
adja meg, arnely már nem az asszonyi 
természet fokozatain, hanem a keresztény 
erkölcs ellentmondásain gondolkodtatja el 
ai olvasót. Boccaccio novellainak frisseségére, 
csattanóval beiezó'dő, egyenesvonalú elbe-
szélő modorára emlékeztet a »Tanulságos 
lecke«, a Nyelvpástétom« pedig jól utánozza 
a középkori példázatok eleven szemléle-
tességét. A »Doucine kisasszony újévi a ján-
déka« c. elbeszélésben France sokoldalú 
iróniával muta t ja be a dogmatikus gondol-
kozás és a természetes érzések összeütközé-
sét ; de talán nem is ez, hanem Chanterelle 
úr kedves, jószívű, áldozatos, de önállótlan 
és befolyásolható lénye teszi a novellát 
emlékezetessé. Az utolsó darab, »Roxán 
kisasszony«, még kimért hangjával is az 
eleven élményt • erezteti, s azzal válik el a 
többi novella légkörétől, hogy France iro-
nikus szava és pajzán mosolya helyett 
csupán N1 ársforgató naiv és csodálkozó 
tekintetét érezzük,Jakab mesterét,aki körül-
tekintő részletességgel, de tartózkodó és 
takarékos stílussal meséli el azt a köznapi 

GONCSAROV: S Z A K A D É K 

Ford. Gellért György (Orosz remekírók) 

Már Puskin életében megremegett a föld 
Oroszország a la t t , már Puskin versein is 
végigfut az a hasadás, mely Goncsarov éle-
tében és műveiben már szakadékká mélyül : 
megmozdul az »ázsiai« Oroszország és lassan 
szakadék választja el a szembenállókat, 
szakadék nyeli el a gyávákat és határozat-
lanokat , s szakadékként tá tong egyes embe-
rek életében a kétely és fontolgatás. Ha 
már Puskin lá that ta e később szakadékká növő 
hasadás terjedését , hogyne lá that ta volna 
Goncsarov, aki egész életét a puskini mű 
folyta tásának szentelte, aki Puskin halála-
kor s í rvalakadt hivatalának folyosóján, si-
ra tva élete nagy mentorát , szinte egyetlen 
mesterét, aki kortársa lett a forradalmi 
demokrácia küzdelmeinek, a 60-as és 70-es 
évek mozgalmainak? 

A Szakadék ki nem mondot t , s talán 
kellőképpen önmaga előtt sem tudatos í to t t 
programja éppen ez a puskini örökség : 
hogyan jön létre az emberekben, az emberek 
egymásközti viszonyaiban, az orosz társa-
dalomban az állandóan bővülő, mélyülő 
szakadék, melynek egyik oldala a cári ön-
kényuralom felé, másik par t ja a jobbágyok 
és proletárok felé muta t . Azonban a Szakadék 
csak az utolsó lépése ennek a folyamatnak : 
előzményei a Szakadékot bevezető, meg-
előző két goncsarovi mű a Hétköznapi tör-
ténet és az Oblomov. Talán kissé túlzás azt 

drámát , amelynek véletlenül tanuja volt, s 
amelynek főszereplője női finomsággal t u d j a 
megéreztetni a szerencse napjaiban is-
a nemvárt találkozástól felparázsló érzel-
meit. 

A fordítás nagyon jó ; pontosabb is , 
korszerűbb is a réginél. A teljesítmény 
értékét akkor lá t ja az ember igazán, ha 
arra gondol, milyen finom eszközökkel dol-
gozik France stílusa. Az olyan íróknál, 
akiknél a stílus visszaadása különösen fon-
tos, — ha van ilyen író, France bizonyára 
az — legbiztosabb módszernek a szöveghez, 
való körültekintő ragaszkodás látszik. Vas 
István ezt a módszert követte s ebből ered 
néhány kisebb hibája is : nem tud ta mindig 
elkerülni a szószerinti fordításból eredő 
magyartalan vagy nehézkes kifejezéseket. 
De hiba volna, ha egy-két apró figyelmet-
lenség miat t nem látnánk, milyen tudatos 
munkát végzett, milyen élvezetes nyelvű, 
pontos szövegű France-kötettel lepett meg 
minket. 

