjáthy fordítását a szöveg és formahűség szempont-
jából, összevetve az eredetivel. A ballada így kezdődik: 

Foicicä, märäcine 
ascultati, boieri la mine 
sä va spui lie „Corbea" bine! 

Frunzä verde pelinitä, 
zace-mi zace in temuiÇâ, 
pus de Vodä Çtefanitâ, 
zace-mi Corbea viteazul, 
zace-mi Corbea haidueul. 

H a j , levélke, levelecske! 
H a d d mondom el, bojárok, 
a sorsát Korbeának! 

Szagos rozmaring szála! 
Tömlöcbe a zsiványa. 
I s tván v a j d a lökte oda, 
keserves lesz a kaloda, 
aj , szegény Korbeanak. 

Komjáthy nem követi az eredeti ritmusát. A ballada idézett része 8-as 
trocheus, melyből a fordító csak az első sort vette így át, s a többi sorokat 
7-esekkel fordította. Ez zökkenőt idéz elő a vers ritmikájában. De értelmileg 
sem követi pontosan az eredetit. A román népdalok, akárcsak a mi népdalaink, 
hangulatkeltő természeti képekkel, hasonlatokkal kezdődnek. Komjáthy a 
balladában mindenütt megváltoztatta ezeket, ami még nem hiba, mert szere-
pük csupán a hangulatkeltés. Idézetünk első soránál azonban, melynek értelme: 
„Zöld üröm levelecske", meg kellett volna maradnia az eredeti képnél, mert 
it t az üröm emlegetése valószínűleg a tömlöcben sínylődő Korbea keserű 
helyzetére utal. De nemcsak ily eltérésekkel találkozunk. A negyedik versszak 
májsodik sora: „tot mai zace'n temnicioarä" értelme ez: még mindig a börtö-
nöcskében ül. A fordításban betoldotta: „Penészedik, dohosodik, kilenc évig 
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tokosodik". E versszakot viszont az eredetinek megfelelően nyolcasokkal 
fordította-

A harmadik bal lada: Az argyosi monostor, melyet Jékely Zoltán hű, az 
eredeti szépségeit teljes mértékben visszaadva fordí tot t le. E balladát először 
Kádár Imre fordította le. Nyelvezete azonban színtelen műnyelv s ezért érde-
mes volt újból lefordíttatni. 

Vessük össze az ú j fordítás kezdeti sorait az eredetivel: 

Pe Arge ç ín jos 
Pe u n mai frumos 
Negru Vodä trece 
Cu tovarási zece: 
Noua meçteri mar i 
Calfe f i zidari 
Si Manole zece 
Care-i si întrece 

Túl az Argyason, 
kies oldalon, 
Negru Va jda lépdel 
tíz jó emberével: 
kilenc nevezetes 
legény és kömíves, 
és Manole vélük, 

mesterük, vezérük. 

E ballada közeli rokona a Kőműves Kelemen c. balladánknak, de a miénk-
nél jobban kifejezi a nép kizsákmányolását. Negru vajda mindent megígért a 
kőműveseknek, csakhogy szép monostort építsenek neki. Amikor nagy mun-
kájukkal elkészültek, feláldozva Manole mester feleségét is, fizettség helyett 
halállal lakoltak. 

A kötet mintegy három ívet szentel a román népköltészetnek, ebből csu-
pán a Vitéz Korbea mintegy másfél ívet tesz ki. Valószínűleg ezzel magya-
rázható, hogy a szerkesztők a terjedelemhez képest kevés népdalt mutattak be. 
Kimaradtak a kötetből olyan balladák, mint Cânteeul pandurilor delà 1821 
(Az 3821-i pandúrok éneke), amely Tudor Vladimirescu forradalmának emlé-
két, az 1907-ről szóló ballada pedig a nagy román parasztforradalom esemé-
nyeit idézik fel, hogy a román betyárok (haiduci) világát feltáró Miu Cobilul, 
Torna Alimo$ és Jianu c. balladákat ne is említsük. Kétségtelen, hogy a 
gazdag román népköltészetről nem lehet hü képet adni egy ilyen általános 
antológia keretében. A román népöltészetről teljes áttekintést csak külön anto-
lógiában kaphatnánk. 

* 

A klasszikus román költészet bemutatására mintegy száz oldalt szentel 
a kötet, s megtaláljuk benne azoknak a román költőknek verseit, akik valóban 
a legkiválóbbak, leghaladóbb szelleműek. / 

A klasszikus költők sorát V. Cárlova, ny i t j a meg. aki a múl t század első ' 
felében élt s korai ha lá la miatt csupán öt költeménye maradt fenn. 

A román költészetre, megindulásakor, nagy hatást gyakorolt a francia 
romantikus költészet. Ennek hatása érzik Cárlova versein is. A kötetben közölt 
Târgoviçte romjai c. vers a francia romantikusok rom-témájára íródott, s a 
múlt nagysága előtti meghódolást, a múlthoz való menekülést hirdeti. Ez a 
vers a jó Cárlova-versek egyike, de nem ez a leghaladóbb költeménye, hanem 
a Mar?ul Românilor (A románok indulója), melyet a nemzeti hadsereg meg-
alakítására írt, s lelkesítő hangon buzdítja honfi társai t a haza megvédésére. 
Szívesen láttuk volna e költeményt is a kötetben, annál is inkább, mert még 
nincsen lefordítva. Kálnoky László fordítása hitelesen adja vissza a köl+ő 
ünnepélyes, a máit emlékeitől meghatódott hangulatát : 

О ziduri întristate! О monument slävit! 
I n ce mär ime 'naltä si voi a t i strälucit, 

О gyászos omladékok! Dicső emlékek egykor 
fényét h in te t t e rátok egy régi, feledett kor: 

A negyvennyolcas román forradalmi költők legtehetségesebb tagja 
Gr. Alexandrescu, aki a felfelétörő polgári osztály radikális eszméin lelke-
sedve, szembeszállt az akkori polgári társadalom áldemokráciájával és kon-
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zervativizmusával. Költeményeiben és meséiben. felfedte e társadalom minden 
hibáját, álnokságát. Legjellemzőbb verse e szempontból a kötetben közölt: 
Lelkem szatírája, melyet Szabó Lőrinc nagyszerű fordításában olvashatunk. 
1810 e. költeményében a költő olyan rendért áhítozik, mely ú j világot teremt 
л régi helyett: 

Oh, százszor-megjövendölt év , reform és győzelem! 
kezdj neki, alakítsd át , dön t sd és javítsd a rosszat, 
kik nem aka rnak hinni, mu ta s s jelet azoknak: 
óh, tégy csodát, hogy egy n y á j és egy pásztor legyen. 

Reng a világ alapja, mozdul a föld, a tenger, 
tűnik sok rozsda-ette intézmény mindenütt , 
egy szellem forr köröttünk, s a gondolkodó ember 
tefeléd t a r t sietve, mert a nagy óra üt! 

A bölcs poli t ika i t t mellverós, handabanda: 
a siker elve: önző, élj kíméletlenül; 
hogy van emberi nagyság, semmi jel nem m u t a t j a . 
s a zsarnokság, az áll csak szilárdan egyedül. 

E költeményt m á r a múltban is lefordították, de az ú j fordítás, mely 
szintén Szabó Lőrinc munkája, kifejezőbb, erőteljesebb. 

Legforradalmibb román költője 48-nak Cezar Bolliac, Bälcescu leghívebb 
segítőtársa s a magyar-román összefogás lelkes hirdetője. A burzsoá irodalom-
történészek mostohán bántak el vele; neve is alig vált ismertté, mint költőnek, 
de annál több szitkot szórtak rá politikai tevékenysége miatt. A kötet közli: 
A jobbágy, A munkás és Karnevál c. verseit, melyekben a jobbágyok nehéz, 
kilátástalan sorsát szembeállította az urak gondtalan, fényűző életével. Bolliac 
nem tudta mondanivalóit eléggé tömör, művészi formában kifejezni, ezért 
versei terjengősek, szétesőek. Kálnoky Lászlónak és Kónya Lajosnak, akik 
elsőízben ültették át e verseket magyarra, nem volt könnyű a dolguk. A for-
dítások csiszoltabbak, művészibbek, mint az eredeti versek. 

Vasile Alecsandri szintén a negyvennyolcas forradalom hirdetője. 
Románia ébredése e. versében a zsarnokság elleni felkelésre buzdítja a román 
népet: 

. . . Keljetek fel mind testvérek, testvériség ko ra ébred 
Túl a Molnán, Milkovon s a P rn ton és a Kárpá tokon 
nyúj tsá tok karo tok bátran, büszke erővel: a népek 

mától örökké testvérek, 
fogj kezet, sok hű rokon! 

Alecsandri verseiből a múltban két kötet is napvilágot látott,8 mégis e 
legforradalmibb verse mindmáig ismeretlen maradt a magyar oivasók előtt. 
A fordító, Vidor Miklós jó munkát végzett. Közli még e kötet Csillagocska c. 
szerelmes versét, valamint Hóvihar c. tájleírását, mindkettőt jó fordításban. 

A románok legnagyobb költője Eminescu, aki továbbvitte 1848 forradalmi 
hagyományait s harcra kelt a népet elnyomó és kizsákmányoló polgári rend 
ellen. De ő nemcsak a legnagyobb román költő, hanem a legnagyobb forma-
művész is. Nyelvét, mely a népnyelv gazdag forrásaiból táplálkozik, sajátos 
eredetiség jellemzi, mely minden román költőtől megkülönbözteti, s megnehe-
zíti költeményeinek idegen nyelvre való fordítását. Ö volt — s talán még ma 
is ő — román műfordítóink próbaköve; majdnem mindenik megpróbálko-
zott vele. 

s Bardócz Árpád: Emlék. Erdélyi Szépmíves Céh kiadása. Kolozsvár, 1935. 
Bardócz Árpád: Könnycseppek. Bp. La Fontaine Társaság kiadása, 1938. 
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Költészetéből van a legtöbb fordításunk." Különösen a két világháború 
közti időben szaporodtak meg Eminescu-fordításaink. Legkiválóbb fordítóink 
ez időben: Aprily Lajos, Berde Mária és Dsida Jenő. 

Jóllehet a legtöbb fordításunk az ő verseiből van, mégis leghaladóbb 
versei mindmáig ismeretlenek maradtak a magyar közönség előtt. Az elmúlt 
évben lezajlott centenáris ünnepségek alkalmával kerültek lefordításra olyan 
forradalmi versei, mint : Romlott ifjak, Császár és proletár, Az élet stb. 
Ez alkalomra a bukaresti Állami Kiadó magyar nyelven is kiadta Pétre A. 
Todor összeállításában a költő legszebb 50 költeményét, kevés kivétellel a 
régebbi fordításokból összeválogatva. Ez a kötet jelent meg az elmúlt évben 
nálunk is. Nagy érdeme a Román költők antológiájának, hogy nem válasz-
totta a könnyebbik megoldást; nem vette át onnan az Eminescu-fordításokat, 
hanem nagyobbrészt ú j fordításokat közölt. A régebbi fordítások közül csu-
pán Dsida Jenő: Egy vágyam maradt c. tökéletes fordítását, valamint Aprily 
Lajos: Esti csillag c. fordítását közli, mely noha m á r 1926-ban megjelent a 
Kolozsvári Újságírók Almanachjában, mindezideig nem vált ismeretessé szé-
lesebb körben. Eddig Berle Mária: Esti csillag c. fordítása volt közismert, azt 
közölték az eddig megjelent antológiák. Mindkét fordítás nagyon jó. Berde 
Mária megtartotta az eredeti keresztrímet, Aprily viszont csak a 2. és 4. sor-
ban tartotta meg. 

Berdcnól: 
Volt egyszer; hol nem volt, mikép 
Mesélők szája mondja , 
Császári háznak csodaszép, 
Tündöklő ha jadonja . 

Aprilynál : 
Volt egyszer, hol nem volt, mesék 
tündérországa tá ján , 
volt egyszer egy csodálatos, 
szépséges-szép királylány. 

Az Esti csillag Eminescu legművészibb alkotása; többször is átírta, míg 
a legtökéletesebb formát megtalálta. Tárgyát, egy királyleány szerelmét az 
udvari apróddal és a halhatatlanságot jelképező Esti csillaggal, egy nép-
meséből vette át s úgy dolgozta fel, hogy érvényesültek versében a népmese-
stílus legjellegzetesebb tulajdonságai. 

