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OROSZ ÍRÓK MAGYAR SZEMMEL 

Száz évet fog át ez a kötet. Az orosz irodalom fogadtatásának 
Magyarországon száz olyan esztendejét, melynek irodalmi és kultúrtör-
téneti végkicsengése - a szuverén értékelésektől a közvetett politikai 
hatásokig - szerves tartozéka az egész magyar irodalmi életnek, köz-
véleménynek. 

A kötet megjelenése feletti öröm után, illetve a D. Zöldhelyi Zsu-
zsát, a szerkesztőt és munkatársait: Bergné Török Évát, Dukkon Ágnest 
és Légrády Viktort megillető elismerés mellett mégis arra kell gondolnia 
az embernek: miért csak most? 

Miért csak most és nem ezzel vagy hasonlójellegű, nagy lendületű, 
filológiai pontossággal feltérképezett, régi napilapokból és folyóiratok-
ból válogatott cikkekkel és tanulmányokkal indult el 38 évvel ezelőtt a 
munka: az orosz irodalom magyar fogadtatása dokumentált összképé-
nek a bemutatása? 

Igaz, újdonsága és hangvétele miatt egyaránt elévülhetetlen néhány 
próbálkozás az akkori időkből. így például Zsigmond Ferenc 1945-ben 
közreadott Az orosz hatások a magyar irodalomban című kiadványa, 
György Lajos műve: Gorkij Magyarországon 1946-ban. Komlós Aladár 
írása: Gogol útja a magyar irodalomban 1953-ban. És ide tartozik 
Kozocsa Sándor és Radó György: A szovjet népek irodalmának magyar 
bibliográfiája ( 1 9 4 5 - 1949-ben), majd ennek folytatása 1982-ben, 
amely 1955-től 1977-ig építi fel megalapozottan és tényszerűen, ha 
bizonyos hiányosságokkal is a befogadó irodalom idejét és pontos 
helyét. 

De mindezek a munkák, egyrészt részletproblémákra rávilágító jelle-
gük miatt, másrészt mivel csak a fordításokat és ismertetéseket regiszt-
rálták, nem pótolhatták az orosz irodalom befogadásának közvetlen 
dokumentumait. 

Ennek a kérdésnek ilyetén megfogalmazása egy kicsit olyan, mint 
amikor az iskolában vagy az értekezleten jelenlevők kénytelenek végig-
hallgatni az előadó vádjait a hiányzók miatt. Hiszen ők vannak ott és 
hozzájuk ér el a szó. Mégis el kellett ezt mondani, mert valóban égető 
szükség volt erre a szinte a teljességet tükröző képre, amely átvezet 
az orosz irodalom befogadásából a szovjet irodalomhoz, érzékeltet-
ve azt a folyamatosságot, melynek áramkörét készakarva szakították 
meg hivatalos fórumokon a két háború között hazánkban, és amely 
tulajdonképpen mindmáig csak zökkenőkkel funkcionál, az iskolákban 
csakúgy, mint az egyetemeken. Csupán az orosz szakos egyetemi hall-
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gatók kapnak olyan képzést, amely ezt a kontinuitást számukra szer-
vessé teszi. 

A szerkesztői előszó most is elsődleges érdeklődőkként az orosz 
szakos egyetemi hallgatókat említi, ez azonban nem zárja ki, sőt igen 
kívánatossá teszi, hogy ennek a kiadványnak jóval szélesebb körű legyen 
az olvasótábora. 

Annál is inkább, mert az Orosz írók magyar szemmel első kötete -
melyet reméljük hamarosan követ a többi is - nemcsak szakmai érte-
lemben lebilincselő munka, de az orosz irodalom magyar fogad-
tatásának ezek a dokumentumai a kezdetektől 1919-ig, mindvégig élve-
zetesek és olvasmányosak minden irodalom iránt érdeklődő olvasó szá-
mára. 

A válogatás a függeléken (Naplók, levelek), a válogatott bibliográ-
fián, a névjegyzéken és a korabeli illusztrációkon kívül négy nagy egy-
ségre tagolódik. Az első fejezet a kezdetektől, az első szórványos hírek-
től az 1840-es évek végéig nyújt betekintést a kordokumentumokba. Az 
1849-től 1867-ig terjedő második részben érzékelhető az, amit D. Zöld-
helyi Zsuzsa így fogalmaz meg: „Az orosz irodalom iránt megnyilvá-
nuló, éppen csak tapogatózó érdeklődés is megszakad a forradalom 
viharában, s a bukást közvetlenül követő időben, s e tekintetben csak az 
ötvenes évek közepétől s különösen a hetvenes években észlelhetünk 
majd változást." 

