
Szereteted mint a halál tüze s az érted izzó Imzgalom ti

Pokolnál keményebb.
És látva mind e vak gyermekeket :; keresztség nélkül sírba

hulló népeket, nagy keserűen föl zokog
És sír és kezét tördeli és könyörög s örömest lenne váltsá

gukért átkozott,
Én is, Megváltóm, e lefejezett nevéhen kérve kérlek,
Könyörülj. rajtuk; kiket szeretek. ne hitetlenül haljanak meg,

ahogy élnek,
De hallják, ahogy én hallottam, mielőtt itt az óra, melv az

Itélet ideje lesz,.
Hangodat, amint így szól : "Pál, én vagyok az a Jézus, akit

te üldözesz."
R ó n a y G y li r go y fordítása

S~k Sándor

GOGOLY
Februárban mult száz éve, hogy Gegoly Miklós, a nagyorosz

regény úttörője és első klasszikusa meghalt. Az orosz szellemi
világ joggal ünnepli ezt az évfordulót, de nem kevesebb joggal
ünnepli vele a vi lágirodalom is. Sokszor idézik Dosztojevszkij
mondását: "Mi miridnyájan Gogoly Köpenyéből bújtunk .elő,"

Szellemes mondás ritkán fejezett ki kétségtelenebb igazságot; ha
van hibája, akkor nem az, hogy sokat, hanem hogy keveset mond:
Gogoly novellája nemcsak a "negyvenes évek" nagyorosz regé
nyét ihlette meg, hanem bízvást szimbóluma lehet -- aminthogy
útmutatója is volt - az egész nagy európai realista irodalom
nak. A Holt lelkek az orosz irodalom első klasszikus regénye, és
termékenyítő hatása tartalom és forma dolgában egyaránt megsza
kítatlanul húzódik 'I'urgenyevtől, 'I'olsztojtól, Gonesárovtól, Dosz
tojevszkfin, Csehovon és Gerkijon út a mai orosz irodalom leg
nagyobbjai.ig: az egyik oldalon Solohov Csendes Donjáig, a má
sikon a mai orosz humorístákig. Az európai irodalom viszont
mindenkor a nagy európai realista úttör-ők, Diokans és Balzac
mellett fogja idézni emlékét és nem fogja feledni, amire éppen
franciák mutattak rá, hogy Gogoly és tanítványai nemcsak meg
előzik a francia realizmust, hanem annak programmját gazdagab
ban és mélyebben valósítják meg, mint maguk a franciák. A
mai olvasó azonban ilyen történelmi és irodalomtörténeti meg
fontolásoktól függetlenül önmagukért is teljes mértékhen megérti
és élvezi Gógoly műveit, A Holt lelkek groteszk leleménye, elo
venbeható szatírája, főképen azonban az a közelebbről meg sem
határozható valami, amit a regény atmoszférájának lehetne ne
vezni, néhány novellájának eliyszeni szépsége, elsősorban pedig
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a Köpenynek emberileg és miívészileg tökéletes értéke, sőt tra
gikus nagysága ma is megkapja, elbűvöli és gondolkozásra kész
teti a .lelket.

Gogoly nem tartozik a termékeny írók közé, hiszen egész lI'O]

pályája alig terjed többre egy évtizednél. és ennek is csak CI

második felében találta meg igazi hivatását. Az első éveket a
keresés nyugtalansága jellemzi. Ükrajnából származik, záporog i
kozák nemzetségből: innen hozza magával vérében, gyermekkori
benyomásaiban a nagy síkságok lehelletét, felejthetetlen szineit,
hangulatait és alakjait, azt az egész népi világot, amely a külf'öldi
olvasó számára izgalmas exotikum, de az írónak tenné
szetes, magától-értetődő világa, és igy az olvasó számára egy
szerre hat az intimitás és a képzeletgerjesztő mcsszeség varázsá
val. Magával hozza a kozákság gazdag és izgalmas történetének,
harcainak, spártai multjának és fékezhetetlen szabadsúgszenvedé
Ivének emlékeit, hagyományok, mondák, ösök, szabadsághősök és
rablók kavargó világát. :f~s hozza magában a kozák lelket, ame
lyet százados síksági élet hozzúszoktatott a nagy perspektívákhoz
és kifejlesztette benne a képzeletet, az álmodozást, a mesék, babo
nák, kísértetlátások érzékét, a bensóséget és a kesernyés humort
határt nem ismerő hazaszeretetet és vállalkozási kedvet. Mindez
valami sajátságos nyugtalansággal kavarog benne. a "szabad
kozák" váudórösztönével, mozgékouvságúval, pihenni, megálla
podni nem tudó ösztönével. Megmutatkozik ez a nyugtalanság
már -a legelső időkben, inikor az iskola ból kikerült. Mikor 1829
ben Pétervárra érkezik, hogy hivatást keressen, g'yors egvmás
utánban lesz írnok, színész, nevelő, egyetemi tanár, - közben
egy hirtelen elhatározással egy tengeri h ajójegvbe öli minden
pénzét, Lübeckbe hajózik és három napi bolyongás után visz
szatér Pétervárra. Ezek a nyugtalan cikázások az író töltekezese
nek, életkóstolásának. írói készületének napjai. Még nem tudja,
hogy mi lesz, de érzi a nagyrahivatott fiatal lélek romantikus
lendületét. "Érzem - írja -, hogy van bennem erő egy nagy
és nemes feladat megoldásához, hazám javára, polgártársaim "és
összes embertársaim boldogítására."