Eminescu legforradalmibb versét, a Császár és proletárt, melyet a párizsi 
kommün hatására írt, Kálnoky László fordításában olvashatjuk. A centená-
r iumra több jó fordítás készült e versből. Az Eminescu válogatott versei c. 
kötet e verset Lajtha Géza fordításában közli. Ha e két fordítást összevetjük, 
kitűnik, hogy Kálnoky fordítása hűségesebb és kifejezőbb. Álljon itt bizony-
ságul az első versszak, melyben a költő gyűlésre összejött proletárok környe-
zetét, í r ja le egyszerű s mégis művészi módon: 

Pe bánci de lemn, ín scundá verná mohoritű, 
Unde pa t runde ziua pr intre ferefti murdare , 
Pe längä mese lunge, s tâ tea posomorítü, 
Cu fe^e 'ntunecoase, о ceatá pribegitä, 
Copii sáraci §i sceptici ai plebei proletare. 

La jthánál : 
Sötét lebuj zugában, lapos padon szorongva, 
Hova a n a p maszattól vak ablakon h a t át , 
A hosszú asztaloknál komor csapat borong ma, 
A plebsz elnyűtt virága, kit űzön-űz a gondja, — 
Kivert r a j ez, hitet len szemében ég a vád . 

9 Kibédi Sándor: Eminescu összes költeményei. Kolozsvár, 1934. 
F in t a Gerő: Eminescu költeményeiből. Kolozsvár, 1939. 
Magyar-Román Társaság: Eminescu válogatott versei. Bp. 1947. 
Eminescu válogatott versei. Révai könyvkiadó. B p . 1950. 
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K á k i o k y n á l : . , 
Alacsony pinceboltban, falócán szorongva, 
hova a nap homályos ablakon át szivárog, 
a hosszú, keskeny asz ta l t körülüli mogorva 
arccal a bujdosóknak kedélytelen csoport ja , 
a mindenben csalódott, nyomorgó proletárok. 

Lajthánál nem egyszer betoldásokkal találkozunk. Így a 3. sorban, mely-
nek jelentése: „Elborult arccal egy bujdosó csapat". Teljesen átírta a 5. sort 
is, melynek jelentése: „A proletár nép lemondó és szegény gyermekei." Annál 
is érthetetlenebb ez Lajthánál, mert ő bizonyára eredetiből fordított, míg 
Kálnoky előtt csak a nyersfordítás állott, aanelyhez nagyon ragaszkodott. 

Nem könnyű Eminescu költészetéből a legjellemzőbb, legszebb verseket 
kiválasztani, hiszen mindenik költeménye komoly művészi értéket jelent. 
A szerkesztők helyesen jártak el, amikor Eminescu haladó versein kívül 
(Romlott ifjakhoz, Szegény Dioniz gondolatai), bevették a legsikerültebb ver-
seket a régebbi fordítások közül. Képes Géza: Kint megremeg a nyárfa-ág és 
6, jössz-e már, valamint Jékely Zoltánnak e kötet részére készült: Este a 
dombon e. fordítása híven érzékeltetik az eredeti versek teljes szépségét. 

Az új fordítások érdeme, liogy színesebbé, gazdagabbá teszik eddigi 
Eminescu-fordításainkat. Költőink tudásuk legjavát adták, hogy a nagy 
román költő világirodalmi értékkel bíró líráját méltó módon tolmácsolják 
magyar nyelven. 

Eminescu költészetének nagy hatása volt kortársaira. Különösen érezhető 
ez Al. Vlahufa-nal, főleg pályájának elején. Ez időszakban még nem jutott 
túl a kispolgári felfogáson. Ezt leghívebben tükrözi a kötetben közölt Csend, 
melyben a költő szerepét még nem a polgári társadalom igazságtalanságai 
ellen való küzdelemben látja, hanem a világtól való elmenekülésben, izoláció-
ban. Későbben azonban kapcsolata a Contemporanul (Kortárs) c. folyóirat 
irányzatával, melyet a harcos szocialista kritikus, D. Gherea, vezetett, lénye-
gesen megváltoztatta magatartását a társadalmi kérdésekben. Mindjobban 
felismerte, hogy a nép elnyomatása és kizsákmányolása csak az uralkodó osz-
tályok elleni harccal szüntethető meg. Ezt fejezi ki Marçul färanüor (A parasz-
tok menetelése) с. verse. A román parasztság forradalmi múltját idézi fel 
1907 c. költeményében, melyben szemébe mondja a királynak: 

A Hazugság jói el van a királlyal . . . 
E vén mesét jól ismerik a népek: 
mióta csak hazugság és király van , 
megértő közös ház tar tásban élnek. 

Ezt a verset különben Szabédi László is lefordította igen kitűnően.10 

A kötetben közölt versek nem adnak hű képet a halaló román költőről. Olyan 
verseket kellett volna közölni, amelyekben a költő harcosan kiáll az elnyomott 
nép igaza mellett. , 

A századvég harmadik nagy költője az erdélyi származású Gheorghe 
Софис. Dobrogeanu Gherea kritikus a „parasztság költőjének" nevezte, s 
valóban az is volt, egész költészete a parasztságról szól. Harcos költő volt. 
Az élet harca c. költeményében írja: 

Az élet harc: harcol j keményen, 
t ö r j benne nagy vággyal u ta t . 

Kiért? Lelkednek célja nincsen? 
Ú g y alávaló senki vagy . 

10 Megjelent: A hazugság a király asztal társa címmel az Együ t t , irodalmi alma-
nachban. Kolozsvár, 1949. 
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Tieidért küzd ! Senkid sincsen? 
Mindenkiért harcolj magad! 

Coçbuc költészetére már a század elején felfigyeltek költőink. Révni 
Károly11 gyűj teményt adott ki verseiből. Kötete azonban nem haladó verseit, 
hanem inkább tá j le í ró költeményeit közölte, Coçbuc haladó versei mindmáig 
ismeretlenek marad tak a magyar olvasók előtt, jóllehet legforradalmibb ver-
sét József Attila lefordította: Földet adj címmel; ez azonban csak a fel-
szabadulás után látott napvilágot.12 

Coçbuc egész sor költeményben, (melyek közül a kötet is közli: „Az őrült 
asszony, Dojna, Meghaltak — kiért c. verseit) lázadozó hangon tárta fel a 
román parasztság szomorú sorsát. Az elnyomottak költője vol t s a kritikai 
reálizmus egyik fő képviselője a román irodalomban. 

Coçbuc a legjobb balladaköltő a románoknál. Balladái népi motívuiunokat 
tárgyalnak, s bennük a nép mindig szemben áll elnyomóival. A kötetben közölt 
Villám halála, melyet elsőízben olvashatunk m a g y a r nyelven, a r r a tanít, hogy 
a nép életbölcsessége, életakarata erősebb » királynéénál. Az öreg bölcs így 
okta t ja ki a királynét az életről: 

Füst volna? Nem, és ú j r a nem. 
Harc ez, vitézi küzdelem! 
Az élet komor feladat , 
melytől a gyáva megriad — 
békesség csak a gyáva h a d 

része legyen. 
De e balladánál sokkal teljesebb képet kapunk a nép életéről, szokásairól 

Nunta Zamfirei (Zamfira esküvője) ,c. balladában, mely С! о s bue legművé-
szibb alkotása. Megérdemelné, hogy lefordítsuk magyarra . 

A század végén a román munkásosztály egyre növekvő erejét két szo-
cialista költő, Päun Pincio és Th. Neculufä képviselik az irodalomban. A pol-
gár i irodalomtörténet mindkettőjüket elhallgatta, s műveik csak a felszabadu-
lás után kerültek nyilvánosságra. Magyar nyelven elsőízben e kötetben talál-
kozunk verseikkel. 

Päun Pincio nem volt nagy költő, de lelkes híve a munkásosztálynak. 
Május elseje c. versében így í r t a munkásünnepről : 

A tavasz ege fényl ik, megifjúlt a természet: 
sereg vonul az ú ton , proletár h a d a k lépnek, 
fegyvercsörgés se hallik, kür t sem rikolt keményet . . . 
Vidám szemek ragyognak: fehér betűivel 
vörös zászlóik vásznán egy álom fel tüzel . . . 

Päun Pincio rövid életét a vörös zászlók vásznán feltüzelő álom ragyogta 
be s vezette. 

Th. Neculutä maga is munkásszármazású. Költészetére a legjellemzőbb az 
elnyomók elleni kérlelhetetlen harc. Alkonyatkor c. versében feltárta a 
parasztság nehéz sorsát: 

De nem lá t ják csodáit a rétnek és a völgynek, 
kik ot t jönnek csapatban, arcuk csupa sötét gond 
s míg napperzselte testük kunyhó söté t je .vár ja , 
lelkükben nő a kínok éjszakája, 
szívükben felgyülemlik mérge minden bajuknak, 
hogy minden jó a másé s nekik a munka jut csak: 
s őket büntet ik egyre, kik robo tnak élnek. 
Sírásuk dalba f o j t j á k az á tokverte fa jnak 
nemzedékei sor ra s a kínba belehalnak. 

11 Révai Károly: Cosbue György költeményei. Bp. 1910. 
12 Ü j idők, 1946. május, va lamin t : Mai román líra. Bp. 1947. 

J68 



Neculutä a parasztság mellett már felfigyelt a munkásságra is s kifejezte 
helyzetük azonos voltát az elnyomó földesúri-polgári rendszerben. Legnagyobb 
érdeme, hogy olyan időben, amikor haladó költők az ellenséges ideológia 
hatása alá kerültek, ő hűségesen kiállt a munkásosztály érdekei mellett. Nem 
esett kétségbe, amikor az igazságtalan rendszer csapásait látta, hanem harcra 
buzdította a népet. Előre c. versében mondja: 

Félre a nyomorúsággal 
könnyeidet gyorsan töröld le, 
félre a panasszal! 
Törj ki kemény akarat tal 
gyávák nyájából husánggal, 

menjünk most előre. 

Neculutä-val lezárul a klasszikus költők sora, akiknek versei a kötet mint-
egy fele terjedelmét teszik ki, s felvonulnak előttünk az élő szocialista költők. 

Sorukat A. Toma, a legidősebb román költő ny i t j a meg. Költői pályája 
még a múlt század végén kezdődött, de csúcspontját a felszabadulás után érte 
el. A burzsoá irodalomkritikusok vele is mostohán bántak el; nevét hiába 
keressük az egykori irodalomtörténetben. De nemcsak elhallgatással akarták 
elnémítani, hanem üldöztetéssel is. A második világháború alatt bujdosnia 
kellett a hatóságok elől. Versei ez időben kézírásban terjedtek kézről-kézre, s 
lelket s hitet öntöttek a börtönök mélyén szenvedő harcosokba. így vált Toma 
valóban a munkásosztály költőjévé. Ez időben m á r minden szavát a Pár t 
i ránti hűség és szeretet fűti . Ö fogalmazta meg legtalálóbban, mit jelent a. 
Pá r t a szocialista jövőt építő nép előtt: 

Ha égre torlódnak is mind a gátak, 
minket elvtársak, n e m verhet le bána t : 
erős a vállupk, szól szavunk: a Pár t , — 
előttünk minden út szélesre-tárt. 

Toma nemcsak a múltban bátorította a munkásosztályt a kizsákmányolók 
elleni harcra, hanem ma is élen jár a szocializmus építéséért, a békéért vívott 
harcban. Írd alá a békeívet c. versében így agitál: 

Úgy írd alá, mint én teszem, 
mindenkinek kezeskedem 
a békéért, bárhol lakik 
Egyenlítőtől sarkokig. 

Toma költészete magába ötvözi a román költészet haladó hagyományait, 
valamint a népköltészet művészi értékeit. Ezért bá t ran mondhatjuk, hogy 
Eminescu mellett a legnagyobb formaművész a román költészetben. Verseit 
nagyon nehéz lefordítani. Költőink s műfordítóink legjava: Illyés Gyula, 
Aczél Tamás, Kuezka Péter, Kardos László, Szabó Lőrinc s Lator László 
nagyszerű munkát végeztek, fordításaik híven visszaadják az eredeti versek 
tömörségét, erejét és szépségét. 

Toma mellett a román líra legkiemelkedőbb a lak ja Mihai Beniuc, az 
erdélyi származású költő, aki már a múltban, de különösen a második világ-
háború alatt felfedte az elnyomó rendszer igazságtalanságait 6 bá t ran kiállt 
a nép igaz ügye mellett. Míg költőtársai a fasizmus éveiben az ellenséges 
ideológia szolgálatába szegődtek, ő híven kitartott a nép, a parasztság mel-
lett. Minden költeménye ez időben a parasztságról szól s mint maga mondja 
Dal c. versében, nem „hordóhasú pópáról vagy Páváskodó bojárlányról". 
A román föld szeretete költői hitvallásává vált. Rizsföld e. költeményében, 
melyet Zelk Zoltán nagyszerű fordításában ovashatunk, mondja: 
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Ennek a földnek költője vagyok, 
i 'ozsdáját, gyászát énekeltem h a j d a n . 
Most tündököl a gyöngéd őszi napban , 
e rizsföld is, m i n t napfény, úgy ragyog. 