Míg a kezdeteknél még a szomszédos, de a képzeletben rendkívül 
távol fekvő, nagy, egzotikus ország különössége vonzza a magyar iro-
dalmi közvéleményt, az 1868-tól 1905-ig terjedő szakaszban már rend-
kívül fontos szerepe van az orosz kultúra és irodalom itthoni elismerésé-
ben annak, hogy „ . . . az orosz írók egyre növekvő világhírre tesz-
nek szert". 

A negyedik fejezet évei - 1 9 0 6 - 1 9 1 9 - a szerkesztői bevezető 
szerint azért igen jelentősek, mert „e másfél évtized a magyar irodalom 
fejlődésének egyik leggazdagabb, legfontosabb periódusa: az új magyar 
irodalom kibontakozásáé". Ez az az időszak, amikor az Oroszországban 
lezajlott forradalmi események kapcsán a legellentmondásosabb vélemé-
nyek jutnak felszínre. De egyetlen dologban mind egyetértenek: „ . . . a 
forradalom előkészítésében nagy szerepet játszottak az orosz írók." 

Ez már a Nyugat korszaka. Több figyelemre méltó szerkesztői gon-
dolat mellett - Tolsztoj többirányú fogadtatása, Gorkij szerepének vál-
tozatos interpretálása - a bevezető sokoldalúan közelíti meg a „nyugati 
orientációjú" folyóirat orosz irodalmat népszerűsítő álláspontját. Ugy 
vélem teljesen hiteles Szőke György megállapítása a látszólagos ellent-
mondást feloldó tételével, mely szerint: „ . . .a folyóirat munkatársai azt 
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az orosz szellemiséget kívánták megérteni, amely akkor már szervesen 
integrálódott a nyugat-európai irodalomba." 

Mind a négy fejezet eló'tt olvashatjuk a korelemzó' szerkesztó'i beve-
zetó't. Sokoldalú felkészültségről tanúskodnak és mértéktartóan segíte-
nek eligazodni a korszakok történelmi és irodalmi vonatkozásaiban. 
Háttérrajzot nyújtanak, nemegyszer a napi politikai mozzanatokat sem 
kerülve meg. Mentesek minden fölös okoskodástól, magyarázkodástól. 
Kizárólag a kulcsmotívumokat emelik ki és így a válogatott szövegek a 
maguk szépségében önmagukért állnak helyt a jelen és a jövő előtt. 
Nagyon nagy érdeme ez D. Zöldhelyi Zsuzsának, akinek irodalomtörté-
nészi és filológusi felkészültsége egyaránt bizonyítja, hogy tájékozott-
sága nemcsak az orosz irodalomra terjed ki, de a magyar és a világiro-
dalom kis és nagy kérdéseiben egyaránt járatos. 

A befogadó irodalom naptári sorrendjében elénk kerülő írások így 
összegyűjtve és egymás mellett nagy élményt nyújtanak. Megismerjük a 
témával kapcsolatos ízlés- és érdeklődésirány változatait, a magyar iro-
dalmi közvélemény állandó alakulását, fejlődését, a kritikusi szó kifeje-
zőkészségének gazdagodását, az egymásraépült évtizedek fordítói elvei-
nek, gyakorlatának hullámzását. Az is kirajzolódik előttünk: hogyan jut 
el hazánkban néhány lelkes literátor odáig, hogy már nem elégíti ki őket 
az orosz írók francia vagy német nyelvű olvasása, és közvetítő nyelv 
nélkül, eredetiben kívánják élvezni a műveket, hogy aztán az eredetiből 
ültessék át azokat magyarra. 

A magyar-orosz kapcsolatok kimagasló éve az 1866-os, amikor 
Bérczy Károly Anyegin fordításával szinte egyidőben jelenik meg, 
Bérczy Károly és Zilahy Imre előszavával az első magyar nyelvű -
Puskin és Lermontov költeményeit közlő - orosz antológia. A beveze-
tőben olvashatjuk, hogy mindketten Friedrich Bodenstedt fordításaiból 
figyeltek fel az orosz költészetre „s elbűvölve annak szépségétől" elkezd-
tek oroszul tanulni, hogy eredetiből közvetíthessék a műveket. 

Majd két évtizeddel később Reviczky Gyula - aki maga is nagyon 
sokat tett cikkeivel és verseivel az orosz irodalom népszerűsítéséért -
irányítja ifjú Szabó Endre figyelmét az orosz írókra. Olyannyira, hogy 
Szabó Endre, aki maga is először németül olvassa az orosz prózát, 
1888-ban már kiad egy „Zsebbe való orosz nyelvtant" - és a század-
fordulón már két kötetet is publikál. 

