
helyett egyszer-k¢tszer ZsuzsÀnak nevezi tÀr-
sÀt. JÂl lÀtja, hogy Zsuzsa (ez egyszer hadd
Árjam ¢n is Ágy kedves pÀlyatÀrsam nev¢t) in-
kÀbb felfedezû, mint feltalÀlÂ. HozzÀteszem:
meg¢rtû szociolÂgiÀt müvelt, amelyben az
empatikus befogadÀst ¢s a szakszerü ¢rtelme-
z¢st egyarÀnt müvelte. Sosem spekulÀlÂ, jÂ-
val inkÀbb szeml¢lûdû szociolÂgus volt. írÀ-
sait olvasva szinte halljuk ¢rdeklûdû ¢s bizal-
mat gerjesztû hallgatÀsÀt, amellyel megszÂlal-
tatta azokat, akiknek hit¢t nem osztotta, de
tisztelte, becs¡lte, s ha kellett, meg is v¢dte,
hiszen ä kutatÂi tÀrgyilagossÀgÀt sosem felad-
va ä rendre megszÂlalt a megbÀntottak ¢s ki-
semmizettek mellett. Az ¡ld´z´tt N¢meth
G¢zÀval jÂban volt, de amikor û ä sokunk szÀ-
mÀra teljesen vÀratlanul ä nagy h¢vvel tÀ-
madni kezdte a szektÀkat, felvette a kesztyüt
legfûbb ¢rt¢ke, a szabadsÀg nev¢ben. A har-
cot azonban csak becs¡letbûl vÀllalta, nem ez
volt igazi ¢nje, hanem a segÁt¢s. Errûl besz¢lt
IvÀnyi GÀbor, e k´nyv egyik lektora is, a te-
met¢si szertartÀst v¢gzû lelk¢sz, sejtetve,
hogy aff¢le anonim kereszt¢nynek ¢rzi Hor-
vÀth ZsuzsÀt, ¢s ugyanerrûl szÂl az a KassÀk-
vers is, amellyel CsÀkÂ MihÀly bevezetûje v¢-
g¢n tÀrsa szellem¢t id¢zi:

à°ltem, bÀr nem akartÀk, hogy ¢ljek;
Dolgoztam, bÀr nem hagytÀk, hogy dolgozzam;
Meghaltam, mi mÀst tehettem;
BocsÀssÀtok meg minden jÂsÀgomat.Ê

KamarÀs IstvÀn

ESSZ°K A XIX. SZçZADI
OROSZ IRODALOMRñL

Pjotr VajläAlekszandr Genisz: Rodnaja recs'
Nyezaviszimaja Gazeta, Moszkva,
1995. 190 oldal

BÀrmilyen meglepûen hangzik is, nincs ma
MagyarorszÀgon forgalomban orosz iroda-
lomt´rt¢net. Nincsen egy, az orosz iroda-
lommal rendszeresen foglalkozÂ magyar
nyelvü k¢zik´nyv. Az orosz irodalmi àarany-

korÊ-rÂl, a XIX. szzÀzadrÂl is alig-alig valami,
csak T́ r´k Endre AZ OROSZ IRODALOM A
XIX. SZçZADBAN (Bp., 1970) cÁmü k´nyve.
K¢ts¢gtelen, a szovjet korszak orosz iroda-
lomt´rt¢n¢szei sem kÀprÀztattak el olyan iro-
dalomt´rt¢netekkel, melyeket ¢demes lett
volna lefordÁtani.

ValÂszÁnüleg az orosz nyelven olvashatÂ,
´sszefoglalÂ jellegü, friss szeml¢letü iroda-
lomt´rt¢neti munka hiÀnya k¢sztette az USA-
ban ¢lû orosz szerzûpÀrost, Pjotr Vajlt ¢s
Alekszandr Geniszt arra, hogy RODNAJA
RECS' cÁmmel rendhagyÂ XIX. szÀzadi orosz
irodalomt´rt¢neti essz¢k´tetet adjon ki. Illet-
ve nem is annyira rendhagyÂt... Vajl ¢s Ge-
nisz ä akik egy¢bk¢nt a posztmodern kivÀlÂ
ismerûik¢nt rendkÁv¡l izgalmas ¢s szellemes
k´tetet jelentettek meg a kortÀrs orosz iroda-
lomrÂl (SZOVREMENNAJA RUSSZKAJA PROZA,
New York, 1982) ä elvetett¢k az irodalmi
àaranykorÊ-rÂl a müvelt orosz olvasÂban ¢lû
klis¢ket, sablonokat, sztereotÁpiÀkat, ¢s meg-
prÂbÀltÀk ä ahogyan a BEVEZETý-ben ÁrjÀk ä
elûÁt¢letek n¢lk¡l Ãjraolvasni a XIX. szÀzadi
orosz irodalmi k´z¢piskolai tananyagot.