A harmincas években vagyunk; természetos, hogy úgy kezdi
Gogoly is, mint valamennyi író-kortársa: az európai romantika
mindenütt érvényesülő forrnáival ; verseket ir, lírai és szemlé
letes rajzokat, életképeket, E. T. A. Hoffmann stílusában elkép
zelt kísértethistó riákat, (Az· arckép, Az 011', r"'ij,) oly kor-olykor
égy-egy valódi novellát is, köztük olyan tökéletes alkotásokat,
mint a Régimódi földesurak (egy orosz Philomon és Baucis há
zaspár szentimentálizmus nélkül is elérzékenv ítő pasztellr-ajzával) ,
il Szorocsini vásár, amely Musszorgszkij zenéjét ihlette meg : vagy
az a pompás humorú hosszabb novella, amely arról szól, Houuan
»eszeit össze Iván [VálWl'ics [pán Nikiforuviccsal? Gogoly ro
mantikus korszakának f<:ímiíve azonban II BalylJfl Tárász, ez a.
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prózában Írt kis eposz, a régi kozák életnek és a kozák-lengyel
harcoknak ez a megragadó képe, amellyel Gogoly egyszerre a kol'
legelső írói közé emelkedett.

Ha ennek a műnek sajátszerűségét meg akarjuk érteni, eg'Y
felől Vörösmartyeposzaha kell gondolnunk: az európai roman
tika erőfeszítéseire, hogy megoldjon egy kötelezőnek érzett fel
adatot: az ősi nagy epikát meder-n lélekkel újítani fel. Gogoly
azokhoz a kísérletezőkhöz csatlakozik, akik a régi epikai forma
anakronisztikus voltát érezvén, egy lépessel a regényhez közelí
tik a formát és prózában írják meg azt, amihez valamikor szükség
szerűen csatlakozott a nagy népi epika megszekott versmértéke.
Erről az oldalról Chateaubi-land Vértanúit juttatja az ember
eszébe. A Buluba Tárász azonban sokkal közelebb áll a mai ol
vasóhoz, mint ezek a másodlagos ihletű költő-epikusok, közelebb
a történeti regényhez, m int az eposzhoz. Ez a valószerű hang a
nagy epikusok közül Zrinyi! idézi emlékiinkbe. akinek í'őereje éll
pen megkapó valószerűségében, jellem- és miliő- rajzának .ano
deru" szépségében van. A Szi.qeli Veseedclemnes: ezt a belső

igazságát tárgyának és szerző.iének szerenesés találkozása biztosit
ja: mindent, amit leír, maga is végigélt, azért teljes életközel
ségből alkothat. Ha nem is ilyen teljes közelségből, de még élet
től meleg közelből nézi és alakítja tárgyát Gogoly is. A
homéroszi keretet és az époszi sablont olyan világ leirására al
kalmazza, amely egyrészt csakugyan hasonlított a homéroszi 19
vagvilág prtmitivségéhez, másrészt a költő ezt a világot egy va
lóságos szemtanúnak és résztvevőnek szemével nézi, hiszen nagy
apja, akinek elbeszélései szelgálnak forrásául és ihletőjéül, maga
is szereplője volt a műben leírt eseményeknek.

Maga a mű szlnte iskolás lelkiismeretességgel alkalmazza a
klasszikussá vált époszi hagyományt. Homóroszi szélesség és
nyugalom, dúsan hömpölygő előadás jellemzi, a homéroszi hango,
nem utánzása a legapróbb részletekig, a homéroszi hasonlatokig
és mondatismétlésekig, a sok kis púrharc leírásáig, a j0vendőbe

való kipillantásokig. A homéroszi színezést itt-ott középkori és
romantikus árnyalatok teszik' változatossá. a hősök lelkét oly
kor angyal viszi az égbe, (mint Zrinvinél) az egyik hőst a női

.szépség teszi árulóvá (a műnek kü lönbcn iez a teljesen sablonos
és élettelen szerelmi intrika a leggyöngóbh része). Mindezt az
eltökélten "irodalmi" anyagot átjárja él'; megnemesíti egy meg
vesztegethetetlenűl éles szemű és biztos kezü nagy realistának
és egy igazi költőnek elnémíthatatlan ihlete. A következő néhány
sorban például a homéroszi dialóg szószerinti megismétlést kö
vetelő sablonja szólal meg, de teljesen ujkori és kozák hangon:
"No uraim, - kiáltotta Tárász a szakaszparancsnokoknak. - Van-e
még puskapor a szarukban ? Nem csorhák-e még a kardokt Nem
fáradt-e még a kozákerö l Nem tört-e meg II kozáklélelc t" --- "Nem
bátyuska, van még puskapor elég, nem csorba még akardunk,
nem fáradt el még a kozákok karja, nem tört le akozákerő l"
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Az angyalok az elesett ifjú lelkét a hána alatt ragadják meg
és úgy szállnak vele égbe: "De jó dolga lesz odafönt l ülj ide
mellém Kukubenko testvér! - mond.ia ma.id neki Krisztus urunk.
Nem árultad el társaidat, nem követtél el becstelen cselekedetet,
senkit bajban el nem hagytál, megvédted és istápoltad egyhá
zamat!"

Az író realista ihletét főképen a leírásokban éli ki (az ukrán
pusztaság sokszor idézett gazdag képei!) és talán legrnaibbau 
a legnagyobb történeti regényírás legszebb lapjaihoz méltún 
él varsói kivégzés tömegjelenetének hatalmas képében. A költő
leíró intimitása mindent átjár. Ime, eg~ homéroszi jővőbenézee

szinte nyers valószerűségével és ugyanakkor gyöngéd, színto si
mogató együttérzéssel:

"Egynél több kozákot fog megsiratni öreg anyja és csontos kez éve) fogja verni
erőtlen me'lIét. Nem egy özvegy log árván maradni Giuhovban, Nemlroyban, Cser
níg ovban és egyéb városokban. Szegény.asszony min denn ap kiszalad a piactérre.
belekapaszko dlk minden utasb a , mm dcn embernek szemébe néz, vajjon nincs-e kö
zöttük az az egyetlen egy,_ az ö szerelmese. De sote és nagy hadsereg íog még a
városon átvonulní, és az az egy. mindenki között a legkedvesebb, nem lesz közöttük!"

