
A P R Ó C I K K E K 

Orosz irodalom. A nagy hasadékok 
és szakadások fölé, melyéket a világ-
háború nyers erői szakítottak az egyes 
népek között, az ú j ra éledő szellemi 
élet ú j hidakat emel. Talán sohasem 
volt olyan erős az érdeklődés a nyugat-
európai művelődéstől távol eső népek 
irodalma és művészete iránt, mint 
épen a világháborút követő években. 
Egy Tagore, egy Ghandi az egész mű-
velt Nyugatot foglalkoztatja, a Gon-
court-díjat egy néger író műve nyeri 
meg s Európa nagy városaiban orosz 
színtársulatok muta t j ák be anyanyel-
vükön hazájuk szellemi termékeit. 

Az orosz világ a világháború kitöré-
séig titokzatos elszigeteltségben élt s 
ha egyes elterjedtebb művek, mint pl. 
Rambaud és Vogüé munkái rá terelték 
is a figyelmet, ha néhány orosz író 
műve fordításokban eljutott is hoz-
zánk, mindez csak növelte ennek a 
homályosan ismert és meg nem értett 
világnak a titokzatosságát és idegen-
szerűségét. Amióta azonban a nagy 
orosz föld a hadifoglyok ezreivel árasz-
to t ta el a Nyugatot s a miéink közül is 
sokan végigjárták a Kárpátoktól Szibé-
riába vezető síkságot, amióta a bolse-
vizmus hullámai az orosz intelligencia 
egy részét Nyugat-Európa part ja ira 
sodorták s a száműzött orosz művészet 
Európa nagy városaiban ú j hazát 
talált, azóta az orosz világ közelebb 
jött hozzánk s elevenebbé vált szá-
munkra. Mi pedig, akiket a nyugat-
európai kul túra materialisztikus és túl-
zottan racionális jellege nem tud ki-
elégíteni, várakozó érdeklődéssel for-
dulunk az orosz lélek megnyilatkozásai 
felé, melyek — minden sötét árnyol-
dalai mellett is — valami mélyebb 
lelkiséget és belső igazságra való törek-
vést árasztanak magukból, épen azt, 
amit az előbbiben nélkülöznünk kell. 
Ebben rejlik az oroszok hatásának leg-
mélyebb gyökere. 

Az utóbbi években az orosz írók 
műveinek több magyar fordítása jelent 
meg, amelyek közül Trócsányi Zoltán-
nak az orosz eredetin alapuló, kitűnő 
fordításait folyóiratunk is méltat ta. 

Az orosz írók s az orosz irodalom meg-
értéséhez azonban nem elég egyes 
művek ismerete. Maga a világ, melynek 
megnyilatkozásai, a talaj , melyből 
sarjadnak, a lélek, melyet lehelnek, a 
történeti keretek, melyek foglalatát 
adják, — maga az egész orosz élet 
annyira sajátos és tőlünk távol álló, 
hogy egyes művek olvasása és tanul-
mányozása a fentiek ismerete nélkül 
meg nem értésre vagy helytelen értel-
mezésre vezet. Természetesen minden 
idegen irodalmi termék teljes meg-
értéséhez szükség van erre, de sehol 
sem oly mértékben, mint épen az 
orosznál, mert hiszen nemcsak az egész 
orosz irodalom jellege különbözik lé-
nyeges vonásokban a nyugateurópai 
népekétől, hanem az orosz világ is 
élesen elkülönödik a román-germán 
művelődés közösségétől. 

Ennek a követelménynek a teljes 
felismerése nyilatkozik meg Bonkáló 
Sándor úttörő munkájában, amely két 
kötetben tárgyalja az orosz irodalom 
történetét. Az első kötet a legrégibb 
időktől Puskinig, a második pedig 
Puskintól egészen napjainkig terjed. 

Bonkáló a mű elején részletes és 
tartalmas bevezetést ad az orosz iro-
dalom tanulmányozásába, melyben 
mindjárt kidomborodik egész művének 
legkiválóbb vonása. Nemcsak az iro-
dalom történetét (írókat és műveket) 
rajzolja meg, hanem részletes és beható 
képet nyúj t az egyes korok hátteréül 
szolgáló orosz életről, a vallási, társa-
dalmi, politikai viszonyokról, a nép-
lélekről, az orosz szokásokról s így 
irodalomtörténete igazi művelődéstör-
téneti képpé szélesedik ki. 