Az ÃjraolvasÀs mint strat¢gia t´bb elm¢leti
k¢rd¢st vet fel. Elûsz´r is a klasszikussÀ vÀlt
sz´vegeket igyekeztek ¢lû, hatÂ, mük´dû sz´-
vegekk¢nt felfogni, azaz Ãgy, mintha mai mo-
dern, az irodalmi kÀnonba m¢g nem tartozÂ
sz´vegek volnÀnak. MÀsodszor, minden igye-
kezet ellen¢re is lehetetlen nem figyelembe
venni e sz´vegek kanonizÀlt mivoltÀt ä ¢ppen
ez¢rt fordultak a szerzûk a k´z¢piskolai tan-
anyaghoz, hiszen ä mint v¢lik ä az iskola, az
oktatÀs a kanonizÀlÀs legfûbb eszk´ze. Har-
madszor, szÀmot kell vetni azzal a t¢nnyel,
hogy az orosz ember szÀmÀra a klasszikus
orosz irodalom nem csupÀn irodalom, ha-
nem olyan ideolÂgiai ¢s erk´lcsi alap, amely-
nek puszta emlÁt¢s¢re a legellent¢tesebb n¢-
zeteket vallÂ orosz emberek is kib¢k¡lni lÀt-
szanak, hiszen abban mindannyian meg-
egyeznek, hogy a klasszikus orosz irodalom
az emberis¢g szellemi ¢let¢nek egyik csÃcstel-
jesÁtm¢nye. Vagyis az orosz embert àmegszÂ-
lÁtaniÊ ¢ppen e kanonizÀlt sz´vegeken keresz-
t¡l lehet. MÀsr¢szt ¢ppen az e sz´vegekrûl va-
lÂ mÀsf¢le besz¢dmÂd az orosz ember szÀmÀra
botrÀnyosnak is tetszhet, hiszen ez a mÀsf¢le-
s¢g egy-egy, az irodalmi hagyomÀnyban szin-
te szakrÀlisnak tekintett sz´veg deszakralizÀ-
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lÀsÀt jelentheti. Negyedszer, Vajl ¢s Genisz
mindezek mellett vagy ellen¢ben nem vala-
mif¢le avantgÀrdos manÁrral fogott a müvek
ÃjraolvasÀsÀhoz, azaz nem akartÀk abbÂl a
bizonyos hajÂbÂl kidobÀlni a kanonizÀlt sz´-
vegeket, hanem ä mintegy ´nmagukat is
megm¢rettetve ä arra voltak kÁvÀncsiak, va-
jon k¢pesek-e talÀlni e müvekben olyan, a
(poszt)modern ember szÀmÀra is jelentûsnek
mutatkozÂ ¢rt¢keket, melyek ideolÂgiÀkon
¢s sztereotÁpiÀkon tÃl, àpusztÀnÊ eszt¢tikai
szempontok alapjÀn ¢rdekess¢, egy r¢gi-Ãj
kÀnon el- ¢s befogadhatÂ darabjaivÀ teszik
ezeket a sz´vegeket. ¹t´dsz´r, Vajl ¢s Genisz
igen ¢rdekesen oldotta meg a t´rt¢netis¢g
probl¢mÀjÀt: bÀr a k´tet kronolÂgiai rendben
halad a XVIIIäXIX. szÀzad fordulÂjÀtÂl a
XIXäXX. szÀzad fordulÂjÀig, KaramzintÂl
Csehovig, az egyes fejezetek nem a teljes ¢let-
müvekre, hanem az adott szerzû egy-egy mü-
v¢re vagy az adott ¢letmü valamely jellegze-
tes vonÀsÀra koncentrÀlÂdnak. Ily mÂdon a
t´rt¢neti Àttekint¢s szaggatottÀ, t´red¢kess¢
vÀlik, ugyanakkor a k´nyv bizonyos kompa-
ratisztikai metÂdusoknak (t¢mavizsgÀlatnak,
intertextualitÀsnak), valamint az àorosz jel-
legÊ felmutatÀsÀnak k´vetkezetes ¢rv¢nyesÁ-
t¢s¢vel egys¢ges szeml¢letü, ´nÀllÂ eg¢sz tud
lenni. A t´rt¢neti szempont egy¢bk¢nt az Ãj-
raolvasÀs strat¢giÀjÀnak hangsÃlyozÀsa miatt
sem tarthatÂ k´vetkezetesen. Hiszen az Ãjra-
olvasÀs azt (is) jelenti, hogy az olvasÂ tudatÀ-
ban jelen vannak a XIX. szÀzadi, valamint a
XIX. szÀzad elûtt ¢s utÀn keletkezett müvek
egyarÀnt. így lehets¢ges, hogy p¢ldÀul Ra-
gyiscsev ÁrÀsÀrÂl, az UTAZçS P°TERVçRRñL
MOSZKVçBA cÁmürûl szÂlvÀn a szerzûpÀros a
reg¢ny Àlpikareszk jellege alapjÀn ¢ppÃgy
asszociÀlhat az elûzm¢nynek szÀmÁtÂ Sterne-
reg¢nyre, az °RZELMES UTAZçS-ra, mint a fe-
jezeteknek az utazÀs ÀllomÀsai szerinti elren-
dez¢se alapjÀn Venyegyikt Jerofejev MOSZK-
VA ä PETUSKI-jÀra, a modern orosz prÂza
egyik legjobb darabjÀra. Az effajta ÀllandÂ
oda- ¢s visszautalÀsok szint¢n a k´tet ´ssze-
tartÂ erej¢v¢ vÀlnak, mÀr csak az¢rt is, mert
a XIX. szÀzadi orosz irodalmi sz´vegek Ágy
ÀllandÂan dialÂgusba l¢ptetûdnek mÀs orosz
¢s vilÀgirodalmi sz´vegekkel, megmutatva,
hogy a tÀrgyalt müvek mennyire eleven r¢-
szei mind az orosz, mind a vilÀgirodalomnak.
A k´tetbûl egyÃttal az is kitetszik, hogy a

