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KÖNYVEK 

Murányi—Kovács Eudre: A barrikádok fiai 
Ifjúsági Könyvkiadó 1952 

„A munkások Párizsát, Kommün.jével 
egyült, ünnepelni fogják örökké, mint egy 
ú j társadalom- dicsőséges hírnökét. Mártír-
jait a munkásosztály nagy szívébe zárta, 
hóhérjait a történelem már odakötözte 
'ahhoz az örök pellengérhez, melyről pap-
jaik minden- imája sem oldhatja l'e Qk'et-" 
Ezeket a s°kat jelentő szavakat kilenc 
nappal á Kommün bukása után írta Marx. 
Már akkor úgy beszélt az 187 l-es Párizsi 
Kommünről, mint á történetem nagy .for-
dulópont járót, s Kugelmannhoz írt levelé-

. ben már félreérthetetlenül szögezi te, hogy 
a Kommünhöz. „hasonló nagyságra nincs 
példa a történelemben". 

. A munkásmozgalom történetének, erről 
a dicsőséges szakaszáról nagyon sokat ír-
tak: A burzsoázia történészei és irodalmárai 
megpróbálták mindenféle hamis .vádakkal 
befeketíteni, sikertelenül. A munkásosztály 
nagy vezetőire hallgatva gondol vissza « 
Kommünre. Marx, Engels, 'Lenin, Sztálin 
lépten-nyomon hivatkoznak rá. Annak ide-
jén a magyar íróki is írtak a Kommün, nap-
jairól, s akad köztük, amelyik lelkesen 
nyilatkozik a . munkások Párizsáról. 

Murányi-Kovács. helyesen választotta 
meg a témáját. Nem könnyű, de szép és 
hasznos feladat a mag var if júság számára 
írni a párizsi forradalmárokról és azok 
fiairól. Nekünk1 a történelmi múlt felele-
venítésével is az a célunk, hogy a ma fia-
talságát a szocializmus szellemében nevel-
jük, történelmi regényeinlitkell a mái felada-
tok meffoldására, a közösségi munkában- való 
helytállásra irányítsuk a figyelmet. Ezért 
a történelem nagy eseményeiből, elsősorban 
a ma felé mutató, jegyeket emeljük ki .és 
mutatjuk fel ragyogó példaképpen.. Murányi-
Kovács Endrét történelmi ismereteinek ala-
possága, ideológiai tisztánlátása segíti abban, 
•hogy a regényében konlhréten, s egyben, a 
mához szólva, elevenítse meg azt a kórsza-
kot, amit témájául választ. „Az egyik leg-
nagyobb proletár forradalom" sok ólvan 
tanulságot szolgáltat, amit -helyesen, cso-
portosítva, a lényeges mozzanatokat, elő-
térbe állítva ábrázol a regény. Növeli az 
ifjúság történelemismeretét, tanulságai egy-
behangzanak azzal; amit erről a- témáról 
a marxizmus klasszikusai írtak. Murányi 

.már korábbi munkáiban- is írt az 1848-as . 
.Párizsról, s általában a francia, munfkás-
mozgalo-mról. Ebből a regényből 1870-től 
1871 május 24-ig bontakozik ki a forradalmi 
Párizs, de közben, utalásképpen, szóbakerül 

az 1879-es, 1830-as, 1848-as- francia forra-
dalom is és szintén utalásképpen, a magyar 
szabadságharc is. Megismerjük a korabeli " 
francia burzsoázia néhány jellegzetes kép-
viselőjét, a polgárság felemás magatartá-
sát a nemzeti függetlenségi harcban, a kis-
polgárság ingadozását, a munkások* fórra-
dalmiságát. Murán,yi-Kováos könyvének leg-
nagyobb érdeme a hiteles történelemszem-
léletbén van. Arra törekszik, hogy. minden 
olda'ról életre- keltse a történelmi kort , 
amiről' ír. Á könyv több helyén találkozunk 
a tömegmozgalom magávalragadó . képeivel; 
gyakran magával ragad a forradalom sodró 
áradata; átéljülkt a forradalom kitörésének, 
s a harc egyes szakaszainak forró pillanatait. 