Beniuc, ki egykor a nép szenvedésein búsongott, ma a szocializmust építő 
román nép nagy alkotásain, boldog jövőjén lelkesül, s harcosan kiáll a bék^ 
megvédéséért. Ének a barrikádokon c. versében, melyet Kardos László jó 
fordításában olvashatunk, í r j a : 

Párezernyi burzsuj áll 
szembe velünk, s mint a tenger 
annyi a hű szegény ember : 
proletár . 

Beniuc verseiből közöl a kötet a legtöbbet, mintegy 17 költeményt. A sok 
jó fordítás közül különösen Zelk Zoltán fordításait kell kiemelnünk, akinek 
fordításairól megérezni, hogy eredetiből valók. J ó fordítások Kardos László 
és Kuczka Péter fordításai is. 

Beniuc költői kifejezésmódjára nagy hatással volt a népköltészet. Versfei 
nemcsak tartalmukban, de formájukban is. komoly útmutatást, segítséget 
jelentenek a kifejezés nehézségeivel küzdő fiatal költőknek. 

Egyik legszebb verse a népdalformában í r t Ének Sztálinról, mely híven 
kifejezi a román nép szeretetét a nagy Sztálin i ránt : 

S az énekek hova szállnak 
Haza Sztálinhoz ta lálnak. 
Csuda szárnnyal bekopognak, 
ablakába így kopognak: 
szeretett jó Sztálinunk, 
nehéz, hosszú volt u t u n k , 
s ha le t t volna hosszabb is, 
bejár tuk vón még azt is, 
mert a Kreml tornyán csillag gyúlt 
at tól világos az út, 
s a Te tanításaid 
i rányí t ják lépteink. 
Születésed ünnepét 
köszönt jük mi is ekkép, 
ahogy szólni mi t udunk . 
ahogy szól a rigmusunk: 
élj sokáig Sztálinunk, 
népek békés életéért , 
a dolgozók győzelméért. 

A régebbi, a felszabadulás előtti költőnemzedékhez tartoznak: Maria 
Banu$, Eugen Jebeleanu és Radu Boureanu. Mindhármukat a komoly mű-
gond, a költői elmélyülés jellemzi. 

Maria Banuç: Fiamnak c. versében, melyet Fodor József jó fordításában 
olvashatunk, egyszerű, természetes módon, de rendkívül meggyőzően mozgó-
sí t ja a dolgozókat a békéért: 

Drága a béke, 
Drága a gyenge lugas nekem, 
mely, min t gyöngy gyönyörű. 
Drága nekem, ami szívemből szökken, 
az élet , az édes. 
melynek melegében ülök. 
De százszor becsebb az 
a nagy folyam: 
az igazság tág és tüzes vizének súhogása, 
ka r ja i közt vertem t a n y á t , 
i t t lelem én a nyuga lmat . 
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Banuç példát mutat e versével, hogyan kell elkerülni a sematizmust, ho-
gyan kell élményszerűvé tenni a költeményt. 

E szempontból nagyon tanulságos még Eugen Jebelanu: A béke pajzsa 
c. hatalmas költeménye is. Jebelanu fő témája a fasizmus és az ú j háború 

• elleni küzdelem. Az imperialista háborús uszítóknak így fej t i ki a béketábor 
erejét : 

Nem feledjük, kik hoztak földünkre szabadságot, 
lőporfüstben kinyíló, véi'bimbós hajnalon: 
a holtak szent emlékét, az élők dicsőségét, 
mindörökké megőrzi a munkáshatalom! 

A kohók kür t je május elsejét búgja, hosszan. 
Az ünnepélyes zengés t á r t a j tón, ablakon 
száll be hozzánk és eljut azok tömöt t füléhez, 
akik remegve hallják a túlsó oldalon. 

Szárnyal a szelek szárnyán: „Fel, fel t i rabja i" , 
kibontot t lobogóként. Fel há t , te nagy világ! 
Európa rab nyugat ja , amerikai föld és 
messze gyarmati t á j ak , Afrika, Indiák! 

Jebeleanuról meg kell említenünk, hogy irodalmunk jó ismerője és érté-
kelője, Petőfi és Ady költészetének nagyszerű tolmácsolója.13 

Meg kell dicsérnünk Rákos Sándort ezért a szép fordításért, mely híven' 
érzékelteti az eredeti lendületét, pátoszát. 

Radu Boureanu-t, a csiszolt forma s az elmélyülés jellemzi. Fő t é m á j a 
neki is a béke, melynek egész kötetet szentelt. (Sângele popoarelor — A népek 
vére.) Ebből való a kötetben közölt magyarvonatkozású vers : 'Budapest I—II, 
melyet művészien fordított le Vas István. Boureanu verse nagyon élmény-
szerű s érzékelteti, miként taszította hazánkát a megsemmisülés szélére nép-
áruló kormányzatunk: 

Most is hallom, az oszlopok közt, verődve a szélben 
messzekiált a szabadság, zászlaja lángol, 
a lázadás verseit a lépcsőkre emeli, felviszi Petőfi Sándor 
a vérbevájt grófi karmok ala t t harcol a mélyben 
— mint lekötött ha jó — a nép, hogy megszabaduljon a lánctól. 

Bizonyára nagy meglepetést okoznak a magyar olvasóknak a legfiata-
labb román költők: Dan Deçliu, Costea Chioru, Veronica Porumbacu, Petru 
Vintilä, Vlaicu Bâma st., akik már nagyrészt túljutottak a formakeresés aka-
dályain. Ezt úgy érték el, hogy sokat tanultak a haladó román költőktől s a 
mai idősebb költőnemzedéktől, valamint a szovjet költők példáiból. Központi 
témájuk a szocializmust építő román nép problémái: a termelés kérdései s a 
béke megvédése. De ezek mellett megtaláljuk a dolgozó emberek szerelmét, 
szórakozását kifejező verseket is. E szempontból különösen Veronica Porum-
bacu-t kell kiemelnünk, aki Idill és Ének harmónikaszó mellett c. verseiben a 
munkási f jak szórakozásáról, szerelméről ír t népdalszerű formában. 

A sok tehetséges fiatal román költő közül a legtehetségesebb, a legfiata-
labb Dan Deçliu. Költeményeit a buzdító erő, az élményszíerüiség jellemz'. 
Nagy műgonddal ír s versein érzik a népköltészet komoly hatása. Különösen 
áll ez: Egy szegény paraszt balladája c. hatalmas költeményére, melyben a 

13 Poezii din Petőfi. Petőfi válogatott költeményei. Kétnyelvű kiadás. Bucuresti: 
1948. — Poeme din Andrei Ady. Ady Endre költeményeiből. Bucuresti. 1948. — 
Poeme maghiare. Magyar versek (Radnóti Miklós, József Attila és Adv). Bucuresti, 
1948. 
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kulákok által meggyilkolt dolgozó paraszt alakját idézi fel a román népdalok 
hangján. Hibá ja e versnek, hogy nem elég tömör; a költő igen sokat akar 
elmondani, s ez a vers élményszerűségének rovására történik. Kormos István 
fordítása jó. 

Közli a kötet Illyés Gyula fordításában: Jó esztendő, Kardos László 
fordításában Munkások tavasza és Vasárnapi ének c. költeményeit. Ez utób-
biban nagyszerűen érzékelteti az á j élet diadalát a régi felett: 

Hol rabló vigadott és folyt a vad barács, 
ma boldogan nevet az ú j kovács, 
kit t egnap vertek, most kacag 
nem gyötri fájdalom, szabad. 
Kacag a munka embere, 
kacag a munkás gyermeke, 

, kacagás csattan a hegyeken, 
kacagás kinn a tengeren, 
kacagnak, mert teli a csűr, 
a s a j t á r habzik, úgy örüL 
a ha jógyár is feldudál, 
az olvadó vas kiabál! 
És dalolnak a cséplőgépek: 
új hórák, hajnali zene, — 
és nő az élet, 
felzúg boldog öröme! 

Kimaradt a kötetből olyan nagyszerű verse, mint: Cântec de leagän 
(Boícsődal) és Re$ita cântâ slava lui Stalin (Resica dicsőséget énekel 
Sztálinnak). 

Sorra lehetne idézni a többi fiatal román költőt is; mind azt bizonyítanák, 
hogy komoly tehetséggel szolgálják népüket a szocializmus építésében s hogy 
a szocialista-realista ábrázolásban jelentős eredményeket értek. Jóllehet nagy-
részük már leküzdötte a sematizmus veszélyét, mégis ez megtalálható még 
olyan tehetséges költőnél is, mint Costea Chioru. A kötetben közölt verse: 
A norma túlteljesítése egy lépés a béke felé, melyet Kardos László jó fordí-
tásában olvashatunk, nem elég tömör; bőbeszédű, s nem hat élményszerűen. 
Hasonló hibái vannak Vladimir Colin: Az első terv éneke c. versének is. Talán 
nem volt hiba, hogy ezeket a verseket is közölte a kötet, mert így teljesebb 
képet kapunk a fiatal román költőkről; megismerjük hibáikat is, ami viszont 
tanulságul szolgálhat költőinknek is. A kötet Köpeezi Béla román irodalmi 
áttekintésével zárul. Ilyen nagy anyagról, mint az egész román költészet, még 
távolról sem lehet kielégítő képet adni 9 oldalon, amennyit a Kiadó e célra 
szánt. J ó volna, ha kiadóink ilyen esetben nem sajnálnák a helyet, s lehető-
séget adnának arra, hogy szélesebb keretek között kapjon képet a magyar 
olvasó a román irodalom fejlődéséről, annál is inkább, mert erre a múltban 
nem nyílt lehetőség. 

Végezetül a cikk folyamán kiemelt műfordítók mellett, meg kell dicsér-
nünk a kötet minden fordítóját, akik kevés kivétellel (Áprily, Jékely, Zelk) 
nyersfordításból fordítottak, s alaposan rácáfoltak arra a közfelfogásra, hogy 
nyersfordításból nem lehet művészi módon fordítani. Nem értjük azonban, 
mi értelme volt eg5 r költő verseit több költővel fordíttatni. (Beniuc 17 versét 
12 fordító tolmácsolta.) Igaz, hogy így sokszínű versfordítást nyertünk 
ugyanazon költőtől, de ez a tarkaság a költő egyéni sajátosságainak elsikka-
dásához vezet. Célszerűbb lett volna, ha olyan reprezentatív költőket, mint 
Torna, Beniuc, De§liu stb. csak egy költő fordít, méghozzá olyan, aki költői 
felfogásban, sajátosságban a leginkább hasonlít hozzájuk (pl. Kónya, Zelk, 
Kuczka). 
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A Román költők antológiája — az első nagyobb áttekintést adó román 
versgyűjtemény — nagy lépéssel vit te előbbre a magyar és a román nép kul-
turális közeledésének ügyét. Érdemes volna a megkezdett úton tovább haladva, 
külön népköltészeti gyűjteményt, s az egyes reprezentatív költők verseiből 
(Coçbuc, Torna, Beniuc, Deçliu) önálló gyűjteményeket is kiadni. 

Domokos Sámuel * 

OSZTJÁK (CHANTI) HÖSENEKEK 

Reguly A. és Pápay J. hagyatéka. 11. kötet. Közzéteszi Zsirai Miklós. 
Budapest, 1951. Akadémiai kiadó. 380 l. 8°. (Reguly-hönyvtár, 2.) 

Fölszabadult hazánkban a tudomány is a fölszabadítottak közé tartozik. 
A megújhodott Magyar Tudományos Akadémia olyan, mint Csipkerózsika 
vára, alig csattant, el a szabadság csókja, föléledt hosszú aléltságából, s egy-
egy kurta hónap alatt több életjelt ád magáról, mint hajdan évtizedek alatt. 
Megéledt tetszhalott némaságából a finnugor nyelvtudomány, nemzeti nyel-
vünk történeti kutatásának alaptudománya is. Gazdag terméséből nem talá-
lomra emeljük ki éppen Zsirai Miklós chanti szövegkiadását, hanem azért, 
mert .ezen a kiadványon keresztül szeretnők megmutatni, hogy a föltárt for-
rások kútfejénél az,irodalomtudomány sem marad szomjan. 