Lakits Pál 

Ú j Magyar Könyvkiadó Bp., 1954. 

mondani, hogy a két mű vezeti be a Szaka-
dékot, hiszen az Oblomov művészi nagyságá-
ban, népszerűségében messze túlnő r a j t a . 
Azonban annyi mégis igaz, hogy e három 
mű összefüggő egészet képez, melynek célja 
az orosz társadalom erjedésének, lassú, de 
állandó forrongásának ábrázolása. S mivel 
a Szakadéli lapjain l á tha t juk a legpregnán-
sabban, hogy a széttartó vonalakat már nem 
lehet egymásbafűzni, hogy az orosz emberek 
egyre tudatosabban és végérvényesen szem-
bekerülnek egymással, nemzedékek és osz-
tályok ébrednek öntudat ra , ezért a Szakadék 
e triológia utolsó kötete adja meg a kulcsot 
az előző nagy művek megértéséhez is, ami 
természetesen nem zárja ki azt, hogy a z 
Oblomov ezeroldalas lenyűgöző és érdek-
feszítő »unalma« teszi teljesen plasztikussá 
a záró mű eseményeit és jellemeit. 

E három alkotás tehát végigkíséri az író 
életét és egyben az orosz társadalom fejlő-
dését Puskin halálától a forradalmi demok-
rácia virágzásáig, Csernyisevszkij és Dobrol-
jubevig. A Hétköznapi történet, Goncsarov 
első regénye, irodalmi sikereinek nagy be-
vezetője mindjár t az égető problémához 
nyúl : a patriarchalis Oroszország meg-
mozdul. Megszűnik a nemesi kúriák »nyu-
gamas«, álmodozó idillje, sokkal vonzóbb-
nak tetszik a város mozgalmas forgataga , 
a kapitalizmus új életmódja. AlexandrAdu-

120 



jev a regény hőse álmodozó, semmittevő 
nemesifjú, akit a főváros aranymágnese 
elszakít a patriarchalis élettől : romantikus 
vágyakkal indul szerencsét próbáini a vá-
rosba. A város és főképpen nagybátyja szét-
tépik álmait és »elfogadható embert« farag-
nak belőle : jó bürokratá t , férjet és gazdag 
embert. Belinszkij kri t ikájában élesen tá-
madja a regény befejezését, Adujev »polgári« 
karrierjét . Szerinte a helyes befejezés az 
lett volna, ha vidéki elhagyatottságában 
és tespedésében fejezi be álmodozó életét. 
Azonban Qoncsarovnak a realistának i tt 
mégis igaza volt : Adujev sorsa tipikus 
példája annak, hogy az orosz nemesi osztály 
elvesztette minden pozitív tulajdonságát , 
képtelen megoldani a kor problémáit és 
így álmait leiadva fegyveres őrévé szegül 
az önkényuralomnak. Ugyanakkor az is 
kiderül mindebből, hogy a nagy célok és 
jóakaratú szándékok másra várnak, egy 
új osztályra, új emberekre, akiknek erejük 
is lesz végrehajtani azokat . Ha Adujev 
mint álmodozó hal meg, csak önmagához 
lett volna hű, mint ahogy azt Belinszkij 
követelte. így azonban osztályához, és a 
fennálló rendhez maradt következetes és egy-
ben elszakította az utolsó, vékony, és már 
csak szavakban »létező« fonalat is, mely 
a haladás ügyéhez fűzte őt és osztályát, 
így mond ítéletet felette és osztálya felett 
az író. 

Az Cblomovban már inkább érezhető, hogy 
eltái olodik és szemben áll egymással két 
társadalmi réteg: Stolz és Oblomov a burzsoá 
és nemesi életvitel ellentétességét jelentik. 
Olga megragadó alakja pedig a további fel-
szabadulás felé muta t . 

így tehát l á tha t juk , hogy igaza van 
Qoncsarovnak mikor úgy ítéli meg regé-
nyeit , hogy a bennük feltárulkozó világ, 
»átmenet az orosz élet egyik korszakából a 
másikban. Eddig is l á tha t tuk , hogy milyen 
merész vállalkozás volt ez : Oroszország 
legfontosabb huszonöt esztendejét művé-
szileg megragadni. Egészében mégis siker-
rel jár Qoncsarov kísérlete : megtalálta azt 
a típust, melynek megragadásával fel tud ja 
göngyölni az egész korszakot ; ez a típus : 
Oblomov. 