Jellemzően muta t rá az orosz világ 
kialakulásának történeti gyökereire : 
a bizánci művelődés hatására, amely 
az orosz kultúrának a görög-római 
művelődés alapjain felépülő nyugati 
germán-román népekétől egészen el-
térő vallásos konzervatív jelleget ad. 
Sajátságos, ha elgondoljuk, de viszont 
sok mindent meg is magyaráz, hogy 
Oroszország a nagy nyugateurópai 
szellemi áramlatokból, a renaissance-
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ból, a reformációból, a felvilágosodás-
ból úgyszólván semmit sem kapott , 
hanem a bizánci művelődés hatása 
alatt -— a maga elszigetelt külön életét 
élve — maga teremtette meg művelt-
sége alapjait. A legrégibb korról szólva 
érdekesen és élvezetesen rajzolja meg 
az orosz nép vallásának ősi pogány 
elemeit s a későbbi írók tárgyalásakor 
is lépten-nyomon utal az ősi népies 
elemek felhasználására, ami nagyon 
elősegíti a művek helyes megértését. 

Általában Bonkáló nagy súlyt he-
lyez a régi népies és az újabb irodalom 
összefüggésére s jellemzően muta t rá, 
hogy a X I X . századi irodalmi fellen-
dülés csirái a messzi múltban gyökerez-
nek s az nem valami csodás átváltozás, 
mint általában hangoztatják, hanem 
érthető természetes fejlődés eredménye. 
Dosztojevszkij és Tolsztoj eszméi, a 
szociális eszmék, az emberszeretet és 
igazságérzés bevitele az irodalomba 
nem új , hanem az orosz irodalomnak 
mindenkori jellemző vonása, mely már 
a legrégibb középkori emlékekben is 
megjelenik. Az oroszoknál az irodalom 
sohasem vált tiszta művészetté, soha-
sem öncél, Tart pour Tart, mindég az 
élettel közvetlen kapcsolatban álló 
eszmék, morális és szociális kérdések 
tolmácsolója és kifejezője. Az orosz 
sohasem a szépet keresi, hanem a 
pravda-1, a belső igazságot s így az 
írók nem annyira művészek, mint 
inkább a nép tanítói és a néplélek 
tolmácsolói. Ebből magyarázható meg, 
hogy a végeredményképen a görögök-
től átöröklött nyugat-európai hagyo-
mányos esztétikai normák és szem-
pontok az orosz irodalom megítélésére 
nem alkalmasak. 

Kétségtelen — amint Bonkáló is 
helyesen muta t rá —, hogy az orosz 
művelődést és szellemi életet bizonyos 
elmaradottság, fejletlenség jellemzi. 
Erre vall már az is, hogy régi primitív 
életének külső és belső elemeivel való 
szoros kapcsolatát egészen a legújabb 
korig megőrizte. Bonkáló azonban en-
nek okát csupán történeti tényezők-
ben, nem pedig az orosz lélek sajátos 
voltában lát ja . 

Van valami az orosz pszihében, amit 
irracionálisnak nevezhetnénk, valami 
értelem-ellenes vonás, ami épen ezért 
szinte megmagyarázhatatlan. Az orosz 
lélek ritkán jut el az értelem mindent 
átfogó, egységes fényéhez, mintha ér-
zései és gondolatai mindég alat ta 
gomolyognának. Ezért van az, hogy 
csaknem minden orosz író élete ellent-

mondásokkal teljes s hogy, habár 
megvan bennük a tépelődő, elmélkedő 
hajlam s a velejáró vontatot tság és 
tétlenség (amit az orosz jellemzően 
sirokája dusá-nak, széles lélek-nek ne-
vez), hiányzik belőlük a filozófiai rend-
szeralkotás, a gondolatoknak és érzé-
seknek világos, tiszta egységbe fűzése. 
Ezért nincs formába kristályosodó mű-
vészi ösztönük, formaérzékük sem. 
Az értelem összetartó erejének, az er-
kölcsi fegyelmezettségnek hiányából 
fakad az orosz lélek szélsőségekre hajló 
természete : a nagy jóság és szeretet 
mellett az állati kegyetlenség, a mély 
vallásosság mellett a nihilizmus s talán 
ez magyarázza meg a legszélsőbb forra-
dalmi irányzatnak a kancsukás cáriz-
musból vaíó kirobbanását is. Jellem-
zők e tekintetben Dosztojevszkijnek 
Tolsztojra vonatkozó szavai : . . . «csak 
azt lá t ja t isztán, ami épen a szeme előtt 
van s azért folyton csak azzal foglal-
kozik. Nem tud ja fejét sem jobbra, 
sem balra fordítani, hogy azt is észre-
vegye, ami oldalt van. Erre úgy látszik 
képtelen. Egész testével meg kell for-
dulnia s akkor az előbbinek épen az 
ellenkezőjét fogja hirdetni, mert szi-
gorúan őszinte.» Viszont épen, mert 
az intellektualizmus nem koptat ta , 
nem tompítot ta le az orosz lélek ősi, 
eredeti frisseségét, azért maradhatot t 
meg bennük valami mély lelkiség, belső 
igazságra törekvés, ami az orosz iro-
dalom minden alkotásában megnyil-
vánul s ami fő vonzóereje neki. Az 
orosz léleknek ez az alapvető vonása 
nem tekinthető a történeti fejlemények 
szükségszerű eredményének, nem ma-
gyarázható a bizánci hatásból, az el-
szigeteltségből, a despotizmusból, a 
szellemi elmaradottságból, valami ősi 
veleszületett sajátság ez, ami inkább 
oka, mint okozata a történeti fejlődés-
nek. 