Mindez azonban valami fanyar szépségct kap a ff;]-fölvillódzó
groteszk árnyalutoktól. A lengyel ellenfél lesujtja a guggolva
zsákmányoló kozákot. "Hatalmas feje elvált törzsétől, a főtlen

test elvágódott a földön és messzi darabon festette vérével vörösre
a földet. A kozák lelke magasba szállott, bosszúsan és haragosan 6'

azon csodálkozott, hogy ilyen korán vált meg izmos testétől."

A Buluha Tárász ismertté tette Gogolv nevét és meg'szerezte
számára Puskin barátságát. Visszavonul az állami szolgálattól
("ujra szabad kozák lettem") és teljesen az irodalomra adja ma
gát. Azok közt a vígjátékok, novellák és apróságok között, amelyek
Arabeszkek című következő kötetében olvashatók, van egy nagy
érdekesség ű és megdöbbentő kísérlet is; Az őrült naplója. Merész.
kísérlet: feljegyzésekben próbálja lejátszatni előttünk egy meg
őrülés folyamatát; ha más nem is, ez az írás egymaga ís meg
éreztetné velünk az író lelkének átalakulását. Első novelláíból
Bjelinszkij még "az ifjúság örökké zengő dalait" vélte kihallani
és Puskin, aki maga is nagvrabecsülte Gogoly humorát, elmondja,
hogy a szedők a nevetéstől -alig tudták kiszedni némely darab
ját. Közben azonban az író átélt egyet-mást. Megismerte maga
körül a cári hivatal testet-lelket ölő világát és a hivatal körül
város- és országszerte 1. Miklós nyomasztó és korrumpáló kor
mánvrendszerét. Most már a vidéki életet is más színben látja, a
természet szépségei és a falusi élet idillikus kedvessége mögött
észreveszi az elriasztó társadalmi valóság-ot, az elnyomott, durva,
babonás, tudatlan parasztságot és a "régi jó idők" nemességének,
amely nem kevésbbé áldozata a lelketlen johbágy-rendszerriek,
testi-lelki leromlását. Szinte nyomon lehet követni él humorista.
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Gogoly egyre keserűbbé válását, a lirikus háttérbe vonulását és
a realistában a moralistának és a társudalomkr-itikusnak kifej
lődését. Ezeknek az éveknek legjelentősebb terméke, azt hiszem
Gogoly legnagyobb remeke, it Köpeny.

Ezt a novellát nekünk magyaroknak még kedvesebbé teszi az
a tény, hogy Arany János, minden emberi és művészi értéknek
ez a csodálatos megőrzője, fordította le éH tette közzé először

Koszorújában. Hogy milven mély élménye lehetett Aranynak, mu
tatja az az apróság is, hogy egy ideig a novella tragikomikus
hősének, Akakijevics Akakijnak a nevét használta írói álnévül.
A novella témája voltaképen ennek az egyetlen embernek tökéle
tes bemutatasa egyetlen fénYRugár világosságúban. A szegény ir
nak, akinek senkije és semmije nincsen, aki semmihez sem ért és
semmit sem szerét a másolni való iratokon kívül -- mikor egy
szer valami jelentéktelen módosítást kellene végeznie egy íraton,
hosszú izzadság-os erőlködés után visszaadja .és rimánkodva kér
inkább valami lemásolni valót -- ez a majdnem g;yiingeelméjű

nek rajzolt és már-már torzkópszerűen bernutatott alak, nem
csak hogy felejtheteUeniil megmarad az olvasó lelkében, hanem
jelképpé nő. minden kisernbernek. ső t mi uden szenvedőnek, bizo
nyos értelemben mindeu embernek szimbolumává, Azzá teszi, hogy
úgy, mint II nagy trag-ikus hősök, "találkozik a sorssal' és el
bukik annak csapása alatt. Ez a sors is kisszerű, nevetséges és
mégis a Sors, minden ember sorsa. ,,\ szegény Akakijevics Akakij
téli didergésében egyetlen vágyat rejteget szivében, és ez a vágy
sz inte rögeszmévé nő benne: vágy egy új köpönyeg után. Mikor
szinte emberf'ölötti takarékossággal megkoplalja és megszerzi a
köpenyt, lecsap rá a sors: még azuup ellopják tőle, Mikor utána
jár, kinevetik, kiutasítják. Nem birja el a csapást és belehal -
a csapásba-e vagy a torokgvfkbaj - sorsa beteljesedett.

Mi az új és a nagy ebben a no vellában t Mert ami ebben az,
az teszi naggyá a Holt lelkeket is és Gogoly egész írói családját,
az egész orosz regényt. A realizmus -- feleli rá az irodalmi köz
hely.És valóban ez a novella klussz.iku« példája a legmüvészibb
realizmusnak. Világa a valóság világa, a legközönségesebb hét
köznapok világa. a legátlagosabb emberek világa: az, amit az
átlag író másolni akar, a 1JO.lóság, itt egybeesik avval. amit a
nagy művész álmodik, keres és sz í ve vérével akar megrajzolni,
az igazsággal. Realisztikus az í rói módszer is: a gazdagon fel
halmozott és a legaprólékosabb pontossággal megrajzolt kis rész
letek mozaikjából épül föl a mÍÍ. Nemcsak a rajzolt élet, a "kis
emberek kis világa", de a rajzolás módja is realisztikus: a kismű

vészet miniatür-teehnikáfa, És realista ez a mű abban az értelem
ben is, amelyben a negyvenes évektől meginduló egész európai
realizmus fogja föl a maga hivatását: Ieritilcai realizmus; azt az
egyre embertelenebb vi lágot, amely a kif'ejlődő, illetve hanyatló
kapitalizmus nyomán támad, embertelennek és emberrontónak
mutatja meg; mikor megrajzolja, úgy. arnint van, el is ítéli, mert
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- ha kimondja, ha nem, - hozzáméri ahhoz, aminek lennie kel
lene. Ezek a szempontok alkalmasak arra, hogy megjelöljék Go
goly helyét az orosz és az európai társadalmi fejlódés és irodalom-
történet keretében. .