Ezért nem véletlen, ha i t t ' a Szakadék 
lapjain egy új Oblomovval találkozunk. 
Maga Qoncsarov is úgy nevezi hősét, hogy 
»ez már a felébredt Oblomov : új , erős fény 
tűzöt t szemébe. De ő még nyújtózkodik 
és hunyorgatva néz körül Oblomov bölcső-
jében«. Dobroljubov híres tanulmányában, 
»Ali az obtomovság?« k imuta t ja , hogy az 
orosz irodalom régi tradíciója kap ú j iro-
dalmi megformálást Goncsarov Oblomovjá-
ban. Puskin Anyeginjétől regényhőseiig min-
denütt felbukkan az orosz nemesi osztály 

haldokló, elszáradó alakjainak képe. Gon-
csárov azonban bizonyos tekintetben álta-
lánosította ezt az alakot : az orosz kizsák-
mányoló réteg átfogó képévé bővült nála 
ez az alak, mely a társadalmi továbbhala-
dás legnagyobb külső és belső kerékkötője 
volt. Azonban Oblomov figurája nem egy 
téren és időn kívül létező szellem-konstruálta 
alak. Nem volt ez a Goncsarovot megelőző 
íróknál , sem : minden újabb megjelenése 
a társadalmi fejlődés ú jabb szakaszának 
jellegzetességeivel bővítette ezt a figurát, 
így Pecsorin tevékenyebb mint Anyegin, 
pedig lényegét tekintve ugyanolyan Oblo-
mov mint elődje. Ezért tehát Rajszk i j , 
a Szakadék főhőse is új vonásokkal gazda-
godik. Helyesebben szólva : nem is annyira a 
főhős, mint azok a viszonyok, melyekben 
él és tevékenykedni próbál — változnak, és 
így módosulásra késztetik őt magát is. 

Bár a regény terve, gondolati magva szinte 
írói pályafutásának kezdetétől elkíséri Gon-
csarovot, a regény mégis csak 1869-ben 
lát napvilágot. A cári jobbágyfelszabadítás 
u tán vagyunk, abban a korszakban, mikor 
kiéleződött a liberalizmus és demokrácia 
küzdelme, mely a jobbágyfelszabadításkor 
vet te kezdetét. Ez tehát az, első szakadék. 
De ugyancsak, szinte szakadék választja 
el a polgárivá változó jelentől a patriarchális 
mul ta t , melyet a jobbágyfelszabadítás vég-
legesen halálra Ítélt. És ezek a szakadé-
kok belenyúlnak az emberek életébe, vá-
lasztásra kényszerítik őket, az unokákat 
szembefordítják a nagyszülőkkel, baráto-
kat tesznek ellenségekké és testvéreket 
idegenekké, vagy ellenségeket barátokká. 
Az osztályok szorosabbra vonják soraikat. 
Megindul a lassú erjedés. 

Rajszki j , romantikus természetének meg-
felelően, szerelmes és látszólag a regény sem 
több, mint szerelmi történet . A regény első 
részében Szofja Belovodova kegyeinek el-
nyerésére törekszik, s így az előkelő Pétervár 
szalonéletének középontjába csöppen bele. 
Azonban a szerelmi intrikák szövedékén 
nem tud keresztüllátni, nem érti meg a 
szövedéket színező anyagi érdekeket. így 
csalódva birtokára, vidékre száműzi magát. 
Itt kezdődik a döntő, és életében mély nyo-
mot hagyó szerelem. Ez a szerelem három 
embert köt össze és választ el, három ember 
belső válságához vezet, s ra j tuk keresztül 
az orosz társadalom megrázkódtatásához visz 
el bennünket. Ez a három ember : Rajszkij , 
Vera és a »nihilista« Mark Volohov. 

Mindenekelőtt nem véletlen, hogy a tör-
ténet vidéken játszódik. Ugyanis e szerelmi 
hármasban megszülető modern problémák-
nak szándékosan választotta hátterül a 
mindent elnyeléssel fenyegető, de már halálra 
ítélt orosz múl ta t , a patriarchalis nemesi 
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fészket és e múlt megtestesítőjét, a nagy-
mamát . Ilyen módon egy pontban egyesül 
a múlt, a polgári jelen és az ú t j á t kereső, 
kialakuló új társadalmi erő. Ezzel termé-
szetesen a kölcsönhatás is sokkal erősebb, 
koncentrál tabb az alakok egymással és ön-
magukkal vívot t harca , tipikusabb az orosz 
társadalomról alkotot t kép. Végső fokon a 
nagyanya eldugott kis rezidenciájában az 
orosz társadalom legfontosabb erői ütköznek 
meg, ha nem is minden írói torzítás nélkül. 