A „Regulyana" néma iratcsomóinak megszólaltatása haladó hagyomá-
nyaink egyik legfontosabb korát éleszti föl az irodalomtörténész számára, azt 
a kort, melyben a tudomány és az irodalom egyazon útra tért a haladó poli-
tikával. Reguly Antalt a reformkor alkotószomjúsága vitte 1839-ben külföldre. 
A finnugor-kérdésre egy száműzött, lángszívü finn hazafi, Arvidson terelte 
figyelmét. Reguly előtt két világosan átgondolt cél lebegett. „Ne is várjunk 
ily tárgyakba, mellyek oly közel érik nemzetiségünket, külföldiektől tanítást" 
— írta, s szavai egybehangzanak azok szavával, kik kulturális életünket is föl 
akarták szabadítani a gyarmati függés alól. „Ha így eredése módját és kifej-
lődése processusát, ha múltját nyelvünknek, mellybül a jelen kétes kérdései 
kifejtésére tanácsot nyerhetnénk, megösmerhetnénk! Minő előmenet lehetne ez! 
és éppen azon időben, melyben nyelvünk nyilvános nemzeti nyelvünkké lesz, 
melyben használata köre oly igen terjed, hogy míveltségük pontjának mérő 
eszköze leend nem sokára. Azon régi ősképét nyelvünknek elővarázsolhatni, 
mellybül ez századok folytán lett azzá, mi ő most, ez volna a fő, mi nyelvűnk 
ügyében lehetséges lenne" — írta. Reguly a „jelen kétes kérdéseire" keresett 
választ, nyelvünk múl t ja abból a szemszögből érdekete, „mi ő most", kutatá-
sainak fontosságát a nemzeti nyelvvé válás nagy gondolata, időszerű politikai 
eszméje világította be. Nézetei ma is megszívlelendők, a múlt öncélú, a kutatás 
anyagába belevesző tanulmányozása helyett arra mutat példát, hogy ő, egy 
forrongó forradalom felé törő kor fia, nyelvünk múltját- ez élő nyelv teljesebb 
ismerete szempontjából kutatta, s a múltban a fejlődés folyamata izgatta 
tudós érdeklődését. Reguly föléledő emléke arra a tartozásunkra figyelmeztet, 
ami irodalmunk nyelvének, nemzeti nyelvünknek kialakulása terén, a nyelyi 
öntudat megszületése terén vár törlesztésre az irodalomtörténet részéről. Ezeket 
a kérdéseket, legnagyobb költőink nyelvi érdeklődését, Reguly hatását ki kell 
emelnünk a „romantika" katalógus-címszava alól. Sztálin xítmutatásából ez is 
következik. 

De „Észak Körösi Csomá"-jának hagyatéka nemcsak ebből a szempontból 
tarthat számot érdeklődésünkre. A chanti hősénekek az obi-ugor népköltészet 
legősibb rétegét őrzik meg számunkra, tehát a velünk legközelebbi rokonság-
ban lévő finnugor népnek, a miénkkel sokban közös ősköltészete felé nyitnak 
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kilátást. Nemcsak arra gondolunk, hogy milyen elemeit tárolják ezek a mély 
hagyomány-rétegeket megőrző énekek a chanti nép kozmogóniai felfogásának, 
mitologikus mondavilágának s egy olyan népjellemnek, melyről egyik első 
kutatójuk, Castrén, olyan rokonszenves képet rajzolt az „Ethnographische Vor-
Iesungen"-ben: „Az osztják nem hagyja cserben a barátját, a zörgető előtt nem 
rekeszti be a j t a j á t : amije van, szívesen megosztja.. . Tolvajlás szinte sohase 
esik, a ház mindig nyitva áll, javaikat gyakran őrizetlen hagyják a tundrán. 
Az osztjákok nem gyanakszanak egymásra, hanem testvériesen élnek együtt." 
Ez a népi s egyben ősi emlékeket őrző költészet igen jelentős formai kérdé-
seket világíthat meg. 

Az obi-ugor népköltészet a gondolatritmusnak egy más válfaját is ismeri, 
mint amelyet a biblikus héber, a finn és a magyar népköltészetben általában 
nyilvántartunk. Talán nem is azonosítható a gondolatritmussal az a sajátos 
költői kifejezési forma, mely abban áll, hogy a kifejezendő képet a rokonértelmű 
szavak ismétlésével teszi szemléletessé: 

annak idején bölcsős gyermek gyanánt hogyan nevelte volna, 
pólyabeli leány gyanánt hogyan serdítette volna 

vagy: 
A pusztulás után való kedves lest tovább üljük, 
a vész után való kedves lest tovább lessük 

vagy: 
Növekedő férfi lábam íze növekedése közben 
serdülő férfi kezem íze serdülése közben, stb. 

Jellegzetes e költészetben a jelzők rendkívüli gazdagsága és változatos-
s a í , a - aranyos szemét fátyolozó nap; 

nyakat levágható erős álom; 
embere-sűrű népes város; 
nyusztos erdő; 
vadas erdő; 
holló-orr oldalas ostor; 
vörös csipejű szökő evet; 
bálványszem-sötét igazi éj; 
eleven nyuszt-hajíonatú fejedelem-leány; 
sok nép bocskora szőrét koptató terecske; 
haj latos íj; 
ideges íj; 
táplálékos Ob; 
halas Ob; 
orros csónak; stb. 

A gazdag alliteráció mellett (säwiiug ko säiwlal, nyalmiug ko nyaiomal; 
Äui ike kot pai fcutl eult suoslem; pâle tang ord pälä ti in änd xantlem; stb.) 
a rím is feltűnik, nemcsak a szóvégi szóismétlés formájában: 

lai päskang jam sun temestal 
put poskäng jäm sun kumpiltal; stb. 

Az énekszövegek ritmikus rendje, verssorok szerinti tagolása is fölismer-
hető, a tartalmi egyezést ritmikus egyezés, a szótagszám bizonyos szabályos-
sága is követi, sőt talán nem túl merész a feltételezés, ha az erre való törek-
vést fedezzük föl az ilyen alakváltozatokban: 

pa janh ho nyol tarén ma tuolem 
pa janh ho jogol tarn ma vuantlem. 

Hogy mindennek jelentőséget tulajdonítunk s felhívjuk rá irodalomtudo-
mányunk művelőinek figyelmét, az nemcsak a chanti költészet magyar vers-
történeti tanulságaiért van. Élő irodalmunkra is gondolunk. Zempléni Árpád, 
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de méginkább József Attila példája azt mutat ja , hogy nemcsak a történeti 
magyar verskincsből, hanem a rokon népek népi és ősi költészetéből is nyer-
het ösztönzést költészetünk. Az „Arada t" szépsége nem stilizálás, hanem a föl-
ismert ősi lehetőség fölélesztése: 

De rivall a csermely csősze, 
békák botosa bottal mondja, 
vicsorogja víz vitéze, 
ordas inas, úr bolondja. 
— Eltakarodj, öt tekergő! 
Kotródj innen, kujtorogó! 
Fattyúnak itt nincsen fürdő! 
Csavargónak nincs csobogó! 

Néhányan József Attila kor társa i közül, elsősorban Füsi József , tanúsít-
hat juk, milyen mély hatás t tett József Attilára a f innugor, elsősorban a chanti-
val legközelebbi rokonságban álló manys i (vogul) költészet, s hogy tervezte, 
szövögette-fonogatta a „Finnugor vers tan" megírását. 

A „Regulyana" kiadása végül egy más tanúsággal is szolgál. Ez az ősi 
hagyományokat őrző népköltészet m a már a múlté, de nem halt meg, nem 
veszett el. A chanti nép ma a Szovjetunió virágzó kul túrá jú népe, a hajdani 
oszt jákok költészetét ina már nem kell emberfeletti áldozatok á rán idegen tudó-
soknak fonetikusan följegyezni. A szovjet költészetnek eleven v i rágosker t je 
a chanti költészet, költőik szép verseiben él tovább, mint eleven hagyomány 
az ősök ritmusa. Remélem, erről is beszámolhatunk hamarosan. 

A Reguly-hagyaték kiadását Zs i ra i Miklós példás gonddal l á t j a el. A szö-
vegek német fordításához, Mollay Béla munkájához, férne némi szó, de ez már 
nem a mi föladatkörünkbe tartozik. Bóka László 

BODI LÁSZLÓ: HEINRICH HEINE 
Közoktatásügyi Kiadó, 1951. 

Bodi László könyvének nem kisebb az érdeme, mint az, hogy komoly 
kísérlet Heine életművének egyszerre tudományos és népszerű összefoglalá-
sára. A t á r g y megválasztása és feldolgozásának m ó d j a egyként megérdemli 
a dicséretet. A tudomány és népszerű előadásmód egybekapcsolásának e 
kísérletén érzett öröm más vonatkozásban azonban hiányérzet is : mennyire 
h iányzanak a marxista világnézeti tudatossággal megír t , szilárd irodalomtör-
téneti a lapokon nyugvó, közérthető m u n k á k : átfogó korszaktörténetek, mono-
g rá f i ák stb., a magyar i rodalomtörténet területén! Nincs még ma sem Vörös-
marty-, Arany-, vagy a k á r József Att i la-életrajzunk, összefoglaló monográ-
f iánk i rodalmunk nagy, progresszív korszakairól, a m i t az i rodalmi kul túra 
e lsa já t í tása után első lépéseket tevő munkás és paraszt , a középiskolás diák 
kezébe adha tnánk! 

Bodi könyve marxista, kísérlet a Heine-életrajz kidolgozására. Igaz, 
hogy Mehr ing sok tekintetben klasszikusnak számító tanulmányán nagyon 
kevéssé megy túl — sőt, nem egyszer túlságosan is ragaszkodik Mehr ing egy-
két nem a lényeget é r in tő helyéhez —, mégis becsületes, világnézetileg tisztá-
zott, f i lológiai lag alapos munka. 

A szerző Heine életművét b iográ f ikus keretben m u t a t j a be, de e keret-
ben egyben sorra elemzi azokat a pol i t ika i és i rodalmi áramlatokat, amelyek 
Heine Németországában, különösen az 1830 és 1848 közötti időszak osztály-
harcaiban megmutatkoztak. Az első kérdés it t Heine világnézeti-művészi fej-
lődésének a kérdése. A szerző helyesen csoportosít ja az életrajzi ada toka t a 
két döntő ha tárpont : az 1830-as és az 1848-as fo r rada lmak köré. Nem mintha 
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a heinei világnézet egyes főbb elemei nem alakultak volna ki m á r 1830 előtt; 
mégis a 30-as júliusi forradalom adja meg Heinenak a döntő politikai-
művészi kiforrottságot. Nem mintha az 1848-as forradalom bukása nála a leg 
kisebb mértékben is olyan depressziót váltott volna ki, mint amelyet a nyu-
gateurópai polgári művészet nem egy jelentős alakjánál (Baudelaire, Car-
iyle, Wagner sth.) tapasztalhatunk; mégis 48 után a „matrác-sír" foglyá-
nak elszigeteltsége egyre nagyobb, s ha művészetének ereje nem is lankad, 
de nem is fokozódik. — Kár azonban, hogy az olvasóban a szerző e két dátum 
megkülönböztetett jelentőségét nem eléggé határozottan tudatosít ja. 

Erénye továbbá Bodi könyvének az, hogy igyekszik pontosan megállapí-
tani Heine pozícióját kora német osztályhareaiban, általában viszonyát a 
legjelentősebb nemzetközi politikai és művészeti mozgalmakhoz. Mindenek-
előtt: helyesen mutatja he Heine bírálatát a német romantika egyes áramla-
tairól. Megmutatja, milyen kíméletlen, gyilkos gúnnyal leplezte le Heine a 
reakciós, feudális romantikát, hogy melyek voltak azok az elemek, amiket a 
romantikából minit értékest és továbbfejleszthetőt átvett. Külön kiemeli 
Engels elemzését a heinei öniróniának a szokványos romantikustól megkü-
lönböztetett, progresszív jellegéről. Ugyanilyen helyes az az elemzés, amit 
Heinenak a kispolgári radikalizmus elleni harcával kapcsolatban olvas-
hatunk, — itt a Heine—Börne-vitának Mehring által jelzett szempontok alap-
ján való tárgyalását kapjuk. Majd Bodi rátér az utópista szocializmus és 
Heine viszonyának taglalására. 