XIX. szÀzadi orosz irodalom mennyire ´n-
reflektÁv, azazhogy az orosz irodalom meny-
nyire ´nmagÀrÂl (is) szÂlÂ irodalom. TalÀn
¢ppen ennek a t¢nynek kiemel¢se vezette
Vajlt ¢s Geniszt arra, hogy a klasszikus mü-
veket ne felt¢tlen¡l valami sÃlyos, komor,
unalmas olvasmÀnyokk¢nt fogjÀk fel, tele er-
k´lcsi ¢s tÀrsadalmi intelmekkel ¢s szÂzatok-
kal, hanem olyan szÂrakoztatÂ, esetenk¢nt
k´nnyed ÁrÀsoknak, melyekben vagy vala-
mely megelûzû korszak irodalmi stÁlusÀnak,
vagy valamely kortÀrs divatirÀnyzatnak ironi-
kus-parodisztikus vonÀsai is felsejlenek.

Az egyes elemz¢sekkor Vajl ¢s Genisz nem
egy letünt vagy ¢ppen divatos elm¢leti iskola
mÂdszer¢t igyekszik ¢rv¢nyesÁteni, mintegy
illusztrÀciÂnak hasznÀlva csupÀn a sz¢piro-
dalmi müveket, hanem a primer sz´veg ala-
pos ismeret¢bûl kiindulva valamif¢le àbelsû
olvasatÊ-ot adnak. Vajl ¢s Genisz az elemz¢s-
nek alÀvetett müben megkeres egy jellegze-
tes po¢tikai fogÀst, egy eszmei magot, egy
nyelvi probl¢mÀt, s ezekbûl bontjÀk ki a mü-
rûl alkotott v¢lem¢ny¡ket.

Az elûÁt¢letek n¢lk¡li ÃjraolvasÀs legna-
gyobb hozad¢ka az, hogy Vajl ¢s Genisz
mindegyik tÀrgyalt szerzûrûl ¢s mürûl tud
valami Ãjat, eredetit mondani. MegÀllapÁtÀ-
saik rÀadÀsul helyenk¢nt annyira az eviden-
cia erej¢vel hatnak, hogy az orosz iroda-
lommal foglalkozÂ szakember csodÀlkozhat,
hogy' nem gondolt ezekre m¢g senki, esetleg
sz¢gyenkezhet, hogy' nem vette ezeket m¢g
û maga ¢szre...

Itt van mindjÀrt p¢ldÀul az IVAN EVANG°-
LIUMA cÁmü fejezet, mely a szÀzad elej¢nek Àl-
latmeseÁrÂjÀrÂl, KrilovrÂl szÂl. Az elfogadott
sztereotÁpiÀk szerint Krilov a La Fontaine-i
mes¢ket Ãgy alakÁtotta Àt, hogy benn¡k az
orosz n¢pi b´lcsess¢g nyilvÀnul meg. Vajl ¢s
Genisz ÀllÁtÀsa ezzel szemben az, hogy Krilov
az Àllatmes¢k n¢pies hangv¢tel¢vel ¢s aforiz-
maszerüs¢g¢vel az orosz szÂlÀsokban ¢s k´z-
mondÀsokban is felfedezhetû relatÁv erk´lcsi-
s¢get fogalmazott meg, s az Ágy l¢trehozott er-
k´lcsi rendszer alternatÁv, n¢pi, àaluln¢zetbûlÊ
megjelenÁtett evang¢liumk¢nt foghatÂ fel.

Gribojedov AZ °SZ BAJJAL JçR cÁmü drÀmÀ-
jÀban a felesleges ember klis¢je helyett a k¢t
kritikus azt boncolgatja, hogy a fûhûsnek,
Csackijnak a fecseg¢se nem mÀs, mint a vi-
lÀggal szembeni stilisztikai fell¢p¢se. A stilisz-
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tikai lÀzadÀs ä ÀllapÁtja meg a szerzûpÀros ä
fontosabb az eszmein¢l, mert ez Àtfogja az
¢let eg¢sz¢t: az orrfÃvÀstÂl a gondolkodÀs-
mÂdig. Stilisztikai lÀzadÂk¢nt pedig Csackij
nem mÀs, mint Mercutio ¢s Hamlet k¢sei
orosz rokona. (Hogy ´r¡lhetett ennek a meg-
ÀllapÁtÀsnak a k´tethez Árott ELýSZñ szerzûje,
Andrej Szinyavszkij, akit t´bbek k´z´tt a nem
kis port felkavart S°TçK PUSKINNAL cÁmü
essz¢je miatt àstilisztikai ellenÀllÂÊ-k¢nt tarta-
nak szÀmon.)

Puskin ANYEGIN-j¢t vizsgÀlva Vajl ¢s Ge-
nisz elveti a tank´nyvekben megcsontoso-
dott, m¢g Belinszkijtûl szÀrmazÂ megÀllapÁ-
tÀsokat (az orosz ¢let enciklop¢diÀja, Tatyja-
na ä az orosz nû tÁpusa, Anyegin ä a felesleges
ember), ¢s Szinyavszkijhoz hasonlÂan az
ANYEGIN metasz´veg¢re (bÀr SzinyavszkijtÂl
elt¢rûen a metasz´vegek nem komikus, ha-
nem tragikus mozzanataira) helyezi a hang-
sÃlyt, bemutatva, hogy a Belinszkij-f¢le har-
mÂniaelv mennyire nem ¢rv¢nyes Puskin
verses reg¢ny¢re. Belinszkijt egy¢bk¢nt a ne-
ki szentelt fejezetben k¡l´n is elmarasztaljÀk
az¢rt a kritikusi szeml¢let¢¢rt, mely szerint az
irodalom az ¢let tank´nyve, ¢s az¢rt a kriti-
kusi magatartÀsÀ¢rt, amelybûl a kritikus fel-
sûbbrendüs¢g¢re lehet k´vetkeztetni.

Lermontov KORUNK HýSE cÁmü reg¢ny¢-
rûl szÂlva Vajl ¢s Genisz azt mutatja meg, mi-
k¢nt alakul Àt egy zseniÀlis szerzû tollÀn ma-
gas irodalmi formÀvÀ egy alapjÀban v¢ve po-
pulÀris müfaj. A KORUNK HýS°-t bizonyos, itt
nem r¢szletezendû fogÀsai alapjÀn a scotti, a
cooperi vagy a dumas-i kalandreg¢ny olyan
mÂdosÁtott orosz vÀltozatÀnak fogjÀk fel,
amelyben a kalandreg¢ny sablonjait a fûhûs
´nelemz¢sei eg¢szÁtik ki. Ennek az eljÀrÀsnak
eredm¢nyek¢nt ä ÀllÁtja a k¢t szerzû ä Pecso-
rint, a fûhûst Ãgy kellene elk¢pzeln¡nk,
mintha Athost hallanÀnk Sztavrogin nyelv¢n
megszÂlalni.

A GogolrÂl szÂlÂ fejezet abbÂl a megh´k-
kentû ä bÀr k¢zenfekvû ä k¢rd¢sfeltev¢sbûl
indul ki, hogy ha Gogol a szlavofilek ÀllÁtÀsÀ-
val egybehangzÂan elfogadta, hogy a HOLT
LELKEK az Ãj orosz ODºSSZEIA, akkor nem le-
hetne-e az ¢letmüben megtalÀlni az Ãj orosz
ILIçSZ-t is. A szerzûpÀros ä nem csek¢ly filo-
lÂgiai tÀj¢kozottsÀgrÂl is tanÃsÀgot t¢ve ä ar-
ra az eredm¢nyre jut, hogy a MIRGOROD cÁ-
mü elbesz¢l¢sk´tet sz´vegvilÀgÀba pontosan

illeszkedû TARASZ BULBA elsû vÀltozatÀt Go-
gol az¢rt alakÁtotta Àt ä s tette t´nkre ezzel a
k´tet struktÃrÀjÀt ä, hogy az ÀtÁrt, ma is ol-
vashatÂ TARASZ BULBA-variÀnsban az àorosz
n¢pi ILIçSZÊ koncepciÂjÀt megvalÂsÁtsa.

Ugyancsak egy vilÀgirodalmi t¢mÀnak
orosz vÀltozatÀt v¢li felfedezni Vajl ¢s Genisz
a VIHAR cÁmü Osztrovszkij-drÀmÀban. V¢le-
m¢ny¡k szerint a fûhûsnû alakjÀban az orosz
Emma Bovaryt kell lÀtnunk, azzal a k¡l´nb-
s¢ggel, hogy Emma boldogsÀgÀnak felt¢tele
egy fix p¢nz´sszeggel fejezhetû ki, mÁg Ka-
tyerina boldogsÀga a nehezen meghatÀroz-
hatÂ voljÀban, a v¢gtelen, ´szt´n´s szabad-
sÀgvÀgyban fogalmazhatÂ meg.

Turgenyev APçK °S FIöK-jÀnak Bazarov
k¢pviselte nihilizmusÀban a szerzûk annak
a XX. szÀzadra vesz¢lyess¢ vÀlÂ t´rt¢netfi-
lozÂfiai probl¢mÀnak kifejezûd¢s¢t lÀtjÀk,
melyben a kultÃra ¢s a civilizÀciÂ k¡l´nvÀlÀ-
sÀnak, valamint egy ¢sszerünek lÀtszÂ vilÀg-
rend kialakÁtÀsÀra tett kÁs¢rletnek eredm¢-
nyek¢nt a kozmosz kÀoszba fordul.

Tulajdonk¢ppen a Bazarov-f¢le koncepciÂ
tovÀbb¢l¢se figyelhetû meg Csernisevszkij
MIT TEGYºNK? cÁmü reg¢ny¢ben is. Vajl ¢s
Genisz azonban elsûsorban annak a k¢rd¢s-
k´rnek igyekszik utÀnajÀrni A SZçZAD REG°-
NYE cÁmü fejezetben, mik¢nt lehets¢ges az,
hogy bÀr mind a korabeli, mind a szovjet kri-
tika ideolÂgiai szempontbÂl kitünûnek, eszt¢-
tikai szempontbÂl elhibÀzottnak tartotta a
k´nyvet, a MIT TEGYºNK? m¢gis az egyik leg-
nagyobb hatÀsÃ XIX. szÀzadi orosz reg¢nny¢
vÀlt. A k¢t szerzû elûsz´r is azt veszi ¢szre,
hogy a Rahmetov ¢let¢nek hagiogrÀfiaszerü-
s¢g¢ben vagy a Vera Pavlovna Àlmainak szin-
te freudista pontossÀgÃ leÁrÀsaiban ¢s magya-
rÀzataiban rejlû szerzûi irÂnia ä ismerve
Csernisevszkij forradalmi demokrata ÀllÀs-
pontjÀt ä alig-alig magyarÀzhatÂ. Az ellent-
mondÀst Vajl ¢s Genisz Ãgy v¢li feloldhatÂ-
nak, hogy azt felt¢telezik: Csernisevszkij
olyan Ãj reg¢nytÁpus l¢trehozÀsÀra t´reke-
dett, melyben minden v¢lem¢nynek lett vol-
na alternatÁvÀja, s ezzel az abszolÃt objektivi-
tÀst mint reg¢nyÁrÂi eszm¢nyt c¢lozta volna
meg. E reg¢nyforma ´tlete ä v¢lik a szerzûk
ä Csernisevszkijnek abbÂl a felfogÀsÀbÂl szÀr-
mazik, miszerint a müv¢szetet tudomÀnnyÀ
kell vÀltoztatni.

Tolsztoj müvei k´z¡l Vajl ¢s Genisz a Hç-
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BORö °S B°K°-t emeli ki. Ebben alapvetûen
egy, az imagolÂgia ter¡let¢hez tartozÂ k¢r-
d¢st vetnek fel. Azt ÀllÁtjÀk ugyanis, hogy az
aktivitÀsäpasszivitÀs, racionÀlis tudÀsäszelle-
mis¢g mint a nyugatisÀgäoroszsÀg hagyomÀ-
nyosan tÀrgyalt dichotÂmiÀja helyett a Hç-
BORö °S B°KE szereplûi mintha inkÀbb azt
p¢ldÀznÀk, hogy az orosz emberek aszerint
oszlanak meg, ki besz¢li akcentussal ¢s ki ak-
centus n¢lk¡l a francia nyelvet. Tolsztoj mü-
v¢ben az orosz ember ä mintegy beteljesÁtve
a szlavofil gondolatot ä mintha valÂban àtÃl-
l¢pteÊ, àbekebelezteÊ volna az eurÂpait. A
probl¢ma csak az ä ¢s ez vÀlik igazÀn imago-
lÂgiai k¢rd¢ss¢ ä, hogy minderrûl, nem kis
identitÀszavart mutatva, egy olyan reg¢ny-
ben olvashatunk, amelynek jelentûs r¢sze
maga is franciÀul ÁrÂdott.

Dosztojevszkij BþN °S BþNHýD°S-¢t Ãjra-
olvasva a szerzûpÀros arra a megÀllapÁtÀsra
jut, hogy Raszkolnyikov, amikor az Ãj t´r-
v¢nyalkotÂk sorÀt (L¡kurgosz, SzolÂn, Moha-
med, NapÂleon) felvÀzolja, kihagyja Krisz-
tust, s ezzel az elhallgatÀssal Dosztojevszkij
nagyon is besz¢dess¢ vÀlik. Dosztojevszkij tu-
lajdonk¢ppen annak a lehetûs¢g¢t vetette fel,
nem volt-e Krisztus maga is bün´zû. MÀsfelûl
az a k¢rd¢s is felmer¡l, hogy Raszkolnyikov,
amikor emberis¢gboldogÁtÂ eszm¢it kifejti,
nem akar-e az emlÁtett sorba Krisztus helyett
beker¡lni, s ezzel nem vÀlik-e Raszkolnyikov
valamif¢le Krisztus-parÂdiÀvÀ. Ugyanakkor a
mü v¢g¢n a àfeltÀmadÂÊ Raszkolnyikov mint
elj´vendû ÁrÂ mutatkozik meg, az ideÀlis ÁrÂ
pedig ä Dosztojevszkij felfogÀsÀban ä nem
csupÀn ÁrÂ, hanem prÂf¢ta is, amit hÁres Pus-
kin-besz¢d¢nek k´ltûfelfogÀsa is alÀtÀmaszt.

A Csehov-¢letmü elemz¢sekor ä Ãgy v¢-
lem ä Vajl ¢s Genisz inkÀbb a prÂzÀrÂl szÂlÂ
fejezetben tud igazÀn ¢rdekeset mondani. A
Csehov-müveket Ãgy fogjÀk fel, mint sz¡nte-
len t´rekv¢st egy reg¢ny megÁrÀsÀra. A Cse-
hov-levelez¢sbûl vett id¢zetek talÀn a szerzû-
pÀros v¢lem¢ny¢t igazoljÀk: Csehov mintha

valÂban alacsonyabb rendü müv¢szetnek
fogta volna fel a novellaÁrÀst, mint a reg¢ny-
ÁrÀst. S hogy Csehov m¢gsem tudta megÁrni
a vÀgyva vÀgyott nagy reg¢nyt, l¢trehozott
egy furcsa müfajt ä ahogyan Vajl ¢s Genisz
nevezi: a mikroreg¢nyt, mely n¢hÀny oldal
terjedelemben egy reg¢nyre valÂ anyagot
besz¢l el. E müfaj egyik csÃcsteljesÁtm¢ny¢-
nek v¢li a szerzûpÀros a JONICS cÁmü elbesz¢-
l¢st, mely tÃl azon, hogy tartalmazza Sztar-
cev doktor ¢lett´rt¢net¢t, n¢hÀny bekezd¢s-
nyi terjedelemben elbesz¢l egy, az UNALMAS
T¹RT°NET-¢hez hasonlÂ tematikÀjÃ bet¢tt´r-
t¢netet is.

Ha az olvasÂ a v¢g¢re ¢rt Vajl ¢s Genisz
k´nyv¢nek, s visszagondol az ELýSZñ-ban
Árottakra, n¢hÀny dologban mindenk¢ppen
igazat kell adnia Szinyavszkijnak. A RODNAJA
RECS'-ben mindenekelûtt komoly ¢s fontos
irodalmi k¢rd¢sekrûl esik szÂ, olvasÀsa k´z-
ben m¢gis jÂl szÂrakozhat az olvasÂ. SzÂra-
kozhat, mert az essz¢k´tet szeml¢lete friss,
eleven, nyelvezete mindenf¢le ÀltudomÀnyos
sallangtÂl mentes, k´z¢rthetû, stÁlusa ¢lveze-
tes, olyannyira, hogy a k´nyv akÀr egyv¢gt¢-
ben is olvashatÂ. A szerzûk nem valami unal-
mas tank´nyv olvasÀsÀra invitÀljÀk olvasÂi-
kat, hanem kellemes besz¢lget¢sre. Ennek
k¢t oka van. Az egyik az, hogy ä mint Szi-
nyavszkij ´tletesen megjegyzi ä valaki valaha
kitalÀlta, hogy a tudomÀnynak okvetlen¡l
unalmasnak kell lennie, holott ez egyÀltalÀn
nem Ágy van (s ezt egy¢bk¢nt Vajl ¢s Genisz
k´nyve is bizonyÁtja). A mÀsik, hogy Szi-
nyavszkij is, Vajl ¢s Genisz is tudja: az olvasÀs
egyben tÀrsszerzûs¢g is, ami csak pÀrbesz¢d-
ben, besz¢lget¢sben valÂsulhat meg. Vajl ¢s
Genisz ä mint lÀttuk ä maguk is dialogikus
viszonyt igyekeztek kialakÁtani az Ãjraolvasott
müvekkel, s talÀn azt szerett¢k volna, ha ezt
a viszonyt mÀsok is ki tudjÀk alakÁtani a meg-
id¢zett klasszikus sz´vegekkel ¢ppÃgy, mint a
RODNAJA RECS' cÁmü k´tettel.

Goretity JÂzsef
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