Az ifjúsági regényben, nagyobb sze-
repe van az ismeretek 'közlésének, mint a 

• fe-lnőltek számára írt műben, bár nem ez 
a legfontosabb jellemzője a műfajnak, A 
„Barikádok- fiai" helyes mértékkel fel-
eleveníti az olvasóiban, azt az ismeret-
anyagot, amiről az iskolában is hallanoki. 

Helyesen aknázza- ki a. regény azt a 
lehetőséget is,, amit a téma nyúj t az i f jű-

. ság nemzetköziségre valói nevelésében is. 
Megkeresi és ábrázolja azokat a szálakat, 
amivel a történetet közel tudja hozni a 
magyar olvasóhoz. A regény legtöbb .gond-
dal ábrázolt alakja a magyar származású 
Frankéi. Leó, aki. a Kommün bukása után 
hazajött és itt szervezte a munkásmoz-
galmat, ameddig Tisza Kálmán- kormánya 
börtönbe nem záratta, Frankéit ott lát-
juk a regényben a nagy történelmi esemé-
nyeknél, ő az egyik legvilágosabban, látó 
embere a Kommünnek, s közvetlen kap-
csolata van azzal az if jú csoporttal is, 
amelyiknek nagy szerep jut a regényben. 
Frankéit harcban; nevelő m.unka Ktözben. 
a gyermekekhez való viszonyában egyaránt 
cselekvő embernek ismerjük, meg és cselek-
ményen keresztül, nem (kinyilatkoztatások-
ban; Rajta, kívül más . magyar szereplöki-

kel tal'ákozunk ,a többi között egy. Petri. 
Lajos nevű katonával, aki hősiesen harcol 
a versaillesi császári csapatok és a poroszok 
ellen.. Az apja még az 1848-as magyar sza-
badságharc katonája volt. Sort kerít az író 
arra is, 'hogy néhány szót ejtsen a pá-

rizsi magyarok egyesüleléről. Mindezeken 
keresztül egyrészt közel hozza regényét 
a magyar olvasókhoz, másrészt megmu-
tatja, • a Párizsi Kommün nemzetköz: 
jellegét. 
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Hangsúlyozni szeretném, hogy ez, amit 
fentebb vázoltunk, valóban elegendő a for-
radalom nemzetközi jellegének a megvilá-
gítására, s éppen ezért felesleges a regény-
ben egy ezen túlmenő igyekezet a nem-
zetköziség' illüsztráijására. Arról van .szó, 
hogy a regényben egész nemzetközi cso-
portozaiot vonultat fel az író, vélemé-
nyünk szerint feleslegesen. Müller német, 
Tonijo olasz, S'tasz lengyel, Dimítrieva 
asszony orosz, Andiré francia. Török Sán-
dor magyar, s ezt még folytatni is lehelne. 
Ezeknek az embereklnek nincs különösebb 
szerepük, nélkülük' tökéletesen meg lehetett 
volna oldani az író állal maga elé tűzött 
feladatot. Ez nem azért kifogásolható, mert 
érezzük, hogy egy ideológiai igazság alá-
támasztására születtek meg ezek a figurák, 
hanem azért, mert egyrészük1 csöft, elna-
gyoltan, vam ábrázolva. 