Itt — elméletileg önmagához is következetlenül — helytelenül határozza 
meg az utópista szocializmus világtörténelmi jelentőségét, mivel a tudományom 
szocializmus, a marxizmus létrejöttéig ezt „feltétlenül haladó irányzatnak" 
tekinti — elfelejtkezvén e helyen arról, amit különben maga is nagyon jól 
tud, hogy mennyire nem homogén mozgalom volt az utópista szocializmus, 
s hogy nem egy helyen mennyire megfertőzte tiszta vizét a feudális-ariszto-
krata romantika szennyes áradata. Lényegében helyes azonban a kérdés 
további elemzése, ahol a szerző kimutatja, hogy Heine a saint-simonizmusból 
rendkívül határozottan fejlődik tovább a kommunizmus megértése felé. 

Komolyabb hiányosság azonban az, hogy Bodi — miután Heine viszo-
nyát e három lényeges koráramlathoz — a romantikához, a kispolgári radika-
lizmushoz és az utópista szocializmushoz — kielégítő módon tisztázta, utána 
a részletelemzéseket nem eléggé kapcsolja egybe, s nem eléggé mutat ja meg 
azt az egységes világnézeti profilt, amelynek három harcos megnyilvánulását 
külön vizsgálta. Mert Heine harca a romantika ellen, a romantika ellentmon-
dásos lényegének leleplezése, a német mizéria forradalmi demokrata kriti-
ká ja a legszorosabban összefonódik a harccal a .nagyhangú, de üres kispol-
gári radikalizmus ellen, mely az elvont romantika-ellenességet nem fejlesztette 
tovább a polgári liberalizmus romantikus elemeinek igazi leleplezésévé — 
összefonódik végül a polgári társadalom művészetellenességének, embertelen-
ségeinek és képmutató hazugságainak kíméletlen feltárásával, a kommunizmus 
felé fejlesztett utópista szocializmussal. Az életrajzi vonatkozásoknak pedig 
— úgy gondolom — még legkisebb mértékben sem szabadna megbontaniok 
a szellemi arc egységét 

A kérdésnek azonban van egy másik oldala is. Az t. i , hogy Heine világ-
nézetileg nem jutott el a marxizmushoz a kommunizmus feltétlen igenléséhez 
— emberileg —, művészileg pedig nem egy esetben rendkívül ingatag helyzetet 
foglalt el. Mehring Heine ellentmondásait nem tekintette olyan ellentmondá-
soknak, melyek a költő életművét lényegileg érintették volna. Bodi viszont ez 
ellentmondásokat úgy igyekszik „megmagyarázni", hogy minden komoly 
elemzés nélkül a költő „osztályhelyzetének1" nyakába varrja . Szavak, eredeti 
értelmük híján, önmagukban véve mitsem magyaráznak meg. Ha Bodi 
magyarázatnak azt szánja, hogy „Heine maga is polgár" — ezzel úgyszólván 
smmit sem mondott. Polgár Börne is, Freiligrath is, Herwegh is az egykorúak 
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közül. — Nemcsak Bodinál, számos fiatal (és számos nem-fiatal) irodalomtör-
ténészünknél megvan az a hiba, hogy a bevezető „történelmi helyzetrajz", 
vagy éppen „háttér" és a konkrét anyagközlés némelykor kettős vágányon fut , 
és ha a szerző legalább megérzi ennek visszás voltát, akkor „bedobja" az „osz-
tályhelyzet" varázsszavát. Ügy gondolom, ez mindnyájunk munká jának ma 
bizonyos fokig egyik főfogyatékossága, alapvető világnézeti gyengesége, s 
ezért mihamarabb korrigálni kell. 

Az irodalmi elemzés sohasem elégedhet meg osztálymegjelölések puszta 
felragasztásával. Az irodalmi elemzés csakis az össztársadalmi helyzet osz-
tályharcokkal teli mozgásából indulhat ki, csak innen, e mozgással szerves 
egységben fejtheti k i az egyes művészek világnézeti-politikai állásfoglalását-
Lenin mondta Tolsztojról Gorki jnak: E gróf előtt nem volt muzsik az orosz 
irodalomban. Pedig hát közismert, hogy az oro§z és a nem-orosz grófok egy-
formán halálos ellenségei a dolgozó parasztnak. Lenin „paradoxonja" mégis 
zseniálisan igaz, — igaz, mert azon a bebizonyított elemzésen alapul, hogy 
Tolsztoj az egész orosz forradalmi valóság „tükre", — tükre annak a paraszt-
ság történelmi tevékenységében kifejezésre ju tó minden ellentmondásával 
egyetemben. Ez Heine esetében azt jelenti, hogy az 1848-as forradalom német-
országi érlelődésével a legszorosabban egybekapcsolva azt kell megmutatni ; 
Heine a forradalomért vívott ideológiai harcban mennyire különlegesen tisz-
tán látott ; ösztönös megérzéssel ráhibázott a polgári forradalom proletár-
forradalommá való átfejlődésének múlhatatlan szükségességére, — ugyan-
akkor megállott a félúton, a marxizmus előtt, nem tudott egybeforrni a mun-
kásmozgalommal. Tehát fejlődési tendenciáról kell beszélnünk, nem statiku-
san értelmezhető „osztályhelyzetről". 

S itt, Heinénak megtorpanásánál a marxizmus előtt, élesen bírálnunk 
kell a szerző felfogását e kérdésben. Ismeretes, hbgy Marx és Heine között, 
főleg 1844-ben, a Marx által szerkesztett Német-francia Évkönyvek idején, 
rendkívül meleg barátság fejlődött ki. amely elment egészen odáig, hogy 
Marx hasznos tanácsokat adhatott bará t jának egy-két vers technikai végső 
alakba öntésére. Marx ekkor m á r kidolgozta a materialista dialektika egyes 
lényeges elemeit, s így e kapcsolatnak nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk, 
Bodi Marx és Heine barátságát így magyarázza: „Származásuk, érdeklődé-
sük, céljaik igen hasonlóak voltak. Mindketten rajnavidékiek, mindketten 
megjár ták a hegeli történelemszemlélet és az utópista szocializmus iskoláját, 
mindketten egész életükben küzdöttek a társadalmi és politikai elnyomás 
el len" Az ilyen magyarázat, sajnos, még a tudománytalan „hatástörténet''1 

visszajáró kísértete. Az aztán a bölcs, aki megmondja, hogy mondjuk az 
„igen hasonló származás4 ' miféle szerepet játszhatott Marx és Heine viszonyá-
ban. S ami a leglényegesebb: megint csak nem esik egyetlen szó sem arról, 
mi az a közös világnézeti vonal, amelyen egy pontig együtt mentek, s hol az 
a pont, ahol út juk szétvált!'! 

A kérdés rendkívül komoly. Mehring feltevése, mely szerint Marx nem 
akar ta világnézetileg befolyásolni Heine fejlődését, teljességgel alaptalan. 
Igaz, hogy Marx 1844-ben még nem. jutott el a történelmi materializmusig, ez^ 
azonban nem jelenti azt, hogy a különben oly kíméletlenül éles társadalmi-
morális kritikai érzéke szó nélkül hagyta volna Heine emberi és világnézeti 
ingadozásait. Bodinak mélyebben, a kérdések plasztikusabb kidolgozásával 
kellett volna tárgyalnia a tudományos szocializmus páratlan géniuszának és 
a német nép nagy költőjének ba rá t i kapcsolatát, — S a kérdésen való átsik-
lás helyett részletekbe menően is meg kellett volna mutatnia azt, hogy a 
lenini irodalmi pártszerűség egyszerre alapul az irodalom marx i felfogásán 
és i rányításán, s egyben ez elvnek jelentős továbbfejlesztése is. 

Nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy ezek a fogyatékosságok és hibák 
Bodi könyvében már csak maradványok, s a történelmi materializmusnak 
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még ki nem elégítő alkalmazásából származnak. Az egyes részletkérdések 
i lyen bírálatát részben a hibák elvi jellege, részben a munka egészének el-
ismerése teszi szükségessé. ш ш D é n e s 

CSEHOV ELBESZÉLÉSEI 

Anton Pavlovics Csehov elbeszélései már régóta ismertek és népszerűek 
a magyar olvasóközönség körében. Már 1899-ben gyűjteményes kiadás jelent 
meg belőlük az Olcsó Könyvtár sorozatában Csehov Antal Beszélyei és raj-
zai címen Ambrozovics Dezső fordításában. A kiadás kilenc elbeszélést tar-
talmaz, 167 oldalon. Ezt követték a Magyar Könyvtárban a Falusi asszonyok 
és egyéb elbeszélések, írta Csehov Antal, fordította Szabó Endre, Budapest 
é. n-, majd 1925-ben a Népszava kiadásában Csehov Antal Összes elbeszélő 
művei Gyagyovszky Emil, Honti Rezső és Peterdi István fordításában. Egyik 
eddigi magyar kiadás sem volt alkalmas arrâ, hogy hű képet kapjunk belőle 
Csehov világnézeti és művészi fejlődéséről, mert az elbeszélések összeváloga-
tása, illetőleg csoportosítása ötletszerű volt, s a fordítók nem törődtek a kro-
nológiai sorrenddel. Éppen ezért örömmel üdvözöljük a Révai-kiadásban 
1950-ben megjelent Csehov: Elbeszélések két kötetét, melyek fordítója, Szöl-
lősy Klára gondos válogatásával, lelkiismeretes fordítói munkájával s az 
elbeszélések keletkezési évének feltüntetésével lehetővé teszi számunkra, hogy 
végigkísérjük írónkat művészi pályáján. 

Csehov életének (1860—1904) határkövei a cári Oroszország történetének 
nevezetes évszámait juttatják eszünkbe. Születése után egy évvel bocsátja ki 
a cár az ii. n. parasztreformot, mely eltörli a jobbágyságot, s halála után egy 
évvel tör ki az első orosz polgári forradalom. Csehov életének éveire esik 
tehát az az idő, melyben a feudális Oroszország gazdasági élete a kapitaliz-
mus útján haladva kifejleszti a nagyipart, társadalmi téren pedig megerő-
síti a polgárságot s kialakítja a proletariátust. 

Anton Pavlovics Csehov a polgárosodó Oroszország gyermeke. Nagy-
apja még jobbágy, apja már kereskedő, ő maga pedig orvos és író. Az Azovi-
tenger partján fekvő Taganrog kikötővároskában született. Itt töltötte gyer-
mek- és ifjúkorát egészen 19 éves koráig. A fogékonylelkű ifjú kitörölhetet-
len első élményei apja petróleum- és heringszagú boltjához, a helybeli görög-
keleti iskolához, a gimnáziumhoz, a templomi kórushoz, magánórák adásához s 
a vidéki kisváros szürke életének más megnyilvánulásához kapcsolódnak. 
Apja időközben tönkrement, bezárta üzletét, s családjával együtt Moszkvába 
költözött. Antosa gimnáziumi tanulmányainak befejezéséig Taganrogban 
maradt, majd 1879 őszén ő is Moszkvába utazott, s beiratkozott az ottani egye-
tem orvosi karára. A kisvárosi környezet nyomasztó hatása alól felszaba-
duló ifjú lassan öntudatra ébredt. Egyik íróbarátjának később így jellemzi 
magát: „írjon csak elbeszélést egy fiatalemberről, egy jobbágyivadékról, aki 
volt már boltos, énekes, gimnazista és egyetemista, aki szolgalelkűségberi 
nőtt fel, csókolgatta a pópa kezét, meghódolt idegen gondolatok előtt, hálál-
kodott minden darab kenyérért, akit sokszor megvertek, aki sárcipő nélkül 
járt órákra: verekedett, kínozta az állatokat, szeretett a gazdag rokonoknál 
ebédelni, képmutatóskodott isten és az emberek előtt minden ok nélkül — csu-
pán azért, mert tudatában volt saját jelentéktelenségének; írjon arról, hogyan 
űzte ki magából ez a fiatalember lassanként a rabszolgát, s hogyan érzi, fel-
ébredve egy gyönyörű reggelen, hogy az ő ereiben sem rabszolgavér folyik, 
hanem igazi emberi." 

1884-ben befejezte egyetemi tanulmányait s utána néhány évig Moszkva 
közelében folytatott orvosi gyakorlatot. Az orvosi pálya azonban nem elégi-



tette ki, hamarosan hátat fordított neki, hogy egész életét egy nagybetegnek 
szentelje, az orosz társadalomnak. 

í ré i működését apró elbeszélésekkel — tömör diagnózisokkal — kezdi. 
Élclapokba ír, ábrázolása még elnagyolt, humora nyers. Könyvünk közli első 
nyomtatásban megjelent írását, egy gúnyoshangú levelet a maradi vidéki 
nemesről (Levél tudós szomszédomhoz, 1880). 

