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Anna világirodalmi — főként angol — referenciahálózatba illeszti be 
Csokonai költészetét; rendkívül érdekes és tanulságos például, amikor 
az Újesztendei gondolatokat párhuzamosan elemzi Andrew Marwell 
To His Coy Mistress с. manierista költeményével. A barokk, romantikus 
és az egzisztencializmust előlegező vonások szétválasztásában viszont 
némi bizonytalanság érzékelhető: mintha egyazon vagy hasonló gondo-
lati-hangulati elemek egyszer barokknak, másszor romantikusnak vagy 
egzisztencialistának minősülnének. Csokonai politikai nézeteire vonat-
kozó megállapításait bőségesen idézett levéldokumentumokkal támaszt-
ja alá. Ezek alapján cáfolja Csokonainak a hazai szakirodalomban hang-
súlyozott radikalizmusát, és azt bizonyítja, hogy Csokonai a korai fel-
világosodás humanista eszméiben gyökerező, a haladás gondolatát a 
patriotizmussal egyesítő nemzeti költő volt. 

A magyar sorozat eddig megjelent kötetei valamennyien komoly 
értéket képviselnek, s feljogosítják a magyar irodalmi köztudatot arra, 
hogy reményteljes várakozással tekintsen a folytatás elé. 

H. SZÁSZ ANNA MÁRIA 

LU HSZÜN: 
IRODALOM. FORRADALOM. TÁRSADALOM 

VÁLOGATOTT IRODALOMPUBLICISZTIKAI ÍRÁSOK* 

A kínai császárság összeomlása (1911) és a modern, polgárosuló 
igényű Kína szellemi ébredése évtizedeit Lu Hszün egyénisége és sok-
oldalú tevékenysége hatotta át; s aztán - a ,.kulturális forradalom" 
politikai-kulturális viszontagságai után - , az ő neve és újra megjelenő 
munkássága fémjelezte a hagyományok újraélesztésének szándékát. 
Hagyomány és haladás konfliktusának korszakában élt, hagyományos 
visszahúzó erők ellen és a társadalmi haladás érdekében írt és szervezett, 
vitatkozott és bírált a 20. századi Kína legnagyobb írója, Lu Hszün 
(1881 — 1936). Üj kötete, születésének centenáriumán, magyarul is 
méltóképpen képviseli Kína haladó hagyományát. 

Eddig megjelent kötetei a szépírót mutatták be a magyar olvasónak. 
(Lu Hszin néven. Az új kínai latin betűs átírás a név másik kiejtését 
tükrözi, s erre - a Lu Hszün név használatára - tértek át a külföldi 

*Válogatta és fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Galla Endre. 
A fordítást az eredetivel Kalmár Éva vetette egybe. 
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kiadványok is.) Az elbeszélő próza megújítóját, a modern elbeszélés 
megteremtőjét képviselte, már negyedszázada, az A Q hiteles története 
című kötet (Bp. 1956); újabb, bővebb kiadást is megérdemelnének 
úttörő s azóta is jóformán egyedülálló novellái-kisregényei. Vállalja 
Kína irodalmi hagyományának formai örökségét kora kifejezésére, s az 
elkerülhetetlen ellentmondás tudatában, szeretettel csúfolódik minden 
kínai diák kötelező olvasmányain, Régi mesék mai szemmel címmel 
(Tőkei Ferenc ford., Bp. 1959), és elégikus őszinteséggel, csiszolt forma 
mögé rejtett keserűséggel vall reményeiről és kétségeiről Vadfüvek 
címen kiadott prózaverseiben (Tőkei ford., Bp. 1961). Ujabb kiadás 
híján, mindegyik kötet már-már könyvritkaság. Esszéinek most meg-
jelent, irodalompublicisztikai válogatásában azonban irodalmi álarcukat 
fellebbentve vagy le is vetve, harcos hevületű prózában vetődnek fel 
maguk a problémák, nyíltan szólva a 20-as-30-as évek égető gondjairól, 
kora szellemi közéletének kulcskérdéseit közvetítve kortársnak és utó-
kornak egyaránt. 

Ezeket az 1922 és 1936 között keletkezett, egytől egynéhány lapig 
terjedő írásokat szükség és alkalom, azaz napi irodalompolitikai cél 
hívta életre, fegyvertényhez igazított, magvas polémiájukkal, s a harc 
távlataihoz mért, messzire tekintő világlátásukkal együtt. Addig is, míg 
Lu Hszün munkásságának és korának monográfiákat igénylő elemzését 
kézbe vehetjük, a kötet egyes darabjai maguk szolgálhatnak forrásul az 
író közéleti szereplésének, művei keletkezéstörténetének érdekes 
mozzanataihoz. Ha nem az egyes írásokból (bevezetőjükből stb.), akkor 
a jegyzetekből derülnek ki a megjelenés körülményei és más tudnivalók 
(Jegyzetek: 2 4 3 - 2 6 8 . , A kínai történelem korszakai: 271., Jegyzet-
szótár: 2 7 5 - 3 0 6 . ) Lu Hszün rövid életrajza és elemző értékelése fogja 
őket keretbe (Galla Endre: Az esszéíró Lu Hszün, 2 2 7 - 2 3 9 . ) ; s a külső 
borítón Lu Hszün arcképével, a borítón belül pedig az író kézírásának 
lapjaival - és a kínai írásnak a kötet mondandója szempontjából is 
tanulságos bonyodalmaival - ismerkedhet az olvasó. 

