
olvasóira apellált . Számára az irodalom köz-
lés, küzdelem, harc, 1919-ig á l ta l iban a racio-
nalizmus jegyében, 1920-tól pedig a kommu-
nista elvekért, s azok ellenségei ellen. Ezeknek 
az aktuál-polit ikai problémákból született cik-
keknek oly nagy hatásuk volt, s hogy még 
ina is a közvetlen élmény erejével bírnak, 
az aktual i tásukon túl Gábor Andor művészi 
st í lusában, írói módszerében rejlik. Mik ennek 
az eszközei? Elsősorban a racionalizmus, az 
érvek felsorolásának tiszta logikája. Ez álta-
lános vonása Gábor Andor művészetének. 
Gondolkodásmódja semmi olyat nem tűr 
meg, ami csak egy kissé is eltér a realitás 
a lapján álló ész ítéletétől. Ez minden írására 
egyformán jellemző, a nagy összefüggések 
felfedésének módszerére éppúgy, mint leg-
kisebb képalkotására, szóképzésre. Ezt legjob-
ban polemikus cikkeinél f igyelhetjük meg 
(És i t t jön Jászi Oszkár, aki megeszi Marxot 
és Lenint), ahol ellenfele gondolatmenetét 
ízekre szedi szét, s nem csak bebizonyítja 
á l tudományos vol tá t , szellemes szarkazmu-
sával nevetségessé is teszi. Racionális szem-
léletmód, pártos szenvedély, szatirikus ha j -
lam, bravúros szójátékok Gábor Andor leg-
szembetűnőbb írói vonásai. Szójátékai soha-
sem öncélúak, szellemes fordulatai a monda-
nivaló mélyebb aláhúzását szolgálják. Hogy 
milyen mestere a szavaknak, arra számos 
példát lehetne idézni. Ilyen szempontból 
ta lán legbravúrosabb írása a Lökem, amelyben 
kiszemelt ellenfele cikke egyetlen idézett 
szavának fordulataival agyonüti annak egész 
gondolatmenetét , koncepcióját. 

Gyakran alkalmazot t módszere, hogy ki-
ragad az életből egy közismert sablont, azt 
ú j ta r ta lommal töl t i meg s a sablon 
formanyelvének, fordulatainak megtar tásával 
szinte a vízió ha tá rá t súroló képasszociáció-
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Antológiát olvasni csaknem minden eset-
ben többet jelent, mint különböző íróknak 
más és más fa j t a írásait sorra megismerni, 

tanulmányozni . A rendező elv, mely eszmék 
témák vagy íróegyéniségek szerint gyűj t össze 
műveket, mindig hangsúlyozni kíván valamit, 
aminek lényege az írásoknak csak együtt való 
szemléletében érthető meg. 

Ez a többet-jelentés sa já t j a a Mai orosz 
elbeszélők-nek. Harminckét novella 1907-től 
1959-ig. Harminckét irodalmi dokumentum 
egy történelmi korszakról, egy nép küzdelmes 
fejlődéséről, jövőt teremtő szenvedéseiről. 
Harminckét művészi alkotás, forma, író-
egyéniség, látás- és ábrázolásmód az elmúlt 
csodálatos félévszázadból, mely a világ-
irodalmat minőségileg új, az addigitól alap-