Rajszkij túlságosan gyenge és tehetetlen 
ahhoz, hogy alomképeit, művészi terveit 
megvalósítsa. Élete — álmodozás, s amint 
a konkrét cselekvés ideje elérkezik '— vissza-
tántorodik. így aztán, mivel semmivel 
sem foglakozik igazán és elmélyülten — 
álmain kívül — csak unatkozik. Ez az »una-
lom« az orosz kizsákmányoló legjobbjainak 
egyik jellemző kísérője. — Mindig ugyanaz, 
ami tegnap volt, ami holnap lesz! — sut-
togja Rajszkij . Az udvar közepén álldogált 
lustán nézelődött, újra nyúj tózkodot t , ásí-
to t t . Hirtelen annak a betegségnek a tüne-
teit érezte, amely" Pétervárot t kínozta. 
Unatkozott .« Halványan sejti , hogy dolgozni 
kellene, de a munka számára egyet jelent 
a lealacsonyító, izzadtságszagú napszámos-
munkával, és így elfordul tőle. 

Ilyen tehetetlen ember természetesen nem 
túlságosan vonzó Vera számára, aki új 
u taka t , új embereket, új erőket keres. Kü-
lönösen akkor nem, ha ez a tehetetlenség 
azzal párosul, hogy szerelmét úgy kezelje, 
mint akinek kötelessége engedelmesen lesni 
kívánságait . Vera elszakadt nagyanyjától , 
a régi nemes t világtól. Olvasmányai egy 
új világ felé vezetik: és csak gyűlölni t ud ja 
az őt körülvevő foj tó levegőjű nemesi-kis-
városi világot. Ezért lesz szerelmes Mark 
Volohovba a szabadon gondolkodó politikai 
száműzöttbe. Ezzel azonban egy komoly 
problémához érkeztünk. Helyesen ábrázol-
ta-e Goncsarov Volohov szellemi profil ját? 

Bevezetőnkben emlí tet tük, hogy a mű 
hosszú évtizedek terméke. így magán viseli 
a társadalmi változások hatását és az az 
író egyéni felfogásának változását egyaránt . 
Az egyre élesedő harc a liberalizmus és 
demokrácia között, a demokrácia fokoza-
tos előretörése a társadalmi ellentétek meg-
szüntetése volt Goncsarov számára homá-
lyos és sokban érthetetlen is. Nem tud ta 
követni világnézetileg ezt az u ta t , zsákutcát 
lá tot t benne és az orosz fejlődés holt vágá-
nyának érezte. S bár nagy írók sem tud ták 
követni Csernisevszkij forradalmi demokrata 
ú t j á t , mégis meg tud tak maradni a realista 
ábrázolás mellett, de sokszor csak azon 
az áron, hogy lemondtak e forradalmi út 
ábrázolásáról. Mint lá t tuk Goncsarov mé-
lyen realista egészen ennek az ú tnak küszö-