A következő elbeszélés, A csinovnyik halála 1883-ból való. Ebben már 
finomabb a humor, emberibb a tartalom. Egy végrehajtóról van benne szó, 
aki a színházban véletlenül ráprüszköl egy főtisztviselő fejére, aztán harmad-
napra aggodalmában — meghal. Látszólag bizarr ötlet, Maupassantra emlé-
keztet. De a furcsa történet mögött ott van az egész eári világ a maga félel-
metes elnyomó apparátusával, az elnyomottak örökös rettegésével. Felépítése 
jellemző Csehovra: egyetlen külső mozzanat megindít egy hosszú belső folya-
matot. Érdekes mellékízt ad neki a nevetséges kezdet és a szomorú vég ellen-
téte: tüsszentés — halál. A megindító aktus ugyanolyan váratlanul ér ben-
nünket, mint a befejezés. 

Csehov tehát elindult azon az úton, melyen eljut a gondosabb társadalmi 
rajzhoz s az elmélyülő emberelemzéshez. 

A nyolcvanas évek elbeszéléseiből mint apró pillanatfelvételekből tevő-
dik össze a századvég polgárosodó orosz társadalmának képe. Szomorú kép 
ez, mert Csehov elsősorban orvos, s a művészi ábrázolásban is a társadalom 
kórtünetei érdeklik. Az orosz társadalom pedig nagyon beteg. Vannak ugyan 
benne egészséges erők, melyek majd legyőzik a kórokozó bacillusokat, de 
Csehov ezeket az erőket nem látja-

Feltár ja a nagyvárosi fényűzés és nyomor közötti ellentétet (Osztriga, 
1884), a nők kiszolgáltatottságát (A szakácsnő férjhez megy, 1885), a falusi 
muzsik-iparos sivár életét (Bánat, 1885), a eári tisztviselők féktelen hiúságát 
és romlottságát (Szög a zsákból, Beszélgetés a kutyával, 1885), a nagyvárosi 
bérkocsis szomorú magányát (Magány, 1886), a megvásárolható szerelem 
erkölcstelenségét (A kóristanő, 1886, A roham, 1888) a kispolgári család 
hazugságait (A sorsjegy 1887), a kis cseléd emberteien kizsákmányolá-
sát (Aludni szeretnék! 1888) stb. Egyetlen aktív hőse ebből az időből Szavka 
kertész (Agajfa, 1886), de a benne szunnyadó tehetséget ez is céltalan játé-
kokra pazarolja. 

Az elbeszélések hőseiben az orosz polgári társadalom tipikus alakjai 
vonulnak fel előttünk. Elnyomók és elnyomottak, gonoszak és jók. Vala-
mennyiük élete sivár, visszataszító. A sorok között mindenütt ott kísértenek 
Csehov gyermekkori emlékei. Az író ezekkel a képekkel hivatást akar betöl-
teni, fel akarja rázni az alvó orosz társadalmat. Igaza volt Makszim Gorkij-
nak. amikor a 90-es években ezt í r ta Csehovnak: „Óriási feladatot ha j t végre 
apró elbeszéléseivel, mikor arra buzdítja az embereket, hogy undorodjanak 
meg ettől az álmos, félholt élettől." 

Csehov alakjai úgyszólván valamennyien egy betegségben szenvednek: 
gyengék, akarátnélküliek. A gyenge ember nem szívesen cselekszik, annál 
inkább töpreng. Mint Vasziljev joghallgató (A roham, 1888), aki barátaival 
meglátogatja Moszkva örömtanyáit, s a prostitúció képe annyira kizökkenti 
lelki egyensúlyából, hogy majdnem megőrül. 

A csehovi hősök passzivitásának világnézeti gyökerei vannak: a 80-as 
években Csehov a tolsztojánizmus híve, s a látszólag apolitikus Novoje 
Vremja (Üj Idő) című lap munkatársa. 

L. Ny. Tolsztoj jól látta az orosz társadalom hibáit, az uralkodóosztály 
embertelenségét, de nem hitt abban, hogy a fennálló rendet erőszakkal meg 
lehessen dönteni. „Ne szállj szembe a gonosszal!" — hirdeti már a Háború és 
béké-ben (1873). Mondj le a világi javakról, fordul j önmagadba s indulj el a 
belső tökéletesedés út ján — hirdeti a Feltámadás-Ъап (1889). 
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Csehov saját bevallása szerint hat-hét évig vallotta Tolsztoj nézeteit, 
A tolsztoji „befeléfordulás", a belső tökéletesedés ú t j án való haladás a tárgya 
Koldus (1887) című novellájának. Luskov, a részeges koldus jó ú t ra tér. Nem 
azért, mert Szkoreov esküdtszéki tag a lelkére beszélt, hanem azért, mert a 
szakácsnő könyörületből felvágta helyette a fát. Toljsztoji ötleten épül fel 
A kozák (1887) című elbeszélése is. Egyetlen jelentéktelennek játszó külső ese-
mény (Torcsakov felesége, Liza megtagadja a beteg kozák kérését: nem ad 
neki a húsvéti kalácsból) megindít egy belső folyamatot. Torcsakovnak lelki-
ismeretfurdalásai vannak, rájön felesége szívtelens égére s az ivásban és 
csavargásban keres vigasztalást. Íme, hova vezethet egy elmulasztott jócse-
lekedet — vonja le a tanulságot az olvasó. Tönkreteheti két ember életét. 

A 80-as évek végén a haladó orosz értelmiség üldöztetése a cári kormány 
részéről rádöbbentette Csehovot az orosz társadalomban folyó küzdelemre. 
Döntő fordulatot jelentett életében az 1890-es esztendő. Ez év áprilisában 
indult el háromhónapos tanulmányútra a Szahalin-szigetre, hogy ott közvet-
len közelről lássa a fegyencek és száműzöttek életét. Ez .az utazás szakítja el 
a tolsztojánizmus passzivitásától s ad igazi tar ta lmat hazaszeretetének és 
humanizmusának. Felfedezi az orosz föld mérhetetlen, de kiaknázatlan kin-
cseit, s sa já t szemével l á t j a a cári kormány embertelen módszereit. A Jenyi-
szej pa r t j án ezt í r j a útinaplójába: „Arról álmodoztam és gondolkoztam: 
'milyen teljes, értelmes és bátor élet fogja beragyogni idővel ezeket a 
partokat". 

Visszatérése után 1891-ben ezt í r ta egyik levelében: „Ha orvos vagyok, 
betegekre és kórházra van szükségem; ha író vagyok, akkor nekem a nép 
között kell élnem.. . Szükségem van valamicske társadalmi és politikai életre, 
akármilyen kicsire is, ez az élet pedig itt a négy fal között, távol a> természet-
től, az emberektől, ez a hazátlan, egészségtelen, étvágytalan élet — ez nem 
is élet." 

1892-ben részt vesz a nyizsegorodi és voronyezsi kormányzóság éhező 
parasztjainak megsegítésében s Melihovóban vezeti a kolerakórházat. Ugyan-
itt kis birtokot vásárol magának s szüleivel együt t ide költözik. Ebben a 
Moszkvától mintegy 60 km-nyire fekvő kis faluban gyógyítja kezdődő tüdő-
baját, ingyen gyógykezeli a parasztokat s Tolsztoj módjára iskolát alapít 

Írói működése szempontjából rendkívül termékenyek az itt töltött évek. 
Végleg szakít a Novoje Vremjá-val, mer t szerkesztőjének, Szuvorinnak ,-poli-
tikamentes"-ségében felfedezi a eári kormány irányítását. 

A passzív befeléfordulással A 6. számú kórterem című hatalmas novellá-
jában számol le (1892). Ragin doktor és Ivan Dmitrics szomorú történetéből 
levonjuk a. tanulságot: ne,m elég a passzivitás, de a rajongás is kevés. Tettre 
van szükség, férfias helytállásra. 

A tolsztojanizmus elleni harc, egybekapcsolva a kor másik divatos felr 
fogása, a „kis feladatok elmélete" elleni küzdelemmel, képezi az Életem című 
elbeszélés (1896) központi problémáját. Itt Mása mutat rá a tolsztoji világ-
nézet csődjére- Ö sejti meg, hogy valami nagyobb, egész tömegeket magával 
ragadó „szórd" van szükség, de hogy m i t jelent ez a szó, azt nem tud ja . Lenin 
Harci Szövetség-e már terjeszti a marxis ta eszméket a munkásság körében, 
de Csehov nem szerez tudomást a forradalmi munkásmozgalmakról. Mikor a 
társadalom megváltoztatásáról elmélkedik, Tolsztojtól való elszakadása elie-
nére is csak általánosságokban mozog. 

Csehov nem ismeri annyira a nagyipari proletariátust, hogy felfedezné 
társadalomátalakító hivatását a jövő Oroszországában. Miszai! maga kisipari 
proletár. Csehov többi novellájában fel-felbukkan a nagyipari proletár alakja 
is, de írónknak nincs sok mondanivalója róla. Így a Sztyep című'novellában 
(1888) találkozunk egy gyufagyári munkással, aki a gyár egészségtelen leve-
gőjéről panaszkodik. Nőuralom című elbeszélésében (1894) bemutat egy par-
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venu kapitalista nőt, akinek lelkében ott él feleslegességének tudata. Vonzza 
munkásai nyers ereje és józansága, de végül rá jön arra, hogy közelebb áll 
hozzá a jómodorú, kétszínű ügyvéd s a valóságos államtanácsos, mint vala-
mennyi munkása együttvéve. A női lelken keresztül bemutatott kapitalista-
munkás ellentét nem is domborodik ki eléggé, s olvasás közben talán az is 
elkerüli figyelmüket, hogy az ügyvéd tiszteletdíja 1000 rubel, míg a g y á r leg-
kitűnőbb művezetője csak havi 35 rubelt keres. 

A parasztkérdést Csehov a városi ember szemével nézi. Parasztok c ímű 
elbeszélésének (1897) már a beállítása is jellemző. Egy paraszti származású 
moszkvai pincér megbetegszik s családostul visszatér fa lu jába szüleihez. Cse-
hov az ő s főképpen az asszony, Olga élményein keresztül muta t j a be a falut-

A női lelken keresztül megint az érzelem lágysága teszi elmosódottá, 
határozatlanná a képet, mintha könnyező szemen keresztül néznénk. Csehov 
lá t ja a parasztság rétegződését, de a szegényparaszt és a kulák gondolko-
dásmódja és viselkedése között nem vesz észre lényeges különbséget. 1900-ben 
í r ja meg Szakadékban című novelláját (gyűjteményünkben nem szerepel), 
melyben majd erősebb színekkel mutat ja be a falusi kulák mohóságát. Ezek 
a falusi rajzok így is élénken rácáfoltak a národnyikok eszményítő paraszt-
ábrázolásaira. 

A tolsztojanizmussal való végleges leszámolást Csehov Pöszmétebokor 
című novellájában találjuk (1898). 

„Elvonulni a várostól, a küzdelemtől, a mindennapi élet forgatagából és 
eltemetkezni valami kis tanyán — ez nem élet, hanem önzés, l u s t a ság . . . Az 
embernek nem három arsin föld kell és nem csepp tanya, hanem az egész 
földgolyó, az egész természet, amelynek t ágas terén kifej thet i szabad szelle-
mének. minden sajátságát és képességét." 

Az aktivitás magasztalása itt is pátoszba csap át. Az írót forradalmi 
vágy tölti el, amikor így szól: 

„Az emberek a dolgok természetes rendjére hivatkoznak, a jelenségek tör-
vényszérüségére, de kérdem, hol van a rend és a törvényszerűség abban, ha 
én, eleven és gondolkodó ember, megállok az árok előtt és várok, amíg magá-
tól benő vagy betemetődik iszappal, holott átugorhatnám, vagy pedig hidat 
verhetnék fölötte? És ú j r a kérdem, minek a nevében vár junk? Várjunk, a m í g 
kifogy az életerőnk, pedig élni kell és még élni szeretnénk?!" 

S miért éljünk? Mi ad ja meg életünk boldogságát? Er re is megfelel a 
novella: 

„Ha az életnek egyáltalában van értelme és célja, akkor ez nem a mi 
egyéni boldogságunk, hanem valami annál sokkal nagyobb, fontosabb és 
komolyabb. Cselekedjék jót!" 

A forradalom és a közösségért való munkálkodás hirdetésén túl Csehov 
még egy lépést tett: bemutatta azt az embert, aki nemcsak r a jong és beszél a 
jövőről, hanem cselekszik is érte. Szöllősi Klára összeállításának egyetlen 
hibája éppen az, hogy hiányzik belőle Csehov utolsó elbeszélése, az 1903-ban 
keletkezett Menyasszony, mely éppen ezt az alakot mu ta t j a be. í rónk élet-
művében ez jelenti a záróakkordot, a mult felszámolása után a jövőbe való 
kitekintést. Ahogy elképzelhetetlen Csehov drámai műveinek kiadása a Cse-
resznyéskert nélkül, olyan csonkán hat ránk az Elbeszélések kétkötetes gyű j -
teménye, lezárva az 1900-as Karácsony előtt című novellával. 