Ezt az erőszakof'tság, amit a nemzet-
köziség megvilágításánál felróttunk, elő-
fordul a könyv egyéb vonatkozásaiban 'is. 
Féltékenyen őrködik az író, hogy vala-
milyen probléma ki ne rekedjék a. regény-
ből, s> ennek érdekében: sokszor csiak váz-
latosan mond el dolgokat. Arra nincs al-
kalma, hogy a forradalom- minden: tanul-
ságát eseményeken keresztül ábrázolja, 
s ehelyett azt ® leegyszerűsítést alkal-
mazza, hogy elmondatja valakivel. Ezek, 
a fanulságok általában. helyesek, történel-
mileg igazak. Egyes részeknél' valóban 
nevelő hatásúak Is; a békéről történel-
mileg hűen és a mára: nézve aktuálisan 
tud írni. Van azonban a regényének né-
hány részlete, melyekben felületesén oda-
vetettek a végső következtetések. Néhány 
helyen olyan: magas eszmefuttatásokba 
kezd. amit a felnőtteknek is nehéz meg-
érteni, nem pedig a gycrdlfckheki Ilyen 
rész az, aholl azt magyarázza élt, miért 
volt kezd'etbere 'igazságtalan^ si később 
igazságos háború a franciák háborúja h 
poroszok ellen 

Gyakran! abiban: is kételkednünk kell, 
hogy a regényben' szereplő, 1 0 — é v e s 
kisgyerekek vagy az öreg parasztok olyan 
tájékozottak lettek volna a történelemben, 
ahogyan ez a regényből kiderül. A gye-
rekekről még-csak elhisszük, hogy világo-
san látnak, mert egy olyan kitűnő tanító-
juk ' van, aki nemcsak elvileg áll a mun-
kások mellett, hanem a forradalom idején 
beáll katonának, s ott hősiesen Alija, meg 
a helyét. A tanító rokonszenves alakját , 
leglényegesebb tulajdonságait kiemelve, 
tipikussá tudja tenni. Szeretjük' őt. ami-
kor tanít ja a gyerekeket, örülünk', amikor 
feltűnik a forradalmárok között, s olt is 
harcra, kitartásra buzdítja a munkásokat, 
mintha az iskolában magyarázná a diák-
jainak,, akiket nagyon szeret: Alkalmas 
ezj a regényesen ábrázolt átok arra: is, 
bogy a gyerekeket nevelőik szeretetére ' 

buzdítsa. Murányi ifjúsági könyvének jó 
oldala, hogy az iJyen és hasonló peda-
gógiai célzatosságot nem, téveszti szem elől. 

A könyvnek' eddig nagyobbrészt csak 
történelmi vonatkozásairól esett szó. Ez 
azonban osak egy része a regénynek. A 
regényben a megjelenített történelem mel-

• tett egy fiatal gyerekcsoport életéről ad 
képet az író. A „Sebestyén Köz" gyerekei 
a Nemzetközi! Munkásszövetség, mintájára 
Szövetséget alakítanak. Enneik' a Szövetség-
nek ' a kalandjai, ötletet!, játékai, sok 
vidámságot kölcsönöznek a regénynek. Tit-
kos alagútak, gyermekszolidaritás, a na-
gyoknak bájos utánzása, elíszőlkés hazai-
ról. ál lat kert esdi, veszélyes! vidéki, posta-
szolgálat a forradalom érdekében — teszi 
változatossá ,az egyes részeket. Ezek a tulaj-
donságai olyanok, amelyek' kedvelt olvas-
mánnyá teszik a gyerekek körében ós a kö-
zépiskolások körében is. 

Éppen azért, mert ilyen jó tulajdonságai 
vannak,; tűnnek elénk élesen a fogyaté-
kosságok. Mindenekelőtt az, hogy a fenti 
elismerő megállapítások csak az egyes 
részekre vonatkoznak, az egész könyvre 
nem lehet ezt elmondani. A kalandok, a 
gyermekcsoport kedve s történetei nem ol-
vadinak! össze egységes • történetté. Az 