, Az olvasó, akit nem a történelmi megünnerés szándéka vezet it

könyvhöz, hanem az emberi elmélyülés és a művészi élménv
vágya, többet és mélyebbet is fog találni a Köpenyben és az egész
Gogolyban. Ha ragaszkodni akarunk a realizmus terminus techui
cusához, talán erre is lehetne egy leegysr,erűsítőformulát találni:
erkölcsi realizmusnak nevezném az írúsművészetnek ezt a nemd.
amely édestestvére a nagy angol realista regénynek és legnagy
szerűbb példáit, Tolsztojban és Dosztojevszkijben találja meg.
Gogoly így búcsúztatja el hősét:

"ÉS Szent-Pétervár Akakievtes Akakij nélkül maradt, mintha sohase", se]
tette volna létezését, Igy tünt és enyészett el ez az emberi lény, nkit senkisem
pártfogolt, aki senkinek sem volt kedves és senkit scm ér deke.lt, még' azt a ter
rnészetbúvár t sem, aki a legyet g omb ostűr c szúrja és mikroszkóppal viz sg'álj a : 
ez a passziv teremtmény, aki egy egész iroda csipke déseit elszenvedte és rninden
nevezetesebb esemény közbejötte nélkü! szállt a sírba. De Ieg alább a ha'lá la előtt

látta belépni magához a fényes vendéget, - akit rnin denki vár és aki hozz á

egy köpeny alakjában érkezett. Aztán rajtaütött a sz er encsé ttvrvség , épp oly hirtelenül
és ellenállhatatlanul, mínt mikor a világ, hntahuasatr a csap le."

Mit lehelnek ezek a sorokj Tökéletes maga-beleélést a meg
rajzolt ember testébe-lelkébe, olyan tökéletest, amelyre csak az esz
tetikántúli, de a nagy-művészetet egyedül ihletni tudó legmaga
sabb emberi odaadás, a szeretet képes. Ennek ti. műveszetnek tit
ka Brunetiére szavaival élve na szeretet által felvilágosított ér
telem 'ama rokonszenve, amely szelíden leszáll és hivalkodás nél
kül azoknak az álláspontjára helyezkedik, akiket meg' akar ér
teni: ez volt és ez lesz mindrg a lélektani elemzés műszere". Való
ban ez, - de hozzátehetjük: ez a legnagyobbak mííszere; ez a nagy
irodalom.

Ugyanebben az időben (1836) írja Gogoly másik remekét, a
Revizor című vígjátékot. Ha a Köpeny az értő szaretet Iirája,
akkor a Henizor a fölháborodott Hzeretpt könyörtelen saatfrúja.
Gogolv így mondja el, mi indította megírására:

"A Revízorhan igyekezte.m egy hatomba összegyÜjieni mindent, mi ro-ntott
volt Oroszországban, úgy amint azt akkoriban ismertem, mirulaz on \gazsá~tala!lsagokat,

amelyek elkövettetnek 'oly állásokban, amelyek a le:;becsli1,lesebb embereket igényel
nék. Egyszerre akartam kigúnyolni mindezt a rosszat. A benyomás, nrnelyet e'lo i dé z
tem, tudvalevőleg a rémület benyomása volt. A kacajb ól, amely sohasem f aka dt ki
belőlem: nagyobb erővel, a néző kiérezte búnatomat. Én magarn is észrevettem.
Hogy nevetésem nem volt többé a régi s hogy műveimb en nem lehettem többé ugyan
az az ember, aki addig voltam. Annak a szüksége , hogy ártatlan ötldek!<e! vidit
sam föl magamat, eltünt ifjúkori éveimmel együtt,"

A darab voltakép egy bohózati ötleten alapul, amely azonban
nemcsak a malattatás céljaira, hanem a társadalom-korbácscló
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szatíra szúudékuiru ü; páratlanul termékeny, Egy vidéki székváros
tipikus vezető alakjait állítja elénk II várakozás izg'almában : hírét
vették, hogyafővárosból revizor készül II város ügyeinek meg
vizsgálására. Egy ismeretlen átutazó fiatalemher érkezik a város
ba: ez bizonyára az álruhás revizor! Ebből a vígjátéki tévedésből

egy sereg többé-kevésbbé bohózati helyzet Iejlődik, melyeken ke
resztül Ielepleződik a kedélyes vidéki élet külsö.ie mögött meghú
zódó feneketlen romlottság. A jelenetek során ellenállhatatlan ka
cagtató erővel mutatkozik még Gogoly leóinikai tehetsége, ez a
kacaj azonhan nem az első Gogolv-humoreszkek ártatlan jóked
ve, hanem a föl háborodott erkölcsbiró ostorozó gúnykacaja. Mu
Iattatni, és méginkább leleplezni, ez az író szándéka, ennek meg
felelően alakul írói módszere is. Ninc.. benne '- erre nem is
törekedett - Moliére mélysége. Az alakokat; sz.igorú következe
tességgel, csak mint általános típusokat rajzolja, egyetlen oldal
ról, a korrupció és a képmutatás oldaláró!' Hogy ez a szán
.dókosan egyoldalú torzítás nem lő túl a célon. és az olvasót, né,
ző t nemcsak fi~lháborítja, de mindvégig le is küti, és az erkölcsi
Iölháborodást az esztétikai föloldással ellensúlyozza, anélkül,
hogy gyöngítené, ezt azzal a joviális, szinte vállveregető kedé-
lyességgel éri el, amellyel alakjait elénk vezeti, amellyel nilutha
azt mondaná: "Hát bizony, ezek ilyen fura alakok, uruszáj raj
tuk nevetni, hiszen talán nem is kel! őket olyan komolyan ven
ui!", - holott, - és éppen ebben rejlik a nagy szatirikus műve

szete - a legnagyobb kacagás közepett IS lehetetlen nem látni,
hogy halálosan komoly dologról van szó.