Bonkáló könyve nemcsak minden 
tekintetben jó bevezetés és kalauz az 
orosz irodalom tanulmányozásához, ha-
nem az orosz irodalomtörténetnek is 
jeles feldolgozása. A történeti fejlődést, 
az egyes írók közti kapcsolatokat jel-
lemzően domborít ja ki. Az írók életét 
és munkásságát szerves egységben mu-
ta t j a be s ezek mindég az egyes korok 
eleven légkörében jelennek meg. Ahol 
csak lehet, magukat az írókat szólal-
t a t j a meg, műveikből — különösen a 
régebbi irodalom történetében —- jel-
lemző részleteket közöl. Ha egy-két 
kisebb tárgyi hibájára rámutatunk 
(így pl. I. k. 100. lapon téves az az 
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állítás, hogy Bizáncban már a VI. sz. 
körül megszűnt minden eredeti iro-
dalmi élet, — 108. 1. Fiziologia helyett 
Fiziologosz a helyes, — 111. 1. Amartol 
krónikás igazi neve Georgiosz Hamarto-
losz, 135. 1. I I I . Iván felesége a 
bizánci császárnak nem leánya, hanem 
unokahúga volt, — u. o. az orosz egy-
ház eredetének András apostolig való 
visszavezetése nem orosz papok talál-
mánya, hanem Bizáncból kölcsönzött 
gondolat), az egyáltalán nem érinti 
ez eredeti tanulmányokon alapuló s ú j 
szempontokat érvényesítő mű lénye-
gét. 

A nyugaton ez idő szerint legelter-
jedtebb orosz író alkotásainak rövid 
bemutatását tűzi maga elé Trócsánvi 
Zoltánnak, a Dosztojevszkij-breviárium 
ismert szerzőjének kétkötetes Merezs-
kovszkij-breviárium-a. A szerző az első 
fejezetekben megrajzolja az író életé-
nek képét, jellemzi Merezskovszkij vi-
szonyát a történeti regényhez s ameny-
nyire hozzá tudot t férni, közli orosz 
kritikusok véleményét róla, továbbá 
részletesen foglalkozik Surányi Miklós 
reá vonatkozó magyar tanulmányával . 
A következőkben sorra veszi Merezs-
kovszkij műveit , végigvezet ra j tuk , 
miközben jellemző részleteket magyar 
fordításban muta t be. Végül jellemzi 
Merezskovszkij alakjait s mellékeli 
munkáinak és azok magyar fordításai-
nak jegyzékét. 

Merezskovszkij az orosz irodalom-
nak sok tekintetben egyedül álló alakja. 
Nyugateurópai nagy műveltsége ki-
emeli őt orosz írótársai küzül. Műveihez 
alapos és beható tanulmányokat végez, 
hogy az egyes koroknak megadhassa 
saját történeti levegőjüket. Ezért ne-
vezték el «idézet-király»-nak hazájában, 
ahol általában nem volt olyan hatása, 
mint külföldön. Ismerve az orosz lélek 
sajátosságait, nem csodálkozunk ezen. 
Merezskovszkij regényei — bár ott 
van mögöttük az eszmei alap, — egé-
szében véve «műalkotások» és hozzá 
még olyanok, melyek nagyrészt idegen 
talajon, az orosz világtól távoleső, tör-
téneti korok ta la ján játszódnak le. 
Ahhoz, hogy honfitársai élvezhessék, 
túlsók bennük az értelmi elem s bár 
idegen alakjában is megvan az orosz 
ember ingadozó «kettős» lelke, mégis 
túlon-túl tudatos, artisztikus alkotások 
azok. Számunkra azonban nagy értéket 
jelent művészi korfestése, mely nem-
csak történeti hűség, hanem érdekes-

ség szempontjából is szinte egvedül-
álló. 

