
történelmi és irodalomtörténeti személyek-
ről ad felvilágosítást, Köves Teofil és Lukácsy 
Sándor áll í tották össze. Többségükben ezek 
a jegyzetek is megfelelnek céljuknak, néme-
lyikük azonban meglehetősen semmitmondó. 
Az ilyen megállapításokból, mint pl. : »Bat-
teux (1713—1780) a maga korában jónevű, 
de hamar túlhaladott francia esztétikai iró« 

LEV TOLSZTOJ . HAD Z SI M U R A T 

Fordí tot ta Szőllősy Klára. — Olcsó Könyvtár 

Tolsztoj a Hadzsi Muratot élete alkonyán 
kezdte írni, s ha t évvel halála előtt fejezte 
be. Hagyatékából került elő ez a kisregény, 
és keletkezésében az a jellemzően érdekes, 
hogy az író »apostol-korszakának« szülötte. 

Különböző vallásos elmélkedések és kiált-
ványok írása közben, 1896-ban, mintegy 
pihenésül fogott ehhez a művéhez Tolsztoj, 
akiért felesége már több mint tizenöt évvel' 
előbb is így aggódott : »Lev szüntelenül 
dolgozik, ő legalább ezt mondja . Sajnos, 
mindenféle vallásos vi ta i ra tokat ír . . . Már 
csak azt kívánom, hogy végezzen ezzel 
mielőbb, s múljék el az egész, mint valami 
betegség.« A »betegség« azonban riem 
múlt el, sőt : egyre jobban á tha to t t a a tár-
sadalom megváltoztatására irányuló szán-
dékot. Tévutakra vezette ezt a pazarlóan 
gazdag lelket, elhomályosította tisztánlá-
tásá t . Művészetről, társadalomról vallott 
elvei eb'ben a .korszakában egyre jobban a 
vallás hatása alá kerülnek. 

így lesz a szociális problémából új-keresz-
tériy utópia, s a művészetből a szeretet esz-
köze az emberek egyesítésére. 

Tolsztoj lelke mélyén azonban továbbra 
is ott él a józan realista, s hogy mennyire, 
azt Gorkij mesteri Tolsztoj-portréja is bizo-
nyí t ja . 

Tudományról , irodalomról, zenéről néha 
a legképtelenebb nézetei vannak. Elég, ha 
csak a Kreutzer-szonátára, vagy a Shakes-
peare-tanulmányra gondolunk. De elbeszélő 
műveiben nem tud ja megtagadni önmagát , 
azokban ki ir thatat lanul él a realista látás, 
amelynek e késői években egyik sikerült 
alkotása éppen a Hadzsi Murát . 

Mintha if júkora emlékeihez térne vissza 
a Kaukázusba : nyers és valódi életet ábrá-
zol, nyoma sincs itt az általa hirdetet t szere-
tetnek, testvériségnek; az erőszak elítélésé-
nek. Az orosz imperializmus terjeszkedése 
borul sötét felhőzetként az egyszerű tör ténet 
szép hegyi tá ja i fölé, — a Samil vezetésével 
szabadságukért harcoló törzsek bukása vetít i 
előre á rnyát Hadzsi Murát sorsában. Tolsz-
toj , aki élete utolsó tíz évében, az orosz-

(296. 1.), vagy »Calderon (1600—1681) a spa-
nyol színműírás egyik klasszikusa* (297. 1.) 
—- vajmi kevés okulást meríthet az olvasó. 
Egy-két szóval legalábbis utalni kellett volna 
a szóban forgó író. vagy gondolkodó mun-
kásságának leglényegesebb tar talmi sa já t -
ságaira is. 