Oroszországba is elutazik - két ízben is - és erről útinaplóban 
számol be. ö az, aki felfigyel Csehovra, lefordítja az Oblomovot, a 
Korunk hősét és Dosztojevszkijnek szinte minden művét. Szócikkeket ír 
a Pallas nagylexikonba és több tanulmányt szentel az orosz irodalom-
nak. Kiépít személyes kapcsolatokat is a kortárs orosz írókkal. A Függe-
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lékben, sok más érdekes dokumentum mellett az ő leveleit is megtalál-
juk Lev Tolsztojhoz, Korolenkóhoz stb. 

A már számunkra is egészen közelmúltat idéző' 1918-as évben az 
Esztendő januári számában, az akkor már „öregúrnak" titulált Szabó 
Endrével folytat beszélgetést a kor zsurnalisztája. Itt is hitet tesz az 
orosz irodalom és szellemiség mellett. Elmondja azt, amiről hallgatnia 
kellett az első világháború évei alatt. Jóllehet ez a beszélgetés már olvas-
ható az így látták a kortársak című válogatásban - , amely az 1917— 
19I9-es periódus dokumentumait közli — egészen más így, ebben a 
kötetben, a folyamatosság nagy áramkörébe illesztve Szabó Endre sza-
vainak a kicsengése. 

A későbbiekben már sokan megteszik az utat Oroszországba. A 
századelőn Waldhauser István jár Tolsztojnál, de őt keresi fel Pásztor 
Árpád is a nagy író halála évében, alig valamivel a szomorú vég előtt. 
Mindkét írás magán hordozza azt a bizonyos fokú tanácstalanságot, 
amellyel az egész magyar közvélemény fordult az író és gondolkodó 
ellentmondásos alakja felé. Pintér Ákos a Pesti Napló tárcájában számol 
be 1902-ben Gorkijnál tett látogatásáról. Nyíltságát és őszinteségét 
hangsúlyozza, de nem titkolja meglepetését sem, amikor „az egyszerű 
nép" írója magyar írók neveit említi és szavát veszi, hogy a magyar-
orosz nyelvtant és a Zichy Mihály illusztrációival megjelent Madách 
Imre Az ember tragédiáját eljuttatja hozzá. 

Az első összesítő művet, jóllehet csak „Bevezető" a 18. század orosz 
irodalmába 1896-ban Podhradszky Lajostól olvashatjuk. Célul tűzi ki 
„ . . . a XVIII. század orosz irodalmának általános szellemét, irányát 
ismertetni, s így az egyes írókat és műveiket illető részletek" fejtege-
tésébe nem bocsátkozik. 

A részletes fejtegetés a könyvismertetők, a recenzensek dolga, akik 
nem tudnak mindig mentesek maradni a kor politikai szellemétől és 
nem mindig képesek elválasztani a politikát az irodalomtól. 

Ennek egyik legjobb példája a 19. század hetvenes éveinek nyomon 
követhető változatai. A hivatalos magyar közvélemény és az ellenzéki, 
kezdő lépéseit tevő munkássajtó közötti lemérhető ellentét az orosz 
narodnyik mozgalom tevékenységét, a Turgenyevet, Csernisevszkijt és 
más orosz írókat illető megítélésben nemegyszer kiélesedik. A Tur-
genyev nyomán minden forradalmi irányzatot „nihilistának" nevező 
világsajtó, így a magyar is, a látványos terrorakcióknak nagy figyelmet 
szentel. Ezzel egyidőben fenyegetőzik a pánszláv veszedelemmel is és az 
orosz-török háború idején többnyire az oroszok ellen foglal állást. 

Mindez nem marad hatástalan. Az Oroszországból érkező hírek még 
Jókai Mórt is erősen befolyásolják. A jövő század regényében torz-
képet fest a 20. század képzelt nihilistáiról, „elődeiknek kiáltva ki 
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Bakunyint, Herzent (akiket addig rokonszenvvel emlegetett) és 
Csernyisevszkijt". 

Ezzel a Jókai regénnyel szinte egyidőben íija meg Dosztojevszkij 
az Ördögökét ugyancsak a nihilisták sajátos értékelését nyújtva a re-
gényben ahogyan a narodnyik perek ismeretében alkotja meg 
Turgenyev a Töretlen földet, a narodnyikok nép közé járását és 
bukását." 