ka t , valóságos szimbólumokat teremt, a na tu-
ralista ábrázolásmód oly rikító színeivel, 
hogy az olvasó képtelen kivenni magát 
hatása alól, s végigolvasva egy-egy ilyen 
metamorfózus varázslatát , akarva-akarat lan 
borsódzik a há ta , undorodik, vagy ha éppen 
úgy akar ja Gábor Andor, ökölbe szorul a 
keze. (Vonít a kutyaól, Szegényke megveszett, 
Össze-vissza, Lázár ne lázadj!, stb.) Nem ú j 
dolog ez, a világirodalomnak egy Aesopus 
óta klasszikus _ módszerét alkalmazta i t t 
Gábor Andor. Újszerűsége abban van, aho-
gyan és ahol alkalmazta. A szenvedélyesség-
ben, mely nem tűri meg, hogy az író az e 
műfa jban szokásos módon a szituáció által 
önként adódó tanulság mögé húzódjon, 
hanem arra kényszeríti, hogy a metafora 
minden lehetőségét kihasználó tűzfergeteges 
varázsképeinek lepergetése u tán maga is elő-
álljon, és minden esetben külön is, félreért-
hetetlenül levonja a tanulságot (1. a fentem-
lített cikkek végszavait a proletariátushoz). 
És abban, hogy ezt egy nem irodalmi célzat-
tal í ródott , de itt irodalmi szintű műfa jban , 
a politikai publicisztikában alkalmazta a 
magyar irodalomban elsőnek, s a maga nemé-
ben máig is legjobban, a marxista—leninista 
világnézet szolgálatában. Diószegi András 
ezen ú j állásfoglalás jellegének meghatáro-
zásánál a reformátorok szenvedélyességére 
utal . Valóban erről van szó. Az ú j hit meg-
mámorosodott prófétája harcol i t t minden 
gonoszság, poshadt régiség ellen. Vi tá ja , 
leleplezése azért olyan lángoló, mert érezni 
ra j ta az először kimondott szó örömét, az igaz-
ság felfedezése feletti új jongást , s az emberi 
haladásba ve te t t hitből fakadó gyűlöletet 
az igazság, emberség meggyalázói ellen. 

Pölöskei Ferencné 

\ 

vetően különböző, realista művészettel gaz-
dagította. 

A novellák egy-egy csoportját vizsgálva 
részleteiben is ^lénk rajzolódik a szovjet tá r -
sadalom egyik vagy mí.sik fejlődési szakaszá-
nak emberi sorsokban kifejezett lényege, fő-
vonása. Mily megrázóak és őszinték, mennyire 
mentesek minden hamis hangtól, ál-forradal-
miságtól és mindenfaj ta eszmei vagy érzelmi 
csináltságtól a polgárháború tragikus epi-
zódjait ábrázoló írások. Realizmusuk mélyre 
ható, illúziómentes és a bennük sűrűsödő 
érzelmi és gondolati anyag sem egyszerű ro-
mantikus lángolás. 

A szenvedélyekkel és tragédiákkal terhes 
kor irodalmából természetesen romantika sem 
hiányozhat. A húszas és harmincas évek for-
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radalmi tárgyú novellái kétségbevonhatat-
lanul bizonyítják, hogy az adott társadalmi 
körülmények között a "jellemek, az egyéni és 
tömegszituációk egyaránt kiéleződnek, a ben-
nük rejlő konfliktus-lehetőségek saját , abszo-
lút határaikig növekednek és létrehozzák — 
az egyes polgári írók által oly buzgón kere-
sett , de általuk csak mesterségesen megkon-
struálható •— excentrikus hős új, reális tar-
talommal telí tett prototípusait . 

Ilyen hős Grossmann Berdicsev városában 
c. novellájának politikai biztosa, aki női mi-
volta ellenére szinte kellemetlenül érzi magát 
terhességében és megszülve gyermekét az 
anyaság és a forradalom ellentétes erkölcsi 
parancsainak szorításában az utóbbinak tesz 
eleget, de nem mint asszonyiságából kivet-
kőzött, semleges nemű lény, hanem mint vá-
lasztani kényszerülő — forradalmár. Ext ra -
jellem, s mint ilyen a romantikus hős egyik 
fa j t á j a , de rokonsága e hőstípussal nem iro-
dalmi-esztétikai jellegű, ellenkezőleg: nagyon 
is naturális, mivel konkrét társadalmi való-
ság és realista — szocialista realista — írói 
koncepció szülötte volt. 