Oltványi Ambrus 

1954. Ú j Magyar Könyvkiadó. 

japán háború és az 1905-ös forradalom ide-
jén elvileg minden fegyveres harccal szembe-
fordult — it t rokonszenvvel. ír a népi 
felszabadító harcról. Hadzsi Muratot, Samil 
alvezérét, becsületes, bátor , egyénesjellemű 
embernek ismerjük meg, . akiről a regény 
egyik orosz szereplője, Marja Dimitri jevna 
ezt mondja , mikor egy másik orosz gazember-
nek nevezi : »Adná Isten, hogy minél több 
ilyen gazember lenne az oroszok közt . Egy 
hétig élt i t t nálunk, soha egyebet, mint jót, 
nem tapaszta l tunk nála. Barátságos, okos, 
igazságos ember.« 

Hadzsi Murát vesztét éppen ez okozza. 
Felesége és fia iránti szeretetből veszélyes 
já tékba kezd : az oroszok segítségével akar ja 
kiszabadítani szeretteit Samil fogságából; 
Legszemélyesebb, egyéni életét legközelebb-
ről érintő szorongása egyúttal tipikus képet 
is ad e törzsek vezetőiről : Samil és közte 
régi családi vérbosszú és hatalomvágy ron-
to t ta el a jóviszonyt. Meghasonlott vezetők 
pedig nem vihetnek diadalra egy szabadság-
harcot. Az oroszok ha gyanakvással is, de 
végül örömmel és megkönnyebbüléssel fogad-
ják a tárgyalni szándékozó Hadzsi Muratot , 
hiszen a híres hős átállása őket erősíti. 

Áruló volna hát ezek szerint Hadzsi 
Murát? Ahogy a regény folyamán viselkedik, 
s ahogy elmeséli' élettörténetét , inkább a 
hegyilakók tanácstalan zavartsága látszik 
ra j t a . Nem szereti az oroszokat, s t ud j a , 
hogy népe leigázására törnek. De nem bízik 
Samil ígéreteiben sem. Az oroszoktól volta-
képpen azt szeretné, ha olyan sereget bíz-
nának rá, amellyel ki tudná szabadítani 
fiát és feleségét. Hogy aztán továbbra is az 
oroszok oldalán m'aradna-e? Ez nagyon két-
séges. Hiszen a legnehezebb döntést sem 
halogatja , amikor lát ja, hogy hasztalan 
vár segítséget : annak ellenére, hogy életére 
tör Samil, mégis megszökik, vissza akar 
térni a hegyek közé, s az üldöző orosz kato-
nákkal szembefordulva, hősként esik el. 

Romain Rolland szerint ez a tör ténet nem 
kelt igazi érdeklődést bennünk, » . . . mert 
érezzük, hogy Tolsztoj maga sem érdeklődik 
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túlságosan. Minden szereplő, aki az elbeszé-
lés folyamán megjelenik, egészen egyforma 
rokonérzést ébreszt benne ; és mindenkiről 
tökéletes arcképet fest, még ha csak egy 
pillanatra vonul is el szemünk előtt. De mert 
valamennyit szereti,, nem emel ki semmit. 
Úgy látszik, mintha belső szükség nélkül, 
tisztán fizikai kényszerűségből írná ezt az 
érdekes novellát. Mint ahogy mások az izmai-
kat gyakorolják, neki a maga szellemi 
gépezetét kell gyakorolnia. Szüksége van a 
teremtésre. Tehát teremt.« A kisregénynek 
ez a lebecsülése helytelen is, felületes is, 
csupán abban a megérzésben van igaza, 
hogy a műbe valahol hiba csúszott. Hadzsi 
Murát sorsa annak a szabadsághősnek a szük-
ségszerű bukását példázza, aki egyéni érzé-' 
seit — ha csak átmenetileg is —-a szabadság 
ügye elé helyezi. Az ellenséggel alkudozni — 
ez csak katasztrófát eredményezhet. Hadzsi 
Muratról hiába tuda t ja velünk az író, hogy 
hős : a mi szemünkben/ csak a regény utolsó 
lapjain válik azzá, amikor felismeri, hogy 
mégis a hegyilakók közt van a helye. Halá-
lában válik hőssé, a regény nagyobb részé-
ben viszont két malomkő közt őrlődik. így 
aztán, bármennyire megközelíti is helyen-
ként a népi eposzok hangját : a regénynek 
nincs és nein is lehet olyan irama és hőfoka, 
mint Gogol Bulba Tárászának, vagy akár 
Tolsztoj fiatalkori művének, a Kozákoknak. 