Dosztojevszkij általában is sok vitára alkalmat adó és hazánkban 
igazán csak a 20. században elismert nagysága a Nyugat 1919 áprilisi 
számában rendkívül érdekes megvilágításba kerül. Egész tevékenységét 
elemezve, - tehát regényei között az Ördögöket is beleértve — Fenyő 
Miksa azt állítja róla, hogy: „. . . Marx mellé igazibb íróembert a 
kommunizmus nem ültethet. . . Egy kultúra, mely végső törekvésében 
a legteljesebb egyenlőséget, a vagyonnak teljes kiküszöbölését, a megalá-
zottak felemeltetését hirdeti, nemesebb, egyszerűbb géniuszt, mint 
Dosztojevszkij nem is választhat. . . " 

Szubjektív, impresszionista vélemény ez, ahogyan az 1912-ben S.A. 
(a szerkesztő feltételezése szerint Schöpflin Aladár) Népszavában meg-
jelent cikkének a következő sorai is: Ha egyszer lesz, ami nincs -
saját szemével látó, saját fejével gondolkodó és a német disszertációk 
újrakérődzésénél tovább is jutó filológiai tudományunk, akkor bizo-
nyára mint az utolsó negyven év legjellemzőbb vonását fogja megálla-
pítani az oroszoknak, de különösen Turgenyevnek és Puskinnak a hatá-
sát a magyar írókra." 

1914 júniusában Kárpáti Aurél a Népszavában a Földek testvérisége 
című írásában, a magyar irodalom helyzetét elemezve, az új magyar 
regényre várva azt szeretné, ha valaki már megszólaltatná „. . . nekünk 
és rólunk sírná el a Halott lelkek vagy az Oblomovok történetét". 

Ebben az időben már sokan foglalkoznak az orosz és a magyar 
irodalom t a r t a l m i kérdéseinek hasonlóságával. Krúdy Gyula 
egyike azoknak, akik fogékony lélekkel érzik meg az egykori orosz 
regényhősöket, „a múlt századbeli irodalom figuráit" itt valahol egy 
pesti „külvárosi ház pincéjében", aki már 1897-ben Petelei István szelíd-
ségében, Godzsu Elek műveiben és Thury Zoltán írásaiban felismeri a 
turgenyevi poézist. 

Ady Endre csak néhány rövid cikkével szerepel a kötetben. Jó lett 
volna, ha fiatal, nagyváradi újságírói időszakából közlik Maxim Gorkijt 
bemutató cikkeinek legalább egyikét, amelyben „Keserű Maxim még a 
cári önkényuralom ellen vívott harc messzemutató szimbóluma". Ez is 
hozzátartozna a történelmi igazsághoz. 
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Sokat, nagyon sokat lehetne még írni az orosz irodalom befogadá-
sának dokumentumairól. De talán ennyibó'l is kiderül, hogy a szó leg-
pontosabb értelmében fontos és nélkülözhetetlen kötetet vesz kezébe 
az, aki egy kicsit is érdeklődik a téma iránt. (Tankönyvkiadó, 1983.) 

URBÂN NAGY ROZÁLIA 

H. SZÁSZ ANNA MÁRIA: A 20. SZÁZADI 
CSALÁDTÖRTÉNETI REGÉNY 

Irodalomszociológia vagy összehasonlító irodalomtörténet? Ez a 
kérdés vetődik fel az olvasóban H. Szász Anna Mária dolgozata nyomán, 
össze lehet-e vetni olyan, látszólag különnemű minőségeket, mint 
Thomas Mann, Faulkner és Fejes Endre vagy Gorkij és Tormay Cecile, 
az egynemű irodalomtörténeti általánosítás hipotetikus céljával, vagy 
inkább társadalomtörténeti tények irodalmi demonstrációjául és alátá-
masztásául alkalmas ez a művelet? H. Szász Anna Mária persze nem így 
tette fel a kérdést, benne a családtörténeti regény irodalomtörténeti 
kategóriájának hipotézise induktív módon alakult ki, és a kérdés csupán 
az volt számára, mely regényeket szemelje ki az igazolási folyamat cél-
jára, hogy a kategória határait minél pontosabban és teljesebben tűz-
hesse ki. Az irodalomszociológia gyanúja - mely félreértés ne essék, 
nem rosszalló gyanú - csupán az olvasóban merül fel utólag, részben az 
összehasonlító elemzés bizonyos hiányosságai, részben az egyes regé-
nyek szociológiai elemzésének erényei alapján. 

A családregény kategóriája nem újdonság, a Buddenbrook-ház, a 
Thibault-család és az Artamanovok között már iskolai tanulmányaink-
ban ennek alapján vonunk párhuzamot. H. Szász Anna Mária egyrészt 
árnyalja ezt a kategóriát, elkülönítvén benne a „nemzedékregényt", a 
szorosan vett „családregényt" és a vizsgálódása tárgyául választott 
„családtörténeti regényt", másrészt olyan regényekben is felfedezi a 
műfaji közös nevezőt, amelyeket erről az oldalukról még nem világí-
tottak meg. Családtörténeti regénynek azt tekinti, amely egy családnak 
legalább három nemzedéknyi történetét beszéli el, és ezek a nemze-
dékek különböznek egymástól, azaz történetük valamilyen folyamat 
ábrázolását foglalja magában. A családtörténeti regény kialakulását 
eszerint a társadalomábrázolás diakronikus szemléletének térhódításával 