Hogy ezt a darabot előadhatták, csak onnan érthető, hogy
Miklós cár, aki kézíratban olvasta, igen jól mulatott rajta; a
bemutató estén a cári páholyból felcsattanó taps magával ragad
ta az első percben jéghideg nézőteret. A Revizor bemutatója
mégis kettévágta Gogoly életét, mert a leleplezett 'hatalmasságok
bosszúját a cári taps sem tartóztathatta fel huzamosan. Megkez
dődtek a miudeu irányú zaklatások, amelyeket az író keserű ér
zékenysége még a valónál is túlzottabhan fogott fel. Egy levelé
ben ezt írja: "Mindnyájan ellenem vannak; hivatalnokok, rend
őrök, kalmárok, írók; mindnyájan szinművemet szaggatják
szét ... Megundorodtam e darabomtól! Esküszöm, hogy senki sem
sejtheti, mit szenvedek! Fáradt vagyok, testben, lélekben". A lap
pangó idegbetegség, arnelv nyughatatlan életmódja alatt már
évek óta kikezdte szervezetét, egyre erősödött, végül is odáig
űzte, hogy elhagyta hazáját és európai körűtra indult. Megjárta
Párist, Bécset, Münchent, Baden-Badent, Spanyolországot, végül
is Rómában állapodott meg. Itt nemcsak a város szakrális levegője,

roppant történelmi hagyománya és műveszi m iljője tette
meg rá elnvugtató hatását, hanem egy döntő "lelki barátság" is.
A század második évtizede óta Rómában dolgozik a német naza
rénus festőiskola egy sereg áhítatos művésze. A Soracte-hegv i
kapucinus kolostorban ezekkel rokon vallásos-művészi elmélye-
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désben él egy nagytehetségű orosz festőmiívész: Ivanov, aki im
már húsz év óta dolgozik egy nagy Krisztus-képen. A két orosz
bizalmas barátságot köt, közös hajlamaik és törekvéseik alapján.
Ez H barátság, ez a környezet és az a viszonvlagos lelkinyuga
lom, amelyet ez biztosított a költő számára, megérlelte Gegoly
legnagyobb művét. A Holt lelkek, amelyet még' odahaza 183j-ben
kezdett írni, most érik meg benne annyira, hogy 1842-ben meg
.ielenhet.ik az első rész.

VallornlÍsaiból és leveleiből tudjuk, hogy az egészet három
részre tervezte és a legnagyobbat akarta benne adni, amit író
adhat: teljes világképet, összefoglalását miuden gondolatának és
mondaniva lójának, Voltaképen nem is szánta regénynek. Költe
ménynek nevezte és fejezetek helyett énekekre osztotta. Az alap
gondolatot, mint maga elmondja, Puskintól kapta. Ha azonban
tudjuk, hogy Gogoly utazása közben hosszabb időt töltött Spa
nyolországban, nagyon megszerette és alaposan tanulmányozta
Don Qui.xotét, közelfekvő a gondolat, hogy Cervantes halhatatlan
műve vitlantotta meg benne, azt a pompás ötletet, amely
a H olt Lelkek cselekménybeli mozgatója. Mint ahogy Cer-
vantes Búsképű Lovagja nekivág a kóbor-lásnak és a legkű

lönfélébb kalandokat éli végig, számtalan embert ismer meg,
úgy indul meg a maga zörgő brieskáján Gogoly Csicsikovia, hogy
bejárja az orosz kozrnoszt és mi nden oldalról visszatükrözze an
nak embereit. Csakhogy az orosz író nem mesél, m int a spanyol,
hanem bemutat és elemez, nem mulattatui akar, hanem leleplez
ni, Ielháborftani és jav.ítani. Hőse nem álmok után jár, mint a
spanyol, hanem a legkézzelfoghatóbb valóság után. Ötletének ez a
másik oldala tökéletesen eredeti és a maga groteszkségében párat
lanul találó és termékeny. Csicsikov avval ti kéréssel lép II

földbirtokosok elé, hogy adják el neki, a "holt lelkeket", vagyis
azokat ti jobbágyokat, akik az utplsó hivatalos összeírás óta meg
haltak: ezzel csak jól járnak, mert nem kell tovább adót fizetniök
értük (holott az Isten tudja mikor bekövetkező új összeirásig
f'izten iők kellene értük), ő pedig a potom pénzért összevásárolt
nevek listájával (akikről senki sem tud;ia, hogy nem élnek va
lóban) mint sok-jobbágyu földesúr nagy kölcsönöket vehet majd
föl és meggazdagodhatik. Csicsikov ezzel a céllal végigdöcögi egy
kormányzóság földesurait, meg-ismerkedik velük, háznépükkel, há
zuk tájával. a fővárossal és annak társadalmával, míg végre 
pompás emberismeretre valló, hallatlanul szellemes bonyodalmak
után - föltámad ellene a gyanú, kitör a botrány, és Csicsikov
ujra felül a bricskára, Szelifán, a szimbolikuseá nőtt kocsis, Cei
esikov Sancho Pansá.ia ujra elkezdi a maga végtelen beszélgeté
>'ét a trojka lovaival, és Csiesikov elindul ú.iabb tájak felé.

Ennyi a regénynek magában befejezett első része, amely az
író vallomásai szerint nyilvánvalóan II kiitikai rész akar len
ni. A cári "szomorú orosz világot" akarja bemutatni. Valóban ebben
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a műben minden a, gúny, a szatíra, a keserű társadalomkritika
szolgálatában áll. A hang szomorú pátosza, a könyörtelenül lelep
lező és mégis valami melankólikus emberszeretettől áthatott sti
lus ereje A falu jegyzőjére emlékezteti a magyar olvasót. Csak
ugyan, Eötvös nagy regénye egész elgondolásával és irodalomtör
téneti helyzetével (ha sokkal csekélyebb hatással is) körülbelül
ugyanazt a szerepet tölti be nálunk, mint a Holt lelkek az orosz
irodalomban): első elindítója a társadalmi-krttlkai regénynek,
amelynek hagyománva Tolnai Lajosori keresztül (nagy kihagyá
sokkal) máig él.