A Cseresznyéskert (1903) és a Menyasszony rokon-motívumon épül. Mind-
két mű búcsú a múlttól, attól a világtól, amelyben Csehov korábbi drámái és 
novellái lejátszódnak. Passzív, akaratnélküli, tétlen életet élő, a lehanyatló 
multat képviselő szereplőik mellett a főhangsúlyt mindkét műben a bizakodó, 
cselekvő hősök adják. A Cseresznyéskert-ben Trofinov, az örök diák hirdeti 
a jövő programmját . Ő az, aki a tönkrement földbirtokos leányát, Anyát fel-
világosít ja apái életének hiábavalóságáról s munkára buzdí t ja a boldog jövő-
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ért. A Menyasszony-h&\\ Szása tölti be ugyanezt a felvilágosító szerepet. 
Ö döbbenti r á a menyasszonyt , Nagyát a r r a , hogy a k isváros i nemesi fészek 
élete tele van szörnyűségekkel. A család kényelmesen él, de egyik t a g j a sem 
dolgozik. A házban húsz év óta semmi n e m változott: a cselédség ma is a 
konyha pad ló j án alszik rongyokon, körülöt tük bűz, poloskák és evábbogarak. 
Ar ra buzdít ja , hogy szakadjon ki ebből a szörnyű életből és tanuljon. S Nagyá-
ban van is e rő ahhoz, hogy szakítson régi életével. O t thagy ja a s ivár k isváros t , 
Pé te rvá r ra m e g y tanulni, s mikor hazalá togat és végigsétál az utcákon, ú g y 
látja, , hogy a városban m á r régen minden megöregedett, elavult s vagy a 
pusztulásra v a g y pedig a megi f jú lás ra , fe l f r i ssü lésre vá r . Ó, bárcsak minél 
hamarabb e l jönne az az ú j , derűs élet, amiko r majd b á t r a n szemébe nézhe-
tünk sorsunknak, igazaknak t a r t h a t j u k magunka t , v idámak és szabadok lehe-
tünk. S ez az élet előbb v a g y utóbb el fog jönni!" — m o n d j a bizakodva N a g v a 
és elindul v i d á m a n az ú j élet felé. 

Ez a két m ű jelenti Csehov életében a feloldódást, s a sok borús kép u t á n 
a derűlását. B á r nem volt öntudatos szocialista s nem jutot t el soha a marxiz-
musig, megérezte a tömegekben végbemenő változást. 1902-ben, jaltai üdülése 
idején mondta egyik b a r á t j á n a k : „Szürke időket élünk. Fordulat áll b e . . . 
Nálunk délen a hullám e rősen csapkod. A nép erősen forrong. Oroszország 
zúg, mint a méhkas. Nézze csak meg, mi lesz it t két-három év múlva. Nem fog 
ráismerni Oroszországra . . . Mennyi erő, energia, bizakodás van ebben a nép-
ben. Egyenesen bámulatos!" 

Csehov utolsó éveinek derűlátása érdekes ellentétben van egészségi álla-
potának rohamos romlásával . 1897-ben v é r t hányt , u tána ké t hétig egy moszk-
vai klinikán feküdt, m a j d Dél-Franciaországba utazott üdülésre. 1899-ben 
eladta melihovói birtokát s Ja l t ában épí t te te t t magának villát. 1901-ben meg-
nősült, Utolsó éveit nyugod t munkában töltötte. Színdarabokat í r t : Ványa 
bácsi (1899), Három nővér (1901), Cseresznyéskert (1903). Életét Tolsztoj és 
Gorkij lá togatásai s külföldi utazásai tet ték változatossá. Gyógyulást azonban 
hiába keresett , tüdőbaja elhatalmasodott, s 1904-ben a németországi Baden-
•vveilerben meghal t . 

Első elbeszélései óta Csehov ha ta lmas u t a t tett meg a művészi tökélese-
dés terén. A 80-as évek végéig csak úgy o n j j a magából a rövid kis elbeszélé-
seket. 1885-ben pl. 120 novel lát írt. Még n e m l á t j a a t á r sada lom çlôre i r ányu ló 
mozgását, a félelmetes kolosszus, az orosz társadalom, egyhelyben mozog 
előtte, s ő megelégszik a különböző oldalakról k i ragadot t pillanatfelvételek-
kel. Nem időzik sokáig egy témánál. Az élet t a rkasága izgat ja . Gyorsan, váz-
latosan készíti képeit, de ezek a képek hallat lanul élesek. Művészi ábrázolá-
sának módszere m á r ekkor kialakult . B á r ha ta lmas szókinessel dolgozik,4 nyel-
vében a lényegre szorítkozik. Tudatosan ke rü l i a felesleges jelzőket és ha tá-
rozókat. Később maga a j á n l j a a fiatal Gorki jnak , hogy használjon kevés jel-
zőt és határozót , mivel azok elterelik az olvasó f igyelmét s e l takar ják mon-
danivalónk lényegét. „Az írásművészet tu la jdonképpen abban áll — m o n d j a — 
hogy művészettel törölni tu 'djuk azt, amit rosszul í r tunk ." 

A 80-as évek végén, a 90-es évek elején az orosz értelmiség válsága, orosz-
országi és külföldi u tazása i k i tág í t ják látókörét. Észreveszi a tá rsadalom-
ban folyó osztályharcot, a feudális nemesség süllyedését, s az ú j osztályok 
emelkedését. Ez a felfedezés megérleli művészetét . A pillanatfelvételeket rész-
letesebb képek vá l t ják fel, lélekrajza elmélyül: a novellák száma csökken, ter-
jedelmük nő. 1888-ban m á r csak 12 novellát ír. A vázlatosan megrajzolt ala-
kok helyét sokoldalú jellemek foglal ják el, az előadás hang ja komolyodik, s 
elömlik r a j t a a Csehovra a n n y i r a jellemző rej te t t l í raiság. 

Csehov elbeszéléseiben és drámáiban a kapitalizálódó Oroszország társa-
dalmát mutatja be. Igazán otthonosan főként a kisvárosok s a vidéki nemesi 
udvarházak légkörében mozog. A nagy orosz realisták hagyományait foly-
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t a t j a : Puskin egyszerűségét és természetességét s Gogol kíméletlen igaz-
mondását. Nem elégszik meg az élet külső jelenségeinek benratatásával, ná la 
minden cselekedetnek társadalmi és egyéni gyökerei vannak. Érezteti az 
elavult társadalmi formák pusztulását és sejteti az emberibb társadalom felé 
vezető utat. í rása inak vonzó emberi melegségét az író tiszta humanizmusa s 
az a rejtett l í ra iság adja, mely alakjai i r án t érzett résztvevő szereteté-
ből fakad. 

• Szöllősy Klára fordításában igyekszik hűen visszaadni Csehov nyelvé-
nek üdeségét és zeneiségét, néhol azonban összetéveszti az egyszerűséget a 
pongyolasággal. Az orosz szót sokszor nem fo rd í t j a pontosan s így módosít 
az eredetin. Az Aludni szeretnék című novella elején pl. egy szobáról van szó. 
Ennek „egyik sarkából a másikba kötél húzódik, amelyen pelenka szárad, 
meg egy hatalmas fekete pantalló". A fordító а висям = lóg igét szárad jelen-
téssel ad ja vissza. Ez vonatkozhatik a pelenkára, de nem a „hatalmas fekete 
pantalló"-ra, amely egyszerűen csak ott lóg, mer t nem tud ják jobb helyre 
akasztani. — A kis pesztonka álmosan ül a bölcső mellett. „Szeme leragad, f e j é t 
ólomsúllyal húzza lefelé az álom, nyaka is f á j " — mondja a fordító. Az eredeti-
ben csak arról van szó, hogy „lehajtja, lehúzza fejét (ГОЛОВУ тянет ВНУЗ). 
A fordí tó kifejezése szemléletes, de kérdés, megváltoztathatjuk-e az eredeti 
szöveget, ha tudjuk, hogy Csehov mennyire kényes a jelzők és határozók hasz-
nálatára1? Az is hiányzik az eredetiből, 6 így az orosz mondat tömörebb, mint-
a magyar . — „A kályhában tücsök cirpel — mondja Szöllőssy. Az oroszban 
пеька van, ami kis kemencét is jelent. A tücsköt nehezen tud juk elképzelni a 
kályhában. Igen bántóan hatnak fordítónk idegenszerű kifejezései is: kiút; 
mikor szokja le végre, hogy széthúzza a betűket?; teakanna; kezdetét vette 
Vjera ú j élete stb. Egybevetve azonban az eddigi magyar Csehov-fordítások-
kal, Szöllősy Klá ra nyelve hibái ellenére is közöttük határozottan a legtermé-
szetesebb s a legkevésbbé fordításízű. 

Dallos György 
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A SZERKESZTŐSÉGNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK JEGYZÉKE 

A magyar i roda lom bibl iográfiája. 1945— 
1949. ö s szeá l l í to t ta : Kozocsa Sándor. 
Közoktatásügyi Kiadó Vál la lat . 1950. 
232 1. Ára: 22 Ft. 

Amadó, Jorge: Vörös vetés. (Regény.) 
Ford.: B e n e d e k Marcell. Szépirodalmi 
Könyvkiadó 1951. 290 1. Ára: 12,50 Ft. 

A néppe l tűzön-vizen át. Szerk.: Devecseri 
Gábor, Keszi Imre, Pintér József . Szép-
irodalmi Könyvkiadó 1951. 427 1. Ára: 
25 Ft. 

Aragon: Kommunis ták . (1939. november — 
1940. március.) Ford.: Gyergyai Albert. 
Szépirodalmi Könyvkiadó 1951. 295 1. 
Ára: 12,50 Ft. 

Aszenov, Dragomir: Gyilkosok között . (Re-
sény. ) Ford.: N. Popov és Lator László. 
Szépirodalmi Könyvkiadó 1951. 63 1. Ára: 
2,50 Ft. 
Asztalos Sándor: Mitra. (Költemény. ) 
Szépirodalmi Könyvkiadó 1951 67 1. Ára: 
6,50 Ft. 

Balázs Anna: A kitüntetett . (Elbeszélések.) 
Szépirodalmi Könyvkiadó 1951. 189 1. 
Ára: 9 Ft. 

Barabás Tibor: Tatai bányászok. (Az Ötéves 
Terv Kiskönyvtára,) Népműve lés i Minisz-
térium 1951. 33 1. Ára: 1,20 Ft. 

Barát Endre: Izzik a vas. (Regény . ) Szép-
irodalmi Könyvkiadó 1951. 164 1. Ára: 
9 Ft. 

Bárczi Géza: A tihanyi apátság a lapí tó levele 
mint nyelvi emlék. Akadémiai Kiadó. 
9 3 1 I. ARA- ЗЯ FT 

Becher , Johannes R.: A hazatérő. Szerk.: 
Gábor Andor és Kardos László . Ford.: 
Ápri ly Laios, Baudiss Margit, Eörsy Ist-
ván, Fodor József , Gábor Andor, Gáspár 
Endre, Jánosy István. K á l n o k y László, 
Kardos Pál , Kardos László, Kemény 
Dezső, Kesz the ly i Zoltán, Kiss Károly, 
Lator László, Mészöly Dezső , Nadányi 
Zoltán, N e m e s Nagy Ágnes, Rába György, 
Rubin Szilárd, Simon István, Szász Imre, 
Tóth Eszter, Urbár* Eszter, Vajda Endre, 
Végh György, Vidor Miklós. Bev. : Kardos 
László. Szépirodalmi Könyvkiadó 1951. 
147 1. Ára: 14 Ft. 

Bernásková, Alena: Szabad az út. (Regény.) 
Ford.: Falvai Alfréd. Szépirodalmi Könyv-
kiadó 1951. 242 1. Ára: 10 Ft. 

Bodi László: Heinrich Heine. , Közoktatás-
ügyi Kiadóvál la lat 1951. 131 1. Ára: 
9,50 Ft. 

Bóka László: Pe tő f i . ( Ismeretterjesztő füze-
tek.) Művelt Nép Könyvkiadó 1951. 32 1. 
Ára: 1,50 Ft. 

Boldizsár Iván: Magyarországi n a p l ó . Szép-
irodalmi Könyvk iadó 1951. 313 1. Ara: 
17,50 Rt. 