Trócsánvi ügyesen válogatta össze 
a szemelvényeket, de az az érzésünk, 
hogy kissé alacsony színvonalra helyezi 
olvasóközönségét és hangjában, stílu-
sában azután ő maga is önkénytelenül 
ehhez alkalmazkodik. 

Ugyanígy zavaróan hatnak a gyors 
munka következtében i t t-ott bele-
csúszott ellentmondások is. Teljes el-
ismerés illeti azonban Trócsányit azért 
a gondos fáradságért, melyet a szemel-
vényekrefordított . Ugyanis legnagyobb-
részt nem a régebbi, nem oroszból 
készült magyar fordításokból veszi 
őket, hanem saját , az eredetin alapuló, 
pontos, szép fordításait közli. A könyv 
jó szolgálatot fog tenni mindazoknak, 
akik rövid áttekinthető képet akarnak 
kapni Merezskovszkij hatalmas mun-
kásságáról. 

* 

Hazai orosz fordítás-irodalmunk új ab-
ban még egy értékes munkával gazda-
godott. Kiss Dezső lefordította Gogoly 
Mirgorodját, még pedig nemcsak a 
Bulyba Tárász című prózai époszt, 
amely már régebben is megjelent ma-
gyarul, hanem a gyűjtemény többi 
darabjait is : Régimódi földesurak, 
Vij és Hogyan lett egymás ellensége 
Ivanovics Iván és Nikiforovics Iván 
(ez utóbbi főcímül Kiss Dezső fordítá-
sában érthetetlen módon az első fejezet 
címét kapta s így lett az Ivanovics Iván 
és Nikiforovics Iván !). 

A Bulyba Tárász a XV. századi 
kozák-világ nagyszerű epopeiája, mely-
ben Gogoly bámulatos művészettel ele-
veníti meg a Dnyepr zátonyain túl 
fekvő kozáktábor életét, s az ú. n. 
Japorogi kozákoknak a lengyelekkel 
és böszörményekkel vívott legendás 
küzdelmeit. A kozákélet vad szépsé-
geinek, különösen pedig a főhős alak-
jának megrajzolásában annyi művészet 
rejlik, hogy bátran áll í thatjuk, égő-
sorba a világirodalom remekeivel. Á 
többi három közül különösen figyelmet 
érdemel az utolsó elbeszélés (povjeszty), 
melyben az író szülőföldjének, Mirgo-
rodnak, egy kis vidéki városkának szo-
morúan kicsinyes és sivár életét raj-
zolja mesteri realizmussal. 

Kiss Dezső fordítása, mely egy orosz 
eredetiből készült, a szöveg teljes át-
értését tükrözi vissza s Gogoly nyelvé-
nek szépségeit lehetőleg híven tolmá-
csolja, ami pedig — főként a Bulyba 
Tárász-ban — nem könnyű feladat. 
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A régies szöveg fordítása közben azon-
ban néhol elkerülhetetlenné vált a szó-
tár használata, ami egy-két apróbb el-
nézésre vezetett. (így pl. a Régimódi 
földesurak 17. lapján az eredeti orosz 
rizsik-bői, mely egy gombafajt jelent, 
csak német szótár közvetítésével lehe-
te t t hal). Moravcsik Gyula. 

A Golgotha-virág legendája. Igény-
telen, minden hivalkodástól ment ko-
moly virág a passiflora, melyet a spa-
nyol pasionarianak, az angol passion-
flowernek nevez. A szenvedés virága 
ez s talán a mi nyelvünk elnevezése a 
legtalálóbb, mert a magyar nép előtt 
bizonyos tiszteletben részesülő virág 
neve : Golgotha-virág, szimbóluma a 
Kálváriát járó Üdvözítőnk kínszenve-
déscinek. Ismerjük jól mindannyian 
a természetnek ezt a kedves alkotását, 

' a messze Peru és Brazília szerény 
virágát, mely naplementekor össze-
zárja szirmait, mintha hervadásnak 
indulna, de amikor már napkeleten a 
«piros hajnal diadalzászlója kifeslett», 
széttárulnak szirmai s ismét természe-
tes pompájában ragyog . . . 