Ezt a mindent átható célt Gog'oly azzal az írói módszerrel
valósítja meg, melyuek mozzanatait a Köpenyelemzésénél pró
báltuk megmutatni. Az író teljes tudatossággal alkalmazza mód
szerét; sok helyen rámutat magában a regényben is, de talún il

legvilágosabban a Levelek a Holt Lelkekről egy része fejezi ki:

"Azok, akik irói képességeimet taglalták, nem tudták felismerni természetem
leglényegesebb jel1egél. Ezt a jelleget egyedül csak Puskin vette észre, Mindi,g az!
mondta, hogy egyetlen irónak sincs az enyéméhez hasonló képessége, kldornbor ítaní
az elet köznaptságát, leirni egy közönséges ernber léhnságát, észrevétetni mindenki
által a végtelenül kicsiny parányokat. amelyeket sz e'rnrnel nern Iáthatnl, Ez n én
töképességcrn. Az olvasót Ielháb or itj a összes hőseim aljassága. Ugy Iá tsz ik elölie,
mikor' a könyvet becsukja, min th a egy fojtó levegőjű pincéből jőnne elő a napvi
lágra. Megbocsátottak volna, ha regényes és festői gonosz.tcvöket r ajz olok, de az
aljasságnkat nem bocsájtják me,g nekem."

A lelki élet és a társadalmi valóság "végtelenül kicsiny pa
ránvai": ezek meglátása és megrajzolása Gogoly Iőereje,

Szinte kísérteties az érzékletességnek az a teljessége, amellyel
a legapróbb dolgokat le tudja írni egy-egy zseniálisan meglátott
vonással úgy, hogy az él is, hangulata is van. Csicsikov egy csár
dában malacot rendel tormával és tejföllel. .,A vénasszony el
ment s nemsokára hozott tányért és egy annyira kikeményített
asztalkendőt, hogy az fel ágaskodott, mint a meredt fahéj, aztán
egy megsárgult csont-nyelű kést, amely oly vékony volt már,
mint egy penecilus, egy kétágú villát, amelyet semmiképp sem
lehetett vízszintesen letenni az asztalra." Nem kell azonban azt
gondolni, hogy ez a kis-művészet csak jelentéktelen apróságok
leírásában jelentkezik. Ezzel a módszerrel teszi páratlanul élővé

és lerázhatatlan, szinte hallucináció-szerű élményünkké az.t is,
amit mondani akar. Ilyen apró mozzanatokból építi föl a legmaga
sabbrendű költészetnek azt a remekét is, amelyet a hetedik feje
zetben ad elénk, mikor Csicsikov boldogan szedi elő az újonnan
vásárolt holt lelkek listáját és elbeszélget velük.

Eötvösre emlékeztet az a gyakori eljárása is, hogy nagy ro
konszenvvel és beleérzéssel teljesen érdektelennek látszó leírásokat
ad, csak ha elgondolkozunk az ol vasottak felett, a.kkor vesszük
észre, hogy milyen gyilkos szatíra rejlik voltaképen a kedélyes
szavak mögött,
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Nincs módunk végigelemezni az egyes orosz típusokat, ame
lyeket az író elénk vezet, de közelebbről meg kell vizsgálnunk a
főhőst. "Egy úr, aki se nem szép, se nem rút; se nem nagyou
kövér, se nem nagyon sovány; nem lehet mondani, hogy öreg
volna, de már nem is fiatal" - így kezdi az író hősének leirá
sát, Aztán végigkíséri nagyjából egyforma és mégis soha uual
lllassá nem váló látogatásai n, csak a regény végén, inikor utolsó
útjára indítja el, tér rá előéletére és ekko!' veti fel jellemének
kérdését és meg is felel a kérdésre a maga rnódja szerint.

"Előttünk áll immár a hős az ö egesz mivolt áb nn . De tal:" DZt sz cretn ck
· még tudni némelyek, hogy ki és mi ő erkölcsi tekin tetbenr Hogy n ern a tül'élt'-
· tességek ás erények höse, - azt mlndenkí látja, Oe ki és mi hát? Gazember;' Miért

legyünk olyan sztgorúak mások iránt? Leghelyesebb, ha Csícsíkovot jó gaz dárrak,

vag ycnszer zőnek nevezzük. A szerzés az oka mlndennek, '" Az emt.er í sz envedel yck
· száma határtatan. mlnt a tenger fövenyének po rsz erne , egyik sem hasonUt a má

sikhoz, s valarnennyien - a hitványak úgy, mint a sz épek -- eleinte engedef mcs
kednek az embernek, később kerítik őt hatalml\kba... De vannak szenveüétvek,
amelyeket nem maga választ az ember magának. Ezek már vele szü lettek, s nincs
annyi ereje, hogy azoktól megszabadítsa magát, Valami felsiJbb hatalomtól ered-

· nek s van bennük va'lamí, ami sz aka datl anul hangot ad és egész é le tén át el n em
hagyja az embert. Az ilyen sz envedély rendeltetése, hogy (IZ embert életet végigki
sérje, akár mint sötét árny, akár mlnt a világot berag~o\',0 vez érlöcstllag : s min
denképpen az embernek elöre nem sejtett [ó vo ltára, Meglehet, hogy csicsi\,oyot i,
ilyen szenvedély ragadta el, s az ő hideg lényében oty asv alnrui rejlett, ami rn ink et

.arra indit, hogy térdreborulva az egek bölcsességét imádjuk."