béig. Nagysága abban is megmutatkozik, 
hogy bátran tovább megy a küszöbön, a 
szamára meglehetősen ingoványos úton is, 
és ábrázolni igyekszik a forradalmi gondolat 
terjesztőjét , a forradalmi mozgalom első 
lépéseit. Ezzel azonban sa já t reminiszcenciái 
is belekerülnek a forradalmár a lakjának 
megrajzolásába. Ellenszenvé, vagy inkább 
ellenérzése,a »nihilistákkal« szemben Mark 
alakján jól látható. Azonban ennek ellenére 
a mű egészét véve, mégis megmarad a realiz-
mus ta la ján . Kételyei a forradalmi demokrá-
ciával szemben szinte teljesen igaztalanok, 
s mégis e mozgalom objektív gyengeségeit 
mu ta t j ák meg. Nem vehetjük el Volohov 
ábrázolásmódját egyszerűen azzal, hogy 
hamis. Először is : maga az a tény, hogy 
regényében fellépteti a cári Oroszország 
legnagyobb ellenségét, a száműzött »nihi-
listát«, már komoly lépés előre. Művészi 
szempontból — még komolyabb jelentősége 
van ennek. Hiszen Rajszki j unalmas, tehe-
tetlen, és felesleges világa így lepleződik le 
igazán gyökeréig. Mark beszélget Rajszkij-
jal és ekkor Rajszki j már önmaga előtt sem 
meri azt állítani, hogy alkotó tevékeny em-
ber, ekkor már önmagának is be kell valla-
nia, hogy felesleges léhűtő. Erre Mark nél-
kül nem jöhetet t volna rá. Ugyanígy a 
nagymama »nemesi-patriarchalis« világa is 
az ő megjelenésekor kap halálos döfést. 
Végül figyelembe kell vennünk az ábrázolás 
elbírálásakor, hogy 1869-ben sem a kitű-
zött célok, sem a hozzájuk választot t esz-
közök nem voltak konkrétek és megvalósít-
hatók. A parasztforradalmi perspektíva, 
maga is telve volt ellentmondással és gya-
korlatilag illuzórikus volt. Mivel a célki-
tűzések ilyen elvontak és elméletiek voltak, 
ezért az alakok viselkedése is meglehetősen 
elvont lesz. Gondoljunk arra, hogy Csernyi-
sevszkij, bár a legnagyobb rokonszenvvel 
és melléállással rajzolja meg Rachmetov 
forradalmár alakját a »Mit tegyünk«-ben, 
mégsem lá tha t juk Rachmetotvot konkréten 
cselekedni. Csupán az előkészületeket lát-
juk, melyek különcnek is tűnhetnek. A for-
radalmár gyakorlati működését nem ismer-
het jük meg, éppen azért mivel az a gyakor-
lat — a helyes forradalmi gyakorlat — még 
3 évtizedet vára t magára! Mármost ilyen 
helyzetben Goncsarov is a különc oldalát 
ragadja meg a forrdalmárnak. Ezt termé-
szetesen eltúlozza egyéni ellenszenvétől in-
d í t ta tva . Azonban a regény egészét tekintve 
ennek az eltorzított alaknak mégis uralkodó 
jelentősége van : profilja bár torz és sokszor 
hamis, mégis megragadóan erős és mar-
káns. 

Vera csalódik Volohovban : Volohov nem 
tud ja elviselni a polgári házasság kereteit 
t ud j a , hogy a legnagyobb szerelemből f a ' 
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kadó házasság is magában hordja az ellent-
mondások csíráját , mely a házasság belső 
bomlásához vezet. Vera nem tud ja e gondo-
latokat elfogadni, annál kevésbé, mert 
Volohov meglehetősen brutálisan és durván 
világosítja lel e mély problémákról, ami 
már Qoncsarov lelkiismeretét terheli. A kiút 
ami itt Verának mutatkozik : Tusin a kapi-
talista vállalkozó, a polgári élet »szilárdságá-
nak« és tevékeny nyugalmának megtestesí-
tője. S Vera megbánja tévelygéseit s a nagy-
mama életvitelének ad igazat. 

A regény befejezése és Volohov ábrázo-
lása a regény második felében tehát erősen 
torzul. A korabeli haladó kritika is észre-
vet te és élesen kritizálta e vonásait . Azon-
ban e meglevő torzítások mögött is komoly 
és mély problémák és ellentmondások hú-
zódnak . Csernyisevszkij Mit tegyünkje is 
éppen ezeket a problémákat veti í el (házas-
ság, forradalmi mozgalom, utópista szocia-
lizmus stb.) Goncsarov világnézeti felké-
szültsége nem volt elég e kérdések helyes 
ábrázolásához, de realista ereje elég volt 
ahhoz, hogy felvesse, és ha egyéni meg-
győződése hamis szemüvegén keresztül tor-
zítva is, de viaskodott a világtörténelmi 
problémák megoldásával. 

A mű kiadása igen jelentős tény irodal-
munkban, mert Goncsarov írói arcképe 
sokkal világosabban áll így olvasóközön-
ségünk előtt. A fordítás — Gellért György 
műve — mindenütt művészi és mélyen 
átgondolt . A mű kiállítása is méltó a nagy 
orosz író nevéhez és alkotásához. 