Egy XVII . századbeli tudós jezsuita-
atya, J . B. Ferrari volt az első, ki eb-
ben a nemes virágban a Golgothán 
kereszthalált halt Megváltó szenvedé-
seit lá t ta jelképezve s valóban igazat 
is kell adnunk neki, ha tüzetesen szem-
ügyre vesszük a kedves kis Golgotha-
virágot : a három bibeszál a keresztre-
feszítéskor használt szögek, Krisztus 
sebei az öt porzó, a pirossal tarkázott 
fonalkoszorú a martir fejére te t t tövis-
koszorú ; a nyeles magház a keserű 
pohár, a háromhasábú levél az őrök 
lándzsája, a kacskaringó az ostor, 
mellyel verték, míg a Krisztus ártat-
lan lelkének a virág fehér színe a szim-
bóluma . . . 

Ernesto Morales, egy modern dél-
amerikai spanyol író, nemrégiben szép 
tanulmányt írt a passiflora eredetéről 
és jelentőségéről s ezzel kapcsolatban 
eredeti kutatásai alapján a buenos-
ayresi El Hogar folyóiratban (angol 
szövegét most kaptam meg La Platá-
bol), közöl egy legendát, mely a bra-
zíliai guarani-törzs indiánjai közt szá-
zadok óta szájról-szájra jár a Golgotha-
viragról, amelyet ők saját nyelvükön 
mburucuya néven ismernek. Ők ter-
meszetesen nem a Golgotháról nevezték 
el e kedvenc virágjukat, abban azon-
ban bámulatosan találók az adatok 
a mienkkel, hogy a botanikusok passi-

flórája az indián hagyomány szerint is 
a szenvedés virága . . . 

* 

Mburucuya — így szól a legenda — 
gyönyörű és szelid spanyol leány volt, 
aki egyszer atyjával, a spanyol ten-
gerészkapitánnyal a guaranik meghó-
dított földjére ment hosszabb időre. 
Keresztény neve nem ez volt, a Mbu-
rucuya nevet egy fiatal guarani főnök 
adta neki kedveskedésül, ki a szép 
spanyol leányt végtelenül szerette. De 
a fiatalok csak a legnagyobb ti tokban 
epekedhettek egymásért, mert az atya, 
mint hitbuzgó keresztény és testestől-
lelkestől katona, sohasem egyezett 
volna bele abba, hogy leánya egy 
indiánhoz, a spanyolok akkori legel-
keseredettebb ellenségéhez menjen fele-
ségül. Annál tragikusabb volt tehát , 
hogy a leány is nagyon megszerette 
a nemeslelkű idegen férfiút. 

Az atya azonban már választott is 
férjet a leányának : egy előkelő szár-
mazású spanyol tisztet, ki a leányt 
nagyon szerette anélkül, hogy ez az 
ő érzéseit a legkevésbbé is viszonozta 
volna. Sőt ez őt állandóan a legnagyobb 
visszautasításban és megvetésben ré-
szesítette, szóba sem akart vele állani 
s kijelentette előtte, hogy nem szereti. 
Ez a magaviselete azután a szilárd 
elhatározású és gőgös apát csaknem 
a kétségbeesésbe kergette, bár a gua-
rani főnök szerelméről akkor még sej-
telme sem volt. 

Mburucuya pedig ezután még gon-
dosabban ti tkolta szerelmét, mert bizo-
nyos volt abban, hogyha a ty ja rájönne 
a ti tokra, semmi jót sem várhatna tőle. 

A boldogtalan szerelmesek napról-
napra mind többször voltak egymás 
közelében — ti tokban, mikor az éj 
sötét árnyaival elborította a spanyol 
erődöt és a körülötte elterülő vidéket. 
A leány nem távozhatot t lakásukból, 
mert a tyja féltékenyen őrködött, de 
a fiatal főnök minden éjjel megjelent 
a közelében, éles szeme át tudot t ha-
tolni a vak homályon, egyszerű nád-
sípjából mélabús dallamokat küldött 
szerelmese felé s csak akkor távozott 
mikor a nap vörös tányér ja már fel-
bukkant a keleti látóhatáron. 

Aztán egy este a leány hasztalan 
figyelt a mélabús dallamokra, nem 
szólt a nádsíp s továbbra is néma ma-
radt a t á j . Másnap este kilopódzott, 
de a férfi sehol sem volt látható. Várt 
a következő éjjel s még azután is 
jó sok éjszakán. De mindhiába. Arra 