Ime Gegoly bírálatának kettős mondanivalója. Az egyik fél
reérthetetlen, telje's szabatossággal jelöli meg a kapitalizmus lé
nvegét, mint minden baj forrását. "A szerzés az oka m inden
nek." A másik - immár sokkal bizonytalanabbul vés elmosódot
tabban - mutat rá arra a "felsőbb hatalomra", az "egek ből
esességére", amelyet csak imádni tud, de megérteni nem. Az író
művészi érzékét mutatja, hogy magában Csicsikovban, akinek
minden mozdulata arra való, hogy leleplezze a társadalmat, amely"
ben él,' voltaképen nincsen semmi tendencia. Ez a nagy leleplező
nem' tudja, hogy ő leleplez. Nincs is szándékában azt tenni: ön
tudatlan leleplező, aki voltaképen magát is leleplezi, hiszen ő is
felelős azért a mélyen erkölcstelen követelésért. amellyel a re
gény alakjai elé lép, hiszen nem érzi annak erkölcstelen voltát.
aminthogy nem érzik azok sem, akik elé lép vele: egyetlen egy
sem botránkozik meg rajta. Az író azonban nem akarja mindeues
tül az erkölcsi mocsárban hagyni hősét; a második részben felvil
lantja benne a lelkiismeret szavát. Am sokkal becsületesebb író,
semhogy egy szentimentális .anegtéréasel" . rontaná el rajzának
igazságát. A második részben a börtönben ébrednek fel benne
bizonyos "eddig nem ismert, meg nem értett érzések", - "mintha
valami távollevő mozdult volna meg a bensejében, valami rég

-elveszített, valami a gyermekkorából, amit elfojtott volt a kűz-

-delmes élet, a szülői ház pusztasága, a változatlan egyedüllét,
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az első benyomások szegényessége, a sors kérlelhetetlensége, amely
ővele mindig mostohán bánt, míndig mintha valamely téli vihar
tól behordott. homályos ablakon keresztül nézett volna reá." 
"Látom, érzem, Vaszilyevics Athanáz, hogy nem helyesen élek.
mondja, de nincs meg bennem a bűntől való irtózás; eldurvult a
természetem; nincs bennem szeretet a :jó iránt, nincs bennem
szokássá váló hajlam az Istennek tetsző cselekedetekre; nincs
olyan vágyam meghódoini a jónak, mint aminő vágyam van
vagyont szerezni. Igazat beszélek ... minek hazudnám !" A második
rész utolsó sorai csak egy halvány kinillantást engednek arra
a másik Csicsikovra, amelyet az író talán szeretett volna megir
ni, de amelyet már nem tudott megírni. "Nem volt ez már a régi
Csicsikov, csak valami romja a l'égi Csicsikovnak. Belső, lelki
állapotát valamely lebontott épülethez lehetett volna hasonlíta
ni, amelyet azért. vertek szét, hogy újat építsenek a helyébe. De
az új épületet még nem kezdték meg, mert még nem jött meg
az építőmestertől a tervezet, s a munkások tétováztak. megakad
tak ..."

Mindezek mögött a lelki elemzések mögött a legtöbbször némán
húzódik meg az a meleg, testvéries látás- és érzésmód, amellyel
Gegoly alakjait, többé-kevésbbé még leleplezett "gazembereit," is
kezeli. Időnkint egy-egy sóhajtásban is kílobban alakjaihoz való
ez a mélyen keresztényi viszonya. A második részben egy társasá
gat hallunk beszélgetni egy aljas esetről. Az egyik beszélgető IIlU

lat az eseten. a másik a korhely bírák "betyárságát" neveti, a
harmadik azon szomorkodik, hogy ilyesmi büntetlenül történik.
"Csak a negyedik hiányzott, aki elgondolkozott volna ama szavak
fölött, melyek egyiknél nevetést, a másiknál szomorúságot idéztek
elő. Mert mit jelent az, hogy még a piszokban fetrengő is szerotetet
igényel mag ánakI Allati ösztön ez~Vag~- az aljas szenvedélyektől

leigázott lélek segélykiáltása, mely a hitványság-ok kérgén is
áthatva azt mondja: "Ments meg, testvér!" Nem volt negyedik,
akinek mindenekfölött az fájt volna, hogy a felebarátja lelke
pusztulásáról van szó."

Van azonban a szeretetnek egy neme, amely ujra meg- ujra
szavakban is kitör a regény lapjain és megható sóhajokat, egy
szer-másszor szinte ódai lendületet, még többször mela.nkúlikus
elborongást sugall az írónak. Ez a hazaszeretet. Gegolynál két
hangon szól ez a nagy érzés. Az egyik a félreérthetetlen, szin te
kegyetlen forradalmi elszántság, amellyel leleplezi az egykorú
Oroszországot. a másik az az önérzetes és mégis borongós együtt
érzés, amellyel ujra meg ujra szinte szerelmct vall hazájának.

Legtöbbször idézett híres idevonatkozó helye az első rész utolsó
bekezdése Oroszorszúg'ról, az utolérhetetlen sebességgel repü lö
troikáról. Nekünk, akik a hazaszéretet magyar lírai hagyomá
nvaiból táplálkoztunk, talán legszívhezszólóbb a tizenegyedik fe
jezet megható elégiája,
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"Oroszország, Orosz ország l Látlak téged az én csodás messzeségembői. Sze
génység, szűkség és nehéz élet van tebenned, a nhií tekintetét nem lepik meg,
nem rémitik meg a természet csodái, párosulva a művé sz ete k vakmerő alkotásaival.
", Mi hát az az -é r the te tlen , titkos erő, amely engemet hozz ád vonz? Miért csen~

a liiiembe szűntelenűl a te tereiden széltében és hosszában, egyik tengertől a má
si,kig áradozó bánatos dalod? Mi van abban a dalban? Hova hL mlért ri, miért
kapja meg az úgy a mi szivünket? Micsoda hangok az ok, amelyek ol y f ájdalma
san csókolgatnak, lelkembe ömlenek, és köriilfogják a sz ive rnet? Oh, Or oszország t
mit akarsz te éntőlem? Micsoda megérthetetten kötc lé k van mik öz tünk ? '~ért nézel'
úgy reám, mért néz rám minuen, ami csak benned van, oly nagy várakozással? És
mig én igy tűnődöm s moz dula tla nul áblok, a feje"! fölé fenyegető, hamaros esőt

igérő felhő tornyosul és tűnődéseim elnémulnak a te végtelenséged előtt. Mit jósol
ez a végtelen kiterjedtség? HHt Ile teremnének itt, tebenned, hatá rt atan n a g y g on

dolatok, mikor te is határtalan vagy? Hát ne támadna tebenned hős, rníko r annyi
a hely, ahol kffejlődhetik, naggyá lehet? És félelmesen fog el engemet ez a ha
talmas végtelenség és rnegtöttt lelkemet titokzatos erővel;' szemeim természettötött:
látó-erőt nyernek I Hah mjly hatalmas, fényes ország ez á távoli j övőb ert ! Oh,
Oroszország 1..•"