Semmiképpen sem igaz azonban, hogy az 
író egyformán szereti szereplőit. Az sem 
igaz, hogy nem emel ki semmit. Elsősorban 
is : kiemeli a hegyilakók szabadságvágyát, 
büszkeségét 'és hősiességét, azt a hazaszere-
tetet, amellyel szemben a cári uralom kímé-
letlen hódításvágya áll. Nagyon is élesen 
kiemeli Miklós cár kegyetlen, ostoba, ellen-
szenves a lakját . íme az arckép : »Miklós 
cár egyszerű, fekete egyenruhában, vállrojt 
nélkül, rövid vállpánttal ült az asztalnál, 
elhájasodott törzsét, amely zsíros hasa fölött 
erősen be vótt fűzve, hátravetette és élettelen 
szemével mozdulatlanul pillantott a belé-
pőkre . . . -« Csernisev hadügyminiszter tesz 
jelentést a cárnak Hadzsi Murát átállásáról, 
a cár azonban fáradt , mert előző este, az 
álarcosbál után, egy húszéves, ártatlan leány-
kával szórakozott. »Hogy ezek a kicsapongá-
sok nős emberhez nem illők, az eszét sem 
járta meg, és nagyon elcsodálkozott volna, 
ha valaki ezért elítéli. De annak ellenére, 
hogy meg volt győződve róla, helyesen járt 
el, mégis valami kellemetlen utóíz maradt 
benne és hogy. ezt az érzést eltompítsa, arra 
kezdett gondolni, ami mindig megnyugtatta : 
hogy ő milyen nagy ember.« Nos, erről az 
alakról még Romain Rolland sem mond-
hat ja , hogy Tolsztoj szeretettel ír róla. Ahogy 
a cár a reggeli mosdásnál. végigdörzsölteti 
hatalmas, hájas testét, ahogy ledarálja meg-
szokott imádságait, nem is gondolva az értel-

mükre, ahogy séta közben sem tud másra 
gondolni, csak arra : »Bizony, mi lenne nél-
külem Oroszország, s nemcsak maga Orosz-
ország, de egész Európa« — ez egy csöpp 
rokonszenvről sem tanúskodik az író részéről. 
A történet 1851-ben játszódik s ez a Miklós 
cár minket is közelről érdekel, mint az európai 
szabadságmozgalmak s a magyar szabadság-
harc megfojtója, mint »Európa zsandára«. 

Tolsztoj rideg tárgyilagossággal és éles 
vonásokkal úgy állítja elénk ezt a gyűlö-
letes, korlátolt zsarnokot, hogy a vér is meg-
hűl bennünk — az író bátorságától, de még-
inkább a cár aljasságától. Egy példa : Mik-
lósnak ítéletet kell hoznia egy diák ügyében, 
aki elkeseredésében a professzorára támadt . 
Az ítélet a következő: »Halálbüntetést 
érdemel. Azonban, hála Istennek, a halál-
büntetés nálunk ismeretlen. És nem az én 
feladatom, • hogy bevezessem. Vessző-
futás tizenkétszer, ezer ember között. -— 
•— »Miklós jól tudta , hogy tizenkétezer 
vesszőcsapás nemcsak biztos, gyötrő halált 
jelent, hanem még hozzá fölösleges kegyet-
lenkedést is, hiszen ötezer vesszőcsapás 
elegendő, hogy megölje a legerősebb embert 
is.« S miután így intézte e.l egy szerencsétlen 
fiatalember életét, »a jól végzett kötelesség 
érzésével egyet nyújtózott , majd átment 
lakosztályába, hogy átöltözködjék«. Tolsztoj 
tóvább is tudja úgy fokozni áz ábrázolást, 
hogy a cár alakja még gyűlöletesebbé vál-
jék. Mert ezekután Miklós templomba megy 
s a templomban a szeretője vállaira gondol . . . 
De ebből elég is ennyi. És a többiek? »A ku-
rinszki ezred parancsnoka, Voroncov herceg, 
a kicsiny kaukázusi erődben olyan fényűző 
pompában élt, ahogyan még soha senki 
ezen a vidéken. A herceg és különösen fele-
sége úgy érezte, hogy nemcsak szerény, ha-
nem éppenséggel nélkülözésekkel teli életet 
folytat.« 