Chao Ming: Energia. (Regény.) Ford . : Szöl-
lősy Klára. Szépirodalmi Könyvkiadó 
1951. 127 1. Ára: 6 Ft. 

Csohány Gabriel la: Köszönöm! (Versek.) 
Szépirodalmi Könyvkiadó 1951. 63 1. 
Ára: 6 Ft. 

Darvas József: A törökverő. (Tör téne lmi re-
gény,) (Negyedik kiadás.) Szépirodalmi 
Könyvkiadó 1951. 252 L. Ára: 10 Ft . 

Daszkalov Szt. C.: Az út. (Regény. ) Ford.: 
I l lés Sándor. Szépirodalmi Könyvkiadó 
1951. 391 1. Ara: 16 Ft. 

Devecseri Gábor: önkéntes határőr . (El-
beszé lő kö l temény . ) Szépirodalmi Könyv-
kiadó 1951. 43 1. Ára: 4,50 Ft. 

Dreiser, Theodore: A dollár ura lma alatt. 
Bev.: Boldizsár Iván. Szépirodalmi Könyv-
kiadó 1951. 176 1. Ára: 10 Ft. 

Erdélyi János út inaplója és ú t i l eve le i . Sajtó 
alá rendezte: T. Erdélyi I lona. Közokta-
tásügyi Kiadóvál la lat 1951. 266 I. Ára: 
22,50 Ft. 

Fast , Howard: Az ekhós szekér. (Szépiro-
dalmi Kiskönyvtár 25—26.) (Elbeszélé-
sek.) Ford.: Ott l ik Géza. Szépirodalmi 
Könyvkiadó 1951. 108 1. Ára-: 3 Ft . 

F e h é r Klára: Az érem másik o ldala . Szép-
irodalmi Könyvkiadó 1951. 120 1. Ára: 
8 Ft. 

Fiatal írók antológiája 2. ö s s z e á l l í t o t t a a 
Magyar írók Szövetségének lektorátusa. 
Szépirodalmi Könyvkiadó 1951. 298 1 
Ára: 14 Ft. 

Golubkov: Az irodalomtanítás módszertana. 
Ford.: Kertész Istvánné. Közoktatásügyi 
Kiadóvál lalat 1951. 532 1. Ára: 15 Ft. 

Gorrish, W.: Spanyolországért. (Regény) 
Ford.: Németh Andor: Szépirodalmi Könyv-
kiadó 1951. 170 1. Ára: 10 Ft. 

Három fiatal kö l tő . Köveisi Endre, Pál Jó-
zsef, Timár Gvörgy versei. Szépirodalmi 
Könyvkiadó 1951. 139 1. Ára: 8 ,50 Ft. 

Ho ld i János: í g y kezdődött . (Regény . ) Szép-
irodalmi Könyvkiadó 1951. 155 1. Ára: 
12,50 Ft. 

Izcaray, J.: Spanyol partizánok. (Regény.) 
Ford.: Passuth László, Bev.: Fur ique Lis-
ter. Szépirodalmi Könyvkiadó 1951. 103 1. 
Ára: 5" Ft. 

Jermilov, V.: A szovje t irodalom a béke har-
cosa. Ford.: Ki lénvi Mária, Műve l t Nép 
Könyvkiadó 1951. 123 1. Ára: 6 ,50 Ft. 
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Jiráaek, Alois: A kutyafe jűek . (Történe lmi 
regény. ) Ford.: N é m e t h László. Szépiro-
dalmi Könyvkiadó 1951. 207 1. Ara: 
9 ,50 Ft. 

Kamjén István: Emberpiac . (Regény.) Szép-
iroda lmi Könyvkiadó 1931. 308 1. Ara: 
16 Ft. 

Kardos László: V e z é r f o n a l városi e l őadók 
számára Gorkij c. e l adáshoz. Magyar Iro-
dalomtörténet i Társaság 1951. 19 1. 

Kesz the ly i Zoltán: A b o l d o g vár. (Versek. ) 
Szépirodalmi Könyvkiadó 1951. 83 1. Ara: 
7 Ft. 

K. Nagy József: N e h é z esztendő. (Regény . ) 
Szépirodalmi K ö n y v k i a d ó 1951. 367 1. 
Ára: 18 Ft. 

Komjáthy István: Z e n g ő Hortobágy. (El-
beszé lő köl temény.) Szépirodalmi Könyv-
k iadó 1951. 71 1. Ára: 6 Ft. 

K ó n y a Lajos: Tavaszi utazás. (Versek a Né-
m e t Demokratikus Köztársaságról.) Szép-
irodalmi- Könyvkiadó 1951. 47 1. Ara: 
4,50 Ft. 

Kossuth zászlaja alatt. írások a szabadság-
harcról . Bev.: l .ukácsy Sándor. Szépiro-
dalmi Könvvkiadó 1951. 424 1. Ára: 
19,50 Ft. 

Kowalewski . M: Cukorhegyek. (Regény. ) 
Szépirodalmi K ö n v v k i a d ó 1951. 211 1. 
Ara: 9 t. 

Kö lc sey Ferenc vá logatot t művei. (Magyar 
Klasszikusok.) Révai József tanulinányá-
val. Sajtó 'alá rendezte : Barta János és 
Szauder József. Szépirodalmi Könvvkiadó 
1951. 1., II. 388, 303 1. Ára: 40 Ft. 

Lányi Sarolta: Kései ajándék. (Válogatott 
versek.) Szépirodalmi Könyvkiadó 1951-
152 1. Ára: 13 Ft. 

London , Jack: E lbeszé lések . (Szépirodalmi 
Kiskönyvtár 33—34.) Ford.: Uartos Zol-
tán, Garras Anna, Tersánszky J. Jenő . 
Bev. : Grandpierre Emil . Szépirodalmi 
Könyvk iadó 1951. 115 1. Ára: 2,50 Ft. 

Magyar nvelvjárási bibl iográfia. Szerk.: 
B e n k ő Loránd, Lőr incze Lajos. Akadémiai 
Könyvk iadó Vállalat 1951. 259 1. Ára: 
35 Ft. 

Maitz , Albert: Több m i n t az élet. (Regény. ) 
Szépirodalmi Könyvkiadó 1951. 2 6 4 1. 
Ára: 12 Ft. 

Móricz Zsigmond: Árverés a nádason. (El-
beszé lések) Szerk. és bev.: I l lés Endre . 
Szépirodalmi K ö n y v k i a d ó 1951. 226 1. 
Ára: 11 Ft. 

Mesterházi Lajos: Csodák nélkül . (Elbeszé-
lések . ) Szépirodalmi Könvvkiadó 1951. 
183 1. Ára: 11.50 Rt. 

Neruda Pabló: Ébredj favágó! (E lbeszé lő 
k ö l t e m é n y . ) Ford. és bev.: Somlyó György 
Szépirodalmi Könyvkiadó i 951. 143 1. Ára: 
14 Ft. 

Nexő, Martin Andersen: A vörös Morten. 
(Regény . ) Szépirodalmi Könyvkiadó 1951. 
314 1. Ara: 14 Ft. 

Ortutay Gyula — Katona Imra: Magyar 
parasztmesék I. Bev . : Ortutay Gyula 
Szépirodalmi Könvvkiadó 1951. 452 1. 
Ára: 18 Ft. 

Örkény István: Házastársak. (Regény.) Szép-
irodalmi Könvvkiadó 1951. 415. 1. 4 r a : 
23 Ft. 

Palotai Boris: Üj emberek a Dunai Vasmű-
nél. (Az Ötéves Terv Kiskönyvtára.) Nép-
művelés i Minisztérium 1951. 34 1. Ára: 
1,20 F t . 

Petőf i Sándor összes köl teményei . Szépiro-
dalmi Könyvkiadó 1951. 480 1. Ára: 15 Ft . 

Sándor András: Az új város. (Az ö t é v e s 
Terv Kiskönyvtára.) Népműve lés i Minisz-
tér ium 1951. 67 1. Ára: 1,60 Ft. 

Sándor András: Híradás a pusztáról . 
1915—1950 . Szépirodalmi Könyvkiadó 
1951. 2 1 5 1. Ara: 9 Ft . 

Sebők Éva: Felköszöntő. (Versek.) Szép-
irodalmi Könyvkiadó 1951. 104 1. Ára: 
7 Ft. 

Seghers Anna: A vonal . (Elbeszélések.) Szép-
irodalmi Kiskönyvtár 31.) Ford.: Deve-
os:eriné Guthi EÍrzsébet. Szépirodalmi 
K ö n y v k i a d ó 1951. 38 1. Ara: 1,50 Ft. 

Stil A n d r é : A ..Szajna" kifut a tengerre . 
(Elbeszélésiek.) Ford.: I l l és Endre. Szép-
irodalmi Könyvkiadó 1951. 143 1. Ára: 
6.50 Ft. 

Szabó B é l a : Lázadóból forradalmár l e t t em. 
(Versek. ) Szépirodalmi Könyvkiadó 1951. 
102 1. Ara: 7 Ft 

Szeberényi Lehel: A hegyek e lmozdulnak. 
(Regény . ) Szépirodalmi Könyvkiadó 1951. 
335 1. Ára: 14,50 Ft. 

Szüdi György: Ránvász vagyok. (Az ö t é v e s 
Terv Kiskönyvtára) Népművelés i Minisz-
térium 1951. 26 1. Ára: —,80 Ft. 

Tanulmányok Sztálin-dija« irodalmi művek-
ről. Ford . : Éber Istvánné, Lova« Pál , Mádi 
János, Szőke László. Művel t Nép Könyv-
kiadó 1951. 219 1. Ára: 13,50 Ft. 

Teleki Sándor: Emlékek Bemről. (Szép-
irodalmi Kiskönyvtár 27—28.) Bev. : 
l .ukácsy Sándor. Szépirodalmi Könyvkiadó 
1951 99 1. Ára: 2 Ft. 



Ara: 8.— Ft 
E l ő f i z e t é s f é l é v r e : 12,— Ft 

Ti l l ard P a u l : A P a u l - t i t o k . ( R e g é n y . ) Ford. 
R é v a y Józse f . B e v . : Maurice K r i e g e l - V a l -
r imont . S z é p i r o d a l m i K ö n y v k i a d ó 1951. 
136 1. Ára: 6 Ft . 

To l sz to j , L. N.: A n n a Karen ina . Ford . : Né-
m e t h Lász ló . B e v . : Barabás Tibor. I l j 
Magyar K ö n y v k i a d ó 1951. 8 5 3 1. Ara: 
31 Ft . 

Twain .Mark: A l ó v á t e t t váró?. Ford . és bev . : 
Szász Imre. S z é p i r o d a l m i K ö n y v k i a d ó 
1951. 212 1. Ara: 12 ,50 Ft . 

V a j d a János v á l o g a t o t t műve i . (Magyar 
Klassz ikusok . ) Sa j tó alá r e n d e z t e és bev.: 
K o m l ó s Aladár . Szép iroda lmi K ö n y v k i a d i * 
1951. 341 1. Ara: 2 0 Ft. 

\ a l l e s , . lule i : A l á z a d ó . ( R e g é n y . ) Ford.: 
L á n y i Viktor. B e v . : Marcel Gachin . A tör-
t é n e l m i t á j é k o z t a t ó t ö s szeá l l i to ta : K ö p e c z i 
B é l a . S z é p i r o d a l m i K ö n y v k i a d ó 1951. 2391  

1. Ara: 10,50 Ft . 
V é s z i E n d - e : Ü j h íd a D u n á n . ( R e g é n y . ) 

S z é p i r o d a l m i K ö n y v k i a d ó 1 9 5 1 . 2 3 2 L 
Ara: 12 Ft. 

AZ IRODALOMTÖRTÉNET A KÖVETKEZŐ B U D A P E S T I 
KÖNYVESBOLTOKBAN KA PHATÓ : 

Erkel Ferenc, VII, Lenin-krt. 52. 
Könyvesbolt, V, Múzeum-krt. 39. 
Könyvesbolt, VI, Sztálin-iít i5. 
Könyvesbolt, VIII, József-krt. 5. 
Makarenko, V, Múzeum-krt. 3. 
Munkácsy Mihály, V, Váci-utca 22. 
Nehézipari, VII, Lenin-krt. 7. 
Petőfi, II, Mártírok-útja 7. 
Szabadságharcos. XIII, Szent István-krt. 20. 
Tervgazdasági, V, Kecskeméti-u. 2. 
Üj Magyar, VI, Sztálin-út 76. 
Egyetemi, V, Kossuth Lajos-u- 18. 
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