Végül szólni kell a regényt kísérő tanul-
mányról is. Nagyon helyeslendő törekvés 
a z , hogy szépirodalmi műveket ellátunk 
bibliográfiai, történelmi és társadalmi-poli-
tikai adatokkal , melyek a mű élevezetét 

és megértését elősegítik. Azonban itt két 
út áll előttünk : vagy pusztán filológiai és 
történelmi tényeket tárunk az olvasó elé, 
és rábízzuk az olvasóra, hogy a mű elolva-
sása és mérlegelése után ezek segítségével 
maga alkossa meg véleményét, vagy néhány 
lényeget érintő sorral, rövid, de beható 
elemzéssel magunk is hozzásegítjük az ol-
vasót a helyes vélemény kialakításához. 
A jelen tanulmány azonban egyik igényt 
sem elégíti ki. Többet ad mint filológiai 
és történelmi tényeket, de sokkal keveseb-
bet annál, hogy az olvasó határozott és 
helyes véleményt alkothasson a regény értéke 
alakjainak valósága, realista hűsége felől. 
Egyfelől megállapítja, Mark alakja a forra-
dalmi ifjúság megrágalmazása, másfelől azon-
ban mégis a X I X . sz. nagy realista hagyo-
mányaiba illeszti bele. Vajon okosabb lesz-e 
az olvasó az ilyen értékelés elolvasása u tán? 
Ellenkezőleg, még inkább foglya marad a 

>meg nem oldott ellentmondásnak. Nem kí-
vánunk az ilyen kísérő tanulmányoktól 
mély elemzést, de ha már a mű eszmei és 
művészi értékeinek méltatására is vállal-
kozik, annyit minden esetre meg kell köve-
telnünk, hogy a mű esetleges ellentmondá-
sait a marxista esztétika fényénél megvilá-
gítsa és meg is oldja. Az ilyen elemzés 
csak antinómiákat állít fel, a feladat az 
lenne, hogy az ellentmondásokat dialekti-
kusan megoldja. Az a pedagógiai szempont, 
hogy ne rágjunk mindent az olvasó szájába, 
így is fennmaradhat , hiszen a megoldást 
sejtetni kell, néhány jól megválasztott szó-
val utalni kell rá, hogy az olvasó a mű köz-
vetlen élvezetében ennek segítségével maga 
jöjjön rá a kérdés nyi t jára . 

Almási Miklós 

A ROMÁN NOVELLA IRODALOM KLASSZIKUSA: IOAN SLAV1CI 

Érdekes embert, érdekes írót ismerhet 
meg a magyar olvasó loan Slavici »A kincs« 
című kötetéből, amely nemrég jelent meg 
a magyar-román közös könyvkiadási meg-
állapodás keretében. Két okból is érdekes 
Slavici művészete a magyar olvasók szá-
mára : egyrészt novellái, kisregényei a klasz-
szikus román irodalom kiváló alkotásai, 
másrészt műveiben a 19. század végi erdélyi 
társadalom képe tükröződik, az a kép, 
amelyet sok magyar írónknál is megtalá-
lunk. 

Slavici 1848-ban született, egy éves, 
amikor szülőfaluja, Világos közelében a 
magyar honvédsereg letette a fegyvert, és 
1925-ben halt meg a Hohenzollerek, bojárok 
s gyárosok uralma alat t álló Nagy-Romániá-

ban. Kezdetben jómódú, később tönkrement 
szűcsmester fia volt, annak a kisiparosság-
nak a gyermeke, amely a legszorosabb 
kapcsolatban állt a parasztsággal. Osztály-
helyzete és az erdélyi nemzetiségi küzdel-
mek döntően befolyásolták egész közéleti 
és írói működését. Míg azonban megkezdi 
ezt a tevékenységet, gazdag élettapaszta-
latra tesz szert. J á r t az aradi román és ma-
gyar iskolában, írnokoskodott a komlósi 
körjegyzőségen, előadásokat hallgatott a 
pesti, majd a bécsi egyetemen. Itt találko-
zott a kor nagy román költőjével Emines-
çuval, aki az írói munkára ösztönözte. 
Ügyvédbojtárkodott Aradon s a görög-
keleti püspökség irattárosa volt Nagyvá-
radon. 
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