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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 
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birodoihnának" ijesztő rémei elől veti' ma-
gát a Volga mélységébe. A Gyi'kojok és Ka-
banovok, a Bolsovok és Podhaluzinak „sö-
tét birodalma- ' azonban néma kevésbbé ví-
gasz aianabb, mint Szaült kov—Scsedrin Ju-
duskájának golavtjovoi birodalma, az idejét-
múlt, kiélt és elkorcsosult földbirtokos osz-
tálynak e fö.iteimes temetője. 

Csernisevszkij már mutatott ¡kiutat eb-
ből a temetöböl a „Mit tegyünk" c. regé-
nyében, de ez az útmutatás még korai volt 
Oroszországban. A nagy orosz írók előtt 
a hatvanas évektől kezdve válik világo-
sabbá, hogy először cselekedni tudó embe-
rekre van szükség, elöször. meg kell szü-
letniük'az igazi Rachmetovokriak, akik em-
berfeletti erővel előre lendítik az orosz né-
pet. Ilyenek szüle mek Turgenyev tolla 
-aülatt, a Baziarov-ok, az Inszarovok már 
ilyen hősök, de bennük még csak hatalmas 
lendület és elszánt akarat van, de az orosz 
valóság ádáz ereje még mindig letepei , 
megsemmisíti ezeket a hősöket is, de a jel 
már biztató: vannak már cselekedni akaró 
és tudó emberek. Tolsztoj patriarchális Le-
v in je már látja, mi az a lendítőkerék, 

amely működésbe hozza majd az alvó orosz 
parasztot, akinek a nyomorúságát nem rég-
gel előtie ecsetelte a nagy muzsikdemo-
krata, Nyekrászov. Levin már látott vala-
mit, amikor könyvén dolgozott, valamit 
megértett, miért dolgozik olyan, kedvetlenül 
az orosz paraszt; töprengései közben rá jön 
a nagy igazságra: a parasztot érdekel té 
kel'l lenni a termelésben és akkor . . . dol-
gozni f o g . . . 

A könyv Gorldjt már nem tárgyalja, 
addig jut el, amikor a nagy proletárí ó íum. 
penproletár-aiakjait formálja, amikor a 
Oselkás- éts Konoválov-szerű figurák bűvö-
letében él Go.'kij s még nem jutott ed az 
„Anya" új , világoi-leremtő ¡nagyszerű hő-
seinek ideológiai magaslataiig. 

A könyv a szovjet tízéves, iskola 9-ik 
osztálya számára készült tankönyv, a szov-
jet tankönyvírás egyik remeke, igényessé-
gével és ideológiai perspektívájával; jó pél-
daként állhat a magyar tamkönyví.ók elolt. 
Kár, hogy a fordításban rengeteg a durva 
hiba és sokat vét a magyar nyelv legálta-
lánosabb szabályai ellen is. 

PATAKI SZILVESZTER 

Képes Géza: Válogatott műfordítások 
Szépirodalmi Könyvkiadó 1951 

Szép kiállítású, ízléses kötetben jelent 
meg Képes Géza 25 éves müfo dítói mun-
kásságának termése. A világirodalom leg-
nagyobbjai: Dante, Shakespeare, Goethe, 
Heine, Puskin, Bums, Shelley,-Keas, Mus. 
set, Botev,' Lomonoszov, Mickiewicz, Emi-
nescu, Seívcsenko, Majakovszkij s még 
annyian mások kapnak helyet a kötetben 
lelkes tolmácsolásban. A kötet lapozgatása 
közben észrevesszük, hogy a műfordí ló 
többre, jóval többre törekedett néhány köl-
tő tolmácso 1 ásáná 1. ,,Az európai költészet 
bemu'atásának vágya", egy hatalmas pro-
gramul megvalósításának körvonalai bon-
takoznak ki előttünk. 

A felszabadulás után íróink, költőink 
lázas sietséggel igyekezték pótolni, a 
Horhy-é -a mulasztását: igyekezték meg-
ismertetni a szovjet irodalom és más népek 
haladó költőinek, íróinak remekeit a ma-
gyar néppel. Az 1790-es évek felfokozott' 
irodalmi tevékenységét láttuk megismét-
lődni, Amikor Bacsányiék, Kazinczyék a 
felvilágosodás irodalmának műveit sok 
más szempont melleit azért is tolmácsolták, 
hogy egy ú j világ szabad levegőjét érez-
tessék meg a műveltségben nagyon elma-
radt magyar néppel. 

Bacsányi János -1'787-ben, a Magyar 
Múzeum című folyóiratban a fo"dítás mű-
vészetéről elmélkedve a fordítótól megköve-
teli, hogy „legalább annyi, jő izlesseti kell 
bírnia, valamint a munka szerzőjének". 

Ezzel a fordítás alapelvét mondotta ki, 
amelyre olyan nagy szükség volt annak-
idején, aimikor olyanok is mertek fordítani, 
akiknek nem sok közük volt az irodalom-
hoz. A fordítást általában nem vették ko-
molyan. Túlságosan is szabadon fordítot-
tak, úgyannyira, hogy az eredetiből nem 
sok maradt. 

Sajnos, ez a szomorú eset napjainkban 
is megismétlődött. Révai elvtárs a műfor-
dításokkal kapcsolatban nem régen az ere-
deti szöveg elferdítése ellen emelte fel til-
takozó szavát. És az írószövetség műfordí-
tói szakosztályának ezév áprilisában meg-
tartott vitaestjén a műfordí.ás kérdéseiről 
Németh László értekezett a Novij Mir egy 
cikke alapján, rámutatva a „realista" és 
„formalista" fordítás közti alapvető különb-
ségre. „Ez a különbség abban áll, hogy a 
formalista fordító a szavakhoz és a külső 
formáihoz tapad, s ez a külsőséges hűség 
eltávolítja az eredeti alkotás lényegétől. A 
realista fordítás a' gondolatra ügyel és az 
igazi tartalmat igyekszik tolmácsolni, fel-
idézve azokat a legmélyebb nyelvi asszociá-
ciókat, amelyek a fordított mű asszociációi-
nak megfelelne. A formalista fordítás egy 
színtelen, és lelketlen műfordítói zsargon 
létrejöttét eredményezi." 

Képes Géza — ahogy előszavában ki-
emeli — Arany Jánosnak a fordlításművé-
szetéről vallott nézetét fogadja el: „ . , . az 
áttevők alak- és anyag-, vagy tartalomszerü 