A különleges sorsokat, a karakterek szélső-
ségeit és ál talában az írott szó szenvedélyét 
a forradalmi kor termelte, melynek irodalmi 
tükörképeiben e romantikus jegyek a szocia-
lista realizmus törekvéseinek korszerű jel-
lemzői voltak. 

Nyeverov az Élni akarok-ban az élet értel-
mének számtalanszor felvetett kérdésére a 
polgárháború poklából válaszol. A már-már 
költői magaslatokat ostromló lírai vallomás 
— filozófia, de minden gondolata és érzése 
mögött az óriási méretekben folyó küzdelem 
végső célja rejlik, mely a ,polgári irodalom leg-
nagyobbjai számára is elképzelhetetlen meg-
oldását nyú j t j a az első számú örök témának. 

Egy másik, ilyen klasszikus téma-örökség 
újjászületése tapasztalható V. Ivanov Az „ E " 
betű c. novellájában. Nála az öregség nyer 
új , forradalmi értelmezést. Módszere viszont 
nem lírai; az eszme magában az epikumban 
fejeződik ki. 

Az említett két mű a húszas évekből való. 
Hangjukban még ott vibrál a nemrég lezaj-
lott forradalom ezernyi élménye. Ez az idő-
beli közelség más írásokat néni mint novellá-
kat tesz szuggesztívvé és olvasói élmény 
szempontjából is közvetlenebbé, hanem eltá-
volít ja a műfa j t és a krónika vagy az elmé-
kezés irányában módosítja őket. E jelenség-
ben nem a novellista korlátait , sokkal inkább 
a kor sajátos kifejezési formáját lá t juk, a 
hitelességről való fokozott meggyőzés szán-
dékát, melyben a művészi te t t másodlagossá 
válik a megörökítésre méltó hősi cselekedetek 
mellett. 

Erre gondolunk Fagyejevet olvasva (Föld-
rengés), aki ebben az "esetben va lóban 'k ró-
nikása akart lenni a nagy á ta lakulásnak ' 

Meliskin egy békés krími utazáshoz kap-
csolt lírai emlékezésben nyúl vissza a forra-
dalomhoz. Krími vonat c. írását az u tazás 
szelíd, nyugodt hangulata és az előtörő emlé-
kek forradalmi színei teszik a kontraszthatás 
ú j és esztétikailag célszerű (jellegzetesen nem-
formalista) példájává. 

A második nagy témacsoportot az ötéves 
tervek időszakában játszódó novellák alkot-
ják. Üj mondanivaló, új hangulatok, új 
érzések jelentkeznek, és a nagy vihart idéző 
írások mellett feltűnik a békés életet jelző 
műfaj — a szatíra is. 

Mint téma mindenekelőtt a teremtő munka 
tör az irodalmi élvonalba. I. Kata jev , a Hal-
hatatlanság-ban munkás-portrét fest. Hőse 
új í t . Találmánya később elavul, de az idő, 
melyben műve mű volt, az író tollával meg-
őrizte őt a halhatat lanságnak. Szejfulina a 
korától elmaradt sors komikus t ragédiáját 
írta meg (A vagyon), Ilf és Petrov a kul túr-
bürokráciát ostorozzák (A szórakozó egyed) 
és bár szatírájukban a helyenként agitációba 
való átcsapással megsértik a műfaji szab-
ványt , számunkra ez már nem annyira esz-
tétikai vétek, inkább mint irodalmi -korjelen-
ség érdekes. 
Olesa híres Meggymag-jában az író a roman-
t ika és fantázia jogaiért emel szót a ridegen 
racionális elgondolásokkal szemben. 