Voroncov fényűző életével szembeállítja 
az erőd katonáinak sivár, szegényes és állan-
dóan veszélyben forgó életét, de leleplezi 
a tisztek közt forrongó ellentéteket is, _ a 
karrierizmust és a nép sorsával szemben ér-
zett közönyt is. — Avgyejev, aki négy-gyer.e-
kés bátyja' helyett jött 'el katonának, egy 
kisebb ütközetben elesik. Az író érezteti, 
hogy ezzel a »hősi« halállal egy család élete 
megy tönkre, s azt is, hogy a vezetők számára 
ez semmit sem jelent, — amikor a fejezetet 
a szűkszavú hivatalos jelentéssel zárja : 

»Az ütközetben könnyen megsebesült két 
fő, életét vesztette egy.« 

Megrendítő képet ad az értelmetlen 
hódító háború pusztításairól is : »Az öreg 
nagyapó a szétrombolt száklya falánál ült 
és valami pálcikát farigcsálva, tompán 
bámult maga elé. Nemrég tért vissza 
méheséből, — a két szénaboglyát fel-
égették, a gondosan ápolt barack- és cse-
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resznyefákat kivágták és eltüzelték, és 
valamennyi méhkas a méhekkel együtt a tűz 
martaléka lett. Az ault asszonyok sírása, 
jajveszékelése töl töt te be. Az apró gyerme-
kek anyjukkal együtt sírtak.« 

A cári katonaság magatartásáról a leg-
keményebb ítéletet Marja Dimitri jevna mond-
ja, amikor diadalit tasan megmuta t ják neki 
Hadzsi Murát levágott fejét : »Gyilkosok 
maguk mind, egytől-egyig, gyűlölöm magu-
ka t , gyilkosok.« 

Amilyen rövid aránylag ez a regény, olyan 
hosszú elemzést érdemelne, mert tele van 
kitűnően megrajzolt mellékalakokkal. Igaz : 
Hadzsi Murát t ragédiájának hatását tom-
pí t ja az, hogy hősi harcaiból keveset és alku-
dozásából túlsókat ismerünk meg. De így i s : 
a legyőzhetetlenség s a végleg soha el nem 
t iporható szabadság levegője veszi körül 
Samil alvezérét. Ugyanakkor remekül lát-
t a t j a meg az író az összefüggéseket a hódító 
politika és a hódítók morálja között, a tiszti-
ka r züllöttségét s az egyszerű legénység 
békevágyát. 

Az Olcsó könyvtár eddigi szép munkájá-
ban jelentős esemény a Hadzsi Murát kiadá-
sa. Noha semmiképpen sem tartozik Tolsztoj 
nagy remekművei közé, a maga kisebb igé-
nyében is vérbeli realista alkotás, amelyet 
az érdékes cselekmény csak még vonzóbbá 
tesz. 