Mindebben van valami, amit a regény művészi teljessége mel
lett is befejezetlennek érzünk. Annak érezte az orosz közvélemény
is, amely mint az e1'féle társadalomkritikai regényeknél történni
szokott, tu1zottan sotétnekvigazságtalannak, hazafiatlannak érezte
a rajzolt képet. A Revizor után elhallgatott támadások ujra fel
hangzottak, és az író, aki a regény befejezésekor már valami
effélét maga is érzett, nem győz védekezni, magyarázkodni és
ígérni a folytatást, a pozitiv, a derűs részt. Ez a második rész
életében nem jelent meg; az író megírta, de maga sem volt
megelégedve vele és közvetlen halála előtt a tűzbe dobta.

A második részt olvasva megértjük az író ítéletét, Műve sem
miképen sem sikerűlt, de ha jól megfontoljuk, nem is sikerül
hetett. Nem sikerült művészileg sem. Az ötlet, amelyen az első

rész épült, kimerült az első résszel, és az író nom tud új leleményt
önteni cselekményébe: Csicsikov egyszerűen továbbutazik és egy
másik kormányzóságban kezdődik lényegéllen minden előlről.
Megint leleplezés és megint botrány. De a világirodalom számos
tanúságu bizonyítja, hogy az ilyen "pozitiv" tartedom művészi

alakítása sokkal jobban próbára teszi az író erejét, mint a bíráló
ábrázolás. Kétszeresen így van ez a Gogolyéhoz hasonló esetek
ben, amikor az a "jó" társadalom, amelyet rajzolni szeretne, a
hétköznapi valóságban (melyre pedig neki egyedül van szeme)
nincsen meg. Minthogy pedig Gogoly becsületes realista, nem
tudja alakjait függetleníteni a valóságtól, meghagyja rajtuk a
gyarlóság vonásait is, és így a rájuk aggatott idealizált tulajdon
ságok nem olvadnak össze szervesen a gyarlóságokkal. Igy aztán
nemcsak művészileg, hanem erkölcsileg is ellenmondásokba b
veredik. A második rész ellene mond az elsőnek: az egyik kol"
mányzóságban majdnem csupa rossz eniberrel találkozunk, a má
sodikban majdnem csupa jóval. De főképpen ellene mond annak,
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ami az első rész legnagyobb ereje, legdöntöbb emberi és művészi
alakítója, az erkölcsi és társadalmi mondanivalónak, és ezzel az
író egész hitelének és hatásának: a forradalmi erejű erkölcs
bíró itt a mondanivalójával ellentétes hangulatú képeket vetít
elénk, az első részben ostorozott társadalmat itt főképviseldiben

jónak és tiszteletreméltónak tünteti fel.
Mi az oka ennek a diszharmóniának. ennek a balaikeruek]

Egyes irodalomtörténészek avval az ijedtséggel magyarázzák, ame
lyet Gogolyban művének felháborodott fogadtatása keltett: az íro
mintha meg akarná mutatni, hogy ő nem olyan veszedelmes em
ber, mint amilyennek gondolják. Kétségtelen, hogy Gogoly nem
volt érzéktelen a műve keltette viharral szemben. A fent emli
tett be Iltő diszharmón'iimak azonban mélyebb okai vannak. Miut
nlinden igazán nagy író esztétikai diszharrnóniája, ez is a lélek
belső, emberi diszharmóniáját tükrözi. A probléma magyarázatát
utolsó megjelent könyve, a barátaihoz írt Levelek adják meg szá
munkra. Ebből világosan megismerjük az író utolsó éveinek sa
játságos, ellenmondásos lelkiállapotát. Az I variovval való barát
"ág, egyéb tanulmányok, egy jeruzsálemi zarándoklás, utóbb az
orthodox szerzetességgel való bizonyos összeköttetések, az Írónak
egész életén végighúzódó belső nyug-talanságát nem szerenesés
irányba fejlesztették. Bizonyos, hogy móly és tiszteletreméltó,
evangéliumi ízű belső vallásos elmélyedésig jutott, amelynek a
maga móddán levonta végső következményeit. Élete végén, úgy
mint egykor Racine, úgy mint nem sokkal utóbb Tolsztoj, elfordul
az irodalomtól és csak lelke üdvösségének akar élni. Mindenét a
szegényeknek osztja, vallásos, sőt egyenesen liturgikus tárgyú mű

veket ír. Nem mond azonban le -- megint csak úgy ruint
később, nagyobb -hatással Tolsztoj bizonyos prófétai
hivatásról, az evangéliumi szellem társadalmi érvényesítésének
sürgetéséről és, mint legjelesebb francia közvetitője írja, "leve
leiben a keresztényi alázatosságnak és az irodalmi elbizakodott
ságnak azt avegyülékét {uláljuk. amel y különben nem tartozik
a ritkaságok közé". És itt mutatkozik .meg Gogoly vallásosságá
nak nunden bensőséges és hősies jószándéka mellett is, szeren
esetlen, a kereszténység szellemével semmiképpen össze' nem férő

túlzó és beteges volta. Megmutatkozik ez negative is, abban fl

manicheus ízű f'anatizmusban, amellyel nagy szellemi értékektd,
. köztük az irodalmat is, megtagadja, És' megnyilatkozik pozitive

abban, hogy a nagy forradalmi hazafi és az evangéliumi ember
-egy forradalommal, hazafisággal és evangéliummal egyaránt el
lentétes reakciós zavaros politikai eszmevilágnak lesz hirdető

jévé, úgy mint a negyvenes évek orosz szlavofiljei: cárnak, ál
lamegyháznak, feudalizