
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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