
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-