Irodalom, forradalom és társadalom tárgykörében mozognak ezek az 
írások: lelkesülten szárnyalnak, a célt tartva szem előtt, vagy szárny-
szegetten viaskodnak kora nagyon is földhözragadt, a múlt talajához 
tapadt gondjaival s ezektől szívesen el-elszakadó írótársaival. A válogatás 
magyar címe szinte a leggyakrabban előforduló szavakat emeli ki 
Lu Hszün írásaiból; s már e szavak emlegetése, korszerű használata 
állásfoglalásnak tekinthető a hagyománnyal szemben. A hajdan mágikus 
hatalmúnak tartott írott szó a társadalom történelmi gátjaival szemben 
hatástalannak bizonyul; keserűen állapítja meg: „az irodalom a leg-
haszontalanabb dolog a világon: csak a gyengék menedéke"; forradalom 
idején pedig - amelynek puszta nevére is „megborzadnak" kortársai -
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„a szavakat tettek váltják fel" (Irodalom a forradalom időszakában). 
Még csak nem is függetlenítheti magát, „felülemelkedve" a kor küzdel-
mein, mert „a kor fölött állni valójában menekülést jelent"; „Amikor a 
társadalom egy helyben topog, az irodalom és a művészet sem vágtathat 
eló're egyedül" (Irodalom és forradalom). Ugyanakkor, híven a kínai 
írásbeliség legjobb hagyományaihoz, az írástudó magától értetó'dő fele-
lősségével mutat tollával (ecsetjével) a legfőbb feladatokra, azok helyett 
is, akik még az írás-olvasásig sem jutottak el — Kínában ez úgyszólván 
tudós feladat - , akiknek „örökké csak elnyomásban és megszorítások-
ban volt részük, és semmiféle lehetőségük nem nyílott a művelődésre" 
(Az irodalom és művészet helyzete a sötétség Kínájában). 

Az új és még eljövendő idők kultúrájáért és írói-művészi megnyilat-
kozásáért száll síkra Lu Hszün minden itt olvasható beszéde és kritikája, 
előszava és kérdőívre adott válasza, az elhangzó és leírt szó hagyo-
mányos elhivatottságával és forradalmi, korszerű funkciójával. Ezért 
csatlakozik az írott nyelv megújítóinak mozgalmához, és saját írásait 
állítja csatasorba, hogy a régi irodalmat elzáró „ékes beszéd"-et (venjen) 
a beszélt köznyelv, a pajhua váltsa fel írásban is. Maga is - bár 
klasszikus veretű fordulatokkal, hasonlatokkal, anekdota-ízű utalások-
kal felvértezve - a közlés új, széles körben érthető formáit kereste, a 
„frontvonal kiszélesítése", „új harcosok kinevelése" érdekében 
(Gondolatok a Baloldali írók Ligájáról). Jól látja, hogy a forradalom 
pillanatában az irodalom sem több, mint „csatakiáltás" (A kínai prole-
tariátus forradalmi irodalma és az úttörők vére), s hogy a művelődésből 
kirekesztettek megközelítésének nehézségei egyenesen arra indíthatják 
az irodalmat (és más művészeteket), hogy „leereszkedjék az olvasóhoz", 
s ezzel egyben felemelését is elmulassza, felemelkedését is veszélyeztesse 
(Irodalom és művészet a tömegek számára). 

Tanulságul szolgálhat, Lu Hszün korán és Kína határain túl is, hogy 
milyen elvi tudatossággal és művészi érzékkel küzd - e kötet tanúsága 
szerint is - a szint-engedmény nélkül is mindenkihez szóló irodalomért, 
hagyomány és haladás tartalmi-formai ötvözéséért, a történelmi külde-
tésű írott szó művészi rangjáért. (Európa, 1981) 

ECSEDY ILDIKÓ 

VÍGH ÁRPÁD: RETORIKA ÊS TÖRTÉNELEM 

A téma - úgy általánosságban - a mindennapi életben néhány éve 
előtérbe került. A nyilvánosság előtt való megszólalás kötelessége egyre 
szélesebb körökre terjed ki, és számtalan szituációt teremt a szűk 
csoportban való hozzászólástól a tömegkommunikációs eszközök 