fróbam mindem szándék megvan, hogy 
összehangolja a történelmi eseményeket, 
és, a gyerekek történelét, de végeredmény-
ben. is különvállan fut egymás mell élt a 
két eseménysor. Ezen túlmenően nincs is a 
regénynek igazi, egységes, meséje. A törté-
nelmi eseményeket nyomon lehet követni, 
de' a gyermekekkel történő' dolgok össze-
kuszáltak és gyakran véletlenek. Ezt az 
összekuszáttsógot fokozza oz is, hogy len-
geteg. szereplője van, s . nehéz kiigazodni 
belőle még a végére is: A történeim,: ese-
mények — különösen a második részben — 
annyira .lefoglaljáik' az irót, hogy nem jut 
ereje a jellemek kidolgozására. Jellemei-
ről nehezen lehetne elmondani, akárme-
lyiket is vesszük figyelembe-, hogy több 
és máis volna a regény végén, mint a re-
gény elején. Nem fűtik' őket nagy szenve-
délyek, n!em nagyon különböznek egy-
mástól, elmosódottak, A felnőtt szereplők 
Ik'özüÜ valamennyire kiemelkedik Frankéi 
alakja, de a gyerekek között senki nincs, 
aki kitűnne ai többi- klözüK. Kereken, és 
röviden: a regénynek nincs központi hőse. 
Ez az oka a szerkezeti esetlegességeinek is, 
nem egy, nem is néhány kimagasló alak 
fogja egységbe a regényt, még csak nem is 
a gyerekek szövetsége, hanem a történelmi 
események kronológiai sorrendje. 

Végül, néhány szót a regény befeje-
zéséről A forradalom számos hibája miatt 
elbukott. Lenini sa „Két taktikában" azt 
ír ja: „Ménné) drágább nekünk, mondjuk, 
az 1871-es Párizsi Kommün*, annál meg-
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engedhet etlenebb egyszerűen hivatkozni rá 
anélkül, hogy hibáit és különleges körül-
ményeit elemezzük". Ezután Lenin- meg is 
Világítja, mik- voltak ezek a liibák. 
Murányi-Kovács tudja ezt, s- meg is mu-
tatja regényében- a forradalom szükség-
szerű bukását, s a befejezésben Frankéi 
kitűnően, ideológiailag hibátlanul össze is 

• foglalja oz okokat. Ez eddig még rend'ben 
is volna, de olt következik a baj , amikor 
az írónak eszébe jut, hogy nem jó befe-
jezés az. ha bukással végződik a regény. 
Az elv és elgondolás helyes, a (kivitelezése 

nagyon kevéssé sikerült. Szószerint így 
hangzik a befejezés: „Ezek a fiúk meg-
harcolják még a győzelem csatáját! - — Es 
ha n e m . . . ? — Akkor a fiaik!" Enyhén 
szólva szegényes ez a jövőbemutatás, nem 
következik a tartalomból, odavetett, s nem 
tölti be azt a szerepet, amit a szerző szánt 
néki. 

Végeredményben azt monhatjuk, hogy 
sok benne a felszínesség, de a már jelzett 
érdemei miatt nem tesz 'haszontalan ol-
vasmánya ifjúságunknak 

PÜRUCZKI BÉLA 

Zercsanyinov—Rjahio—Sztrazsev: 
Az orosz irodalöm története 

Fordította: Mihók Béla. 
A Közoktatásügyi Kiadóvállalat kiadá-

sában nemrégiben (1951 végén) jelent meg 
magyar fordításban Zercsanyinov—Rj-aiiin 
—Sztrazsev: Az orosz irodalom története 
c. mű, amely az orosz irodalom legizgal-
masabb korszakát, a XIX. sz. irodalmát 
tárgyalja Puskin halálától Gorkij fellépé-
séig. Hasonló mű magyar nyelven való 
megjelentetésének szükségessége -már régen 
fennforgott, mostani megjelenése már nem 
is hézagpótló, hanem egyenesen veszedel-
mesen tá'.omgó szakadékot, beiöltő intézke-
dés irodalom történet-írásunkban. Oroszul 
nem tudó nevelőink számára nélkülözhetet-
len segédkönyv az orosz irodalomba való 
behatolásra és az abban való elmélyülésre. 
A magyar nevelő a bűnös mult. öröksége-
ként eddig csak szórványos ismeretekkel' 
rendelkezett Európa leggazdagabb és leg-
következetesebben haladó irodalmáról, 
aimely éppen Puskintól kezdve válik áz orosz 
néplélek kifejezőjévé. Bjelinszkij a Puskin 
előtti Irodalmat nem is tartotta- orosz iro-
dalomnak, mert 'benne — egykét költőt 
(Kiálov, Griibojedov, Fpnvizin stb.) ós írót 
kivéve — nemi az orosz nép érzései, élet-
felfogása- és törekvései nyertek kifejezést, 
hanem csupán néhány lit-terátornak a nyu-
gati irodjaibm olvasása közben szerzett „im-
presszión livresque''-jei. 

