
től érintett létező lehetőségeire: "és hosszan
időzni / abban, amit látsz. vagy ami ilyenkor / eszed
be jut." [ni zan a földön; 58.])

Végül ne maradjon említetlen az sem, hogy
A leghosszabb utat nemcsak olvasni jó (nagyon),
de kézbe venni is. A Csordás Gábor szerkesztet
te és Szüts Miklós tervezte kötet könyvtárgy
ként is párját ritkítóan szép munka.

Recenziónk fölütésében egyedi s egyedi érté
kű alkotásról beszéltünk. Mostanra talán érthe
tővé vált, miért. Hiszen, ahogya fülszöveg fo
galmaz, "minden, ami létezik - és még az a
parányi rész is, amit ebből képesek vagyunk
felfogni -, végtelenül különös, ha valaki még
akkor is nyitva tudja tartani a szemét és értel
mét, ha önnön sötétségében jár" . (Lorand
Gaspar) (Jelenkor, Pécs, 2006)

HALMAJ TAMÁS

AZ IMPROVIZÁTOR
Vlagyimir Odojevszkij válogatott
elbeszélései

Vajon egy 19. századi orosz polihisztor és állami
tisztviselő melyik vonását csodálhatja legin
kább a mai olvasó, ha kezébe veszi a magyar
nyelven először közreadott széppróza-gyűjte

ményt? A szerző - Puskin, Gogol, Lermontov
és Belinszkij kortársa - Vlagyimir Odojevszkij
herceg (1803-1869) alakja és életműve kevéssé
ismert Magyarországon. Néhány elbeszélésrész
lete, illetve egy közkedvelt meséje (Városka a bur
nótos szeleneében) ugyan már korábban napvilá
got látott, de valójában először szembesülhetünk
azzal a ténnyel, hogy írásai sok tekintetben mind
a mai napig frissek, aktuálisak, sőt további meg
gondolásra is késztetnek bennünket.

Zöldhelyi Zsuzsa kitűnő válogatásában az
orosz író, irodalomszervező, lapszerkesztö, ze
ne- és jogtudós, történész és filozófus legjobb
korszakából, az 1830-as évekből olvashatunk
gazdag tematikájú történeteket, fantasztikus,
olykor meseszerű, népies-folklorisztikus ele
mekben bővelkedő elbeszéléseket, társadalom
kritikát és létfilozófiát ugyancsak megfogalma
zó antiutópiát és utópiát. E művek nyomán
felismerhetjük a korabeli irodalom kimagasló
alkotásaihoz való kapcsolódást. Legtöbbször
Gogol vagy Dosztojevszkij, Puskin vagy Tur
genyev alakjainak. jellegzetes művészi motívu
mainak az előzményeivel találkozhatunk ben
nük. Ugyanilyen hangsúlyos a nyugat-európai,
elsősorban a német romantika (E. T. A. Hoff
mann) fantasztikumot - a hétköznapok világá
ból kitörést - kereső vonulatával való párhu
zam. E két pólus, Oroszország és Európa eltérő
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módon és mértékben jelenik meg az egyes szö
vegekben, e szemléletmódok együttes jelenléte
azonban különös szellemi intenzitást és kuriozi
tást kölcsönöz Odojevszkij prózájának.

A válogatáson belül közvetlen tematikus
összekapcsolódások is megfigyelhetők. Így pél
dául külön csoportot alkotnak a művészeIbe

szélések: a Beethovenről és Bachról - az
életrajzi tényektől sajátosan elszakadó. ugyanak
kor a zsenialitás és az őrület, az irigyelt siker és
az egyéni tragédia romantikában népszerű kér
déséről - szóló írásokhoz társul a címadó mű,

amely az "erőfeszítés nélküli" költészet, könnyen
jövő ihlet, boszorkányos úton elért mindentudás
és vágyva vágyott anyagi jólét kiindulópontjától
a mérhetetlen boldogtalanság chamissói világ
magányához. fájdalmas tanulságához vezet el.

Odojevszkij művészetében a 19. századi
szellemi sokféleség és "modernség" jegyében
lényeges hangsúlyt kapnak a természettudomá
nyos ismeretek (és ezzel együtt a tudományos
megismeréshez fűzött remények), a lélektani ér
deklődés, sőt, a misztikus filozófiák is. Több
művének középpontjában a "más világokkal"
való érintkezés áll: egy ártalmatlannak tűnő

tárgy (gyermekjáték) vagy egy - a 20. századi
I. B. Singer novelláinak világát is felidéző 
"megszólalás" révén, véletlenszerűen létrejövő

kapcsolat, illetve az "átjárás" sürgető vágya
drámai választásokba vagy egyenesen megha
sonlásba sodorja a főhőst. Mindez a hihető és
hihetetlen, reális és fiktív, normális és patologi
kus kategóriák viszonylagosságát, olykor egy
bemosódását hozza magával. Az elbeszélések
időben és térben is messzire elkalandoznak, mi
közben a haszonelvű társadalomfilozófiákkal
szemben sokszor az ember jónak és rossznak
egyaránt helyet adó, mélyen ellentmondásos
belső világára, választási lehetőségeire is felhív
ják a figyelmet. A mai legkorszerűbb technikai
vívmányokat lenyűgözően megelőlegező 4338
as év című utópiatöredék sem mulasztja el meg
említeni, hogy az "egészségtudományon" túl
mindenkinek szüksége van a "pihenés hónapjá
ra", amikor magába mélyedve végre saját belső

tökéletesedésével törődhet.

Odojevszkij hatalmas tudásanyagot ötvöző

szépprózája Antal Magdolna ihletett fordításá
ban, Zöldhelyi Zsuzsa rendkívül gondosan el
készített jegyzetanyagával és alapos kísérő ta
nulmányával különleges élményt ígér nem
csupán az irodalomtörténészeknek, hanem a
fordulatos, izgalmas olvasmányokat kedvelő

magyar közönségnek is. (Eötvös József Könyvki
adó, Budapest, 2005)
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