A vipera c. A. Tolsztoj-novella a kötet ki-
magasló írása. Cselekménye a polgárháborús 
időszakból átnyúlik az első békés esztendőkbe 
Hősnője nőiségét áldozta a forradalomért, de a 
a harcok elmultával áldozatából — önmaga 
számára — csak tragédiába torkolló boldog-
talanság született. Feldúlt, bonyolult jellem; 
egy sokat szenvedett ország különös tük re . 
A. Tolsztoj egyszerű, de roppant megrázó mű-
vészi ábrázolásából minden vigasztaló elem 
hiányzik; ez már nem a harc felemelő küzdel-
me, itt már nincs helye semmiféle romanti-
kának, ez tragédia, soha-nem-volt és meg-
ismételhetetlen tragédia. 

A szovjet irodalom viszonylag rövid békés 
időszakának a történelmi események csak-
hamar véget vetettek és a harc, vér, pusz-
tulás témaköre sajnos ismét visszanyerte 
jogait. A Honvédő Háború élményanyaga az 
emberi helytállás, bátorság, önfeláldozás meg-
írására ösztönözte a szovjet írókat. Közülük 
egyesek a háború alat t , illetve közvetlenül 
u tána írták meg háborús noveláikat, mások 
később. így ez esetben és miként a polgár-
háborús novelláknál — nagy általánosság-
ban — két ábrázolási módszer figyelhető meg; 
a háború közelről — és az esztendők távolá-
ból. Az előbbiek — szükségszerűen — az 
események felületibb (de nem felületes), 
azonnal megfogható elemeit emelik ki, mint-
egy a főkérdésre irányítva a figyelmet. A fel-
adatból megérthetjük bizonyos romantikus 
jegyek fokozott feltűnését is. Heroizmus és 
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pátosz fontos tényezőkké válnak (V. Kata-
jev: Miatyánk), emberi érzések — így a sze-
relem — a honvédő küzdelem szolgálatába 
kerülnek (Szoboljev: A menyasszony) — a 
téma: a háború. Másfél évtizeddel később: 
az ember a háborúban. Differenciáltabb ér-
zések, írói behatolás a szenvedő ember lelké-
nek mélyebb zónáiba. Panova Val ja c. el-
beszélésében két kislány elhagyja az ostrom-
lott Leningrádot, majd a város felszabadulása 
után visszatérnek. Panova nem cselekmény-
nyel „dolgozik", a lányok lelki reagálásában, 
belső magatar tásukban ábrázolja a háborút 
és minden velejáróját. Durván kifejezve: nem 
krónikát — lélekrajzot ír. 

Solohov Emberi sors-àt itt szükségtelen 
méltatni . Nála sem a cselekmény a döntő, 
sokkal inkább Szokolov, a közkatona, aki 
emlékezik. Ez az egyszerű harcos nein hős 
(milyen nagy távolság választja el a 20-as, 
30-as novellák óriás-forradalmáraitól, a Hon-
védő Háborúval foglalkozó írások mártír-
hőseitől!) Csak sorsában van valami vég-
telenül egyszerű és nagy, ami egy-egy részleté-
ben minden szovjet emberé volt 1941 és 1945 
között. 

A kötet utolsó írásai a háború utáni szov-
jet novellairodalom témajelzései. A kitelje-
sedő élet az irodalmat ál talában, de a novellá-
kat különösen új , még feltáratlan területek-
kel gazdagította. Tvardovszkij Kályhások c. 
portréja és Kazakov Arkturusz-a (melyet a 
legszebb kutya-novellák közé sorolhatunk). 
Mellette Nagibin A téli tölgy c. novellája jelzi 
az emberi élet apró, legapróbb jelenségei, 
érzelmi igényei, egyéni problémái felé for-
duló írói szándékot. 

Engels nyomán Balzacról szoktuk mon-
dani, hogy regényeiben minden- történelmi 
forrásnál hitelesebben és gazdagabban örö-
kítet te meg kora gazdasági-politikai és tár-
sadalmi képét. Valami ehhez hasonlót érzünk, 
mikor visszagondolunk e félévszázadot fel-
ölelő gyűjteményre, mely jobbára ugyan véres 
és tragikus események emlékét őrzi. és szűké-
ben van derűs, szívet könnyítő történetek-
nek, mégis nagyszerű, felemelő és bíztató, 
mert lapjain történelem és irodalom, igazság 
és szépség-eszmény egyesült művészi ötvö-
zetté. 