A mű fordítása egészében szép munka, de 
nem hal lgathatunk néhány hibás kifejezés-

ről. Nem szemrehányásképp említ jük meg, 
hanem a különben kitűnő stílusérzékű for-
dító figyelmébe a jánlva , ha később talán 
átdolgozza. — A regény elején egyízben 
helytelenül használja a szinonimákat : a 
margarétának bűze van s a szárított tehén-
trágya füst jének illata ?(!) Akad egy pon-
gyola mondat is : »Nazarovot a szakadat-
lanul társai megriadt lovai körül keringő 
lova magával vonszolta.« — Ez a hat szóból 
álló .jelzős kifejezés kissé zavaró, akárcsak 
ez a pontat lan kép : »Pillátlan szeme kivörö-
södött és összeragadt alvás közben, s az öreg 
sűrű pislogással igyekezett szétválasztani.« 
Szétválasztani a szemet aligha, legfeljebb 
a szemhéjakat lehet. Még egy hiba (s ennyi 
volt az összes, amit talál tam) : »A hegyi-
lakók ! . . vakmerő lovasok, akiktől véde-
kezni kell.« Valaki/«/ védekezni nem szokás, 
csak valaki ellen. 

Nem a fordító hibája , de néhány elmaradt 
szómagyarázatot is hiányolunk. A Pleiádok-
ról pl. nem mindenki tud ja , hogy azonosak 
a Fiastyúkkal. De az olvasó (ha már ott 
lá t ja a szövegben) azt is szeretné tudni , 
hogy mi a szdklya, a besmet, a cserkeszka, 
a murid, a pilgis. Én csak ennyit jegyeztem 
ki futólag a megmagyarázatlan szavak közül. 
Az Olcsó Könyvtárnak, amely a széles nép-
rétegek ma már egyre kedveltebb olvasmá-
nyait adja ki, erre is ügyelnie kell. 

Szabó Ede 

KÉT TANULMÁNY 

az Eötvös Lnránd Tudományegyetem Bölcsészeti Karának Évkönyvéből . (Tankönyv-
kiadó) 

A Budapesti Tudományegyetem nagy ese-
ményének számít az 1953-ban megjelent 
Bölcsészettudományi Kar Évkönyve. A szé-
lesebb nyilvánosság előtt is bebizonyosodott, 
hogy egyetemeinken a marxista-leninista 
szellemben nevelkedett fiatal generáció fel-
nőt té válik : tudományos alkotásra képes, 
önálló kuta tó munkát folytat . Az Évköny- . 
vet elsősorban olyan egyetemi vagy más 
beosztásban dolgozó fiatalok munkái töl-
tik meg, akik csak nemrég fejezték be tanul-
mányaikat . Biztató jel ez : tanúskodik 
egyetemünk frissülő életéről, a tudományos' 
képzés fellendüléséről s nem utolsó sorban 
azokról az új tehetségekről,' akik a tudomá-
nyos utánpótlás egyre növekvő seregét sza-
porí t ják. 

Jelentős eseménynek kell tar tanunk az 
Évkönyv megjelenését azért is, mert a szűk-
re szabott publikációs lehetőségeket tágí tot ta , 
helyet adva az akár első tudományos jellegű 

dolgozatoknak. Napjaink nyelvészeti; tör-
téneti, irodalomtörténeti stb. folyóiratai nem 
rendelkeznek akkora terjedelemmel, hogy 
minden arra érdemes munkát közöljenek. 
Az egyes szakfolyóiratoknál nagy anyag 
torlódik, a folyóiratok egy része r i tkán is 
jelenik meg, s ezért a f iatalabb kutatók 
kevésbé kiforrott dolgozataikat _ elvétve 
adha t ják nyilvánosság elé. Az Évkönyv 
nem oldja meg ezt a nehézséget, de egy lépés-
sel előre visz. Ezért volna különösen kívána-
tos, ha az Évkönyv, rendeltetéséhez híven, 
minden esztendőben megjelennék. így gon-
dolni lehetne azután arra is, hogy a legjobb 

' képességű egyetemi hallgatók szakdolgozatai 
nyomtatásban is napvilágot lássanak. Az 
Évkönyv kísérletező műhellyé válhat , a 
tudós nevelés egyik eszközévé. Nemcsak az 
írót — a tudomány dolgaiban tájékozódó 
embert is a nyilvánosság élteti, ösztönzi, 
innen meríti az erőt ú jabb és újabb inun-
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