Puskinnal megindult az orosz irodalom 
népiesedési folyamata. Ruszlán ós Ljud-
milla ufón egyre-másra jelennek meg az 
igazi orosz aiíakok az orosz irodaiamban. 
Jevgenyij Anyegin, Tatyjána, Pugacsov, 
Borisz Godunov izzig-vérig orosz emberek,, 
akik «orra homályosítják el Zsukovszkij és 
Káramzin ködös leJkiviágú, a kísérteties né-
met romantikán nevelt exaltált Szvetlánáit 
és Lizáit vagy Natáitjáit. Az orosz iroda-
lombon diadalmasan tör felszínre az orosz 
gondolat, amely bukásra ítéli Gogol' Hans 
Küchelgartenjét. a Hellas-ról álmodó német' 
fiatalembert fellengzős, romantikus álmo-
dozásával Az orosz ember előtt tudatoso-

dik az orosz valóság és irodai-mában ennek 
a valóságnak a tükröződését a k a r j a látni. 

A könyv tárgya éppen ennek a tu<Jato-
sodási folyamatnak a bemutatása, amely a 
Napóleon elleni Honvédő Háborúval még 
merészebb lendületet vesz és döbbenti rá az 
orosz népet, főleg az arisztokrácia haladó 
rétegét; az Európát megmentő orosz nép 
borzalmas helyzetére. A Szentszövetség 
reakciós politikájának legfőbb őre éppen a 
„minden oroszok cá r j a " I. Sándor, s így 
nincs is remény arra , hogy ezen a helyze-
ten szépszerével változtassanak. Az ú j cárt 
a Szenátus előtf az esküt megtagadó gye. 
kabristák ezredei vár ják, s a remegő Nyi-
koláj végül i-s ágyúval lövet a forradalmá-
rokra. Ebben a légkörben nő fel ez az iro~ • 
dalom, amelyről Zercsanyinov, R jah in és 
Sztrazsev olyan kimerítő és izgalmas rész-
letekbe menő képet nyúj t . 

Puskin miég él, amiikor Gogol tolla alatt 
születik már Csicsikov a lakja , -aki végig-
vándorolja ma jd a vigasztalan oroez vidé-
ket és lerántja az orosz olvasó előtt a leplet 
az orosz valóság henye és visszataszítóan 
torz földesurairól, Pljuskinról, Szobákie-
vicsről, Nazdrjovról és a többiekről. 
Ugyanígy utazza be Hlesztákov is a vidéki 
kormányzósági várost s muta t j a be a néző 

. előtt annak megdöbbentően romlott hiva-
talnokfiguráit. Az orosz valóságnak ez a két 
grandiózus ábrázolása tulajdonképpen vád-
irat a nyikolájevi korszak Oroszországa 
ellen, éles szatíra és kritika a forradalom-
tól félő uralkodó osztályok durva elnyo-
mása • ellen. Herzeii Anyetája és Ljubany-
ká ja a kétszeresen elnyomott nők helyzete 
iránt kelt bennünk részvétet, Goncsárov 
Oblomovja pedig az orosz földesúri osztály 
halódását vetíti elénk, míg Stolz a diadal-
masan előretörő orosz kapitalizmust sze-
mélyesíti meg. Az írók egyre apróbb rész-
letekben tár ják fel az orosz valóságot, egyre 
világosabbá teszik az ohtaisó előtt annak 
minden részletét. Osztróvszfcij Katyer inája 
a vidéki kereskedők különös kasztja .¿sötét 