Ez utolsó megállapítások azonban már a 
szerkesztők munkájá t is dicsérik, mert válo-
gatásukban a tematikai és korhatárokat ész-
szerűen állapították meg, mert rendszerezé-
sükben kifejeződik az orosz novella ötven 
esztendő alat t megtet t ú t j a és koncentráló-
dot t a szocialista realizmus eszménye, melyet 
— az egy kötetbe nem foglalható *— szovjet 
kispróza művelői következetesen szolgáltak. 

Megtámadhatat lan válogatás természete-
sen nincs. A Mai orosz elbeszélők-ben is szí-
vesen üdvözöltük volna a kötetben szereplő 
egyik-másik író kevésbé ismert, de jellegzetes 
írását, némely, nem kifejezetten elsővonal-
beli műről való lemondás árán is. Lehetet t 
volna növelni a harmincas évek temat iká já t 
reprezentáló novellák számát, de a második 
világháború utáni irodalom képviseletét is. 

Mindez mégis csak személyes igény és ízlés 
kérdése, a kötet viszont — így ahogy van — 
eleget te t t feladatának, a szép szó erejével 
hirdetve a társadalmi haladás és korszerű 
művészet megbonthatat lan kapcsolatát. 

Kajetán Endre 

JOYCE, M A U P A S S A N T , CSEHOV 

{James Joyce: Dublini emberek. Ford í to t ta : Papp Zoltán. 
A verseket fordí tot ta : Gergely Ágnes. Európa Könyvkiadó, 1959.) 

Első prózai kötete tizenöt novellában raj-
zolja meg a dublini emberek szűkös, ólom-
szürke életét, amelynek tompa és nehéz zaja 
elől Joyce verseskötetének, a Kamarazenének 
halk l írájába, csöndes magányába húzódott . 
A novelláskötet legnagyobb része (tizenkét 
darabja) már 1905-ben kiadásra vár t , de 
még kilenc évet kellett várnia, amíg 1914-ben 
végre megjelenhetett , hogy a hosszú várako-
zás után másodszor, immár megjelenésével 
tör jön borsot írója orra alá, aki ekkorára 
régen tú l ju to t t azon a fokon, amelyet novellái 
megtestesítettek. Joyce egy John Quinnhez 
írott levelében így foglalja össze keserű 
tapaszta la ta i t : 

„Életem tíz évét emésztette fel könyvem, 
a Dublini emberek körüli levelezés és peres-

kedés. 40 kiadó visszadobta; háromszor ki-
szedték, egyszer elégették. A ráfordí tot t 
posta-, vasút i és hajóköltség kb. 3 000 f ran-
komba került , mivel 110 újsággal, 7 ügyvéd-
del, 3 társasággal, 40 kiadóval és jónéhány 
emberrel leveleztem mia t t a . " 1 

A kiadás viszontagságai teljessé te t ték az 
ír kispolgárok jellemrajzát. A figurák kiléptek 
a novellák keretéből, és írójuk ellen fordul tak. 
Lobogó nacionalizmusuk még megengedte 
volna azt , amit a cenzor megti l tot t : hogy 
VII. Edward királyról egy ír hazafi előny-
telenül nyilatkozzék (ír nap a bizottságban), 
de azt már nem tud t a elviselni, hogy maguk 
az ír hazafiak is kétes színben tűnjenek fel, 
s meggyőződésüket pénzért árusítsák. Bigott 
katolicizmusuk nem tűrhe t te , hogy egy para-

f â m e s Joyce: A Letter to John Quinn, 10 July , 1917. S tuar t Gilbert (ed.): Letters of James Joyce. 
Faber and Faber, London, 1957. 105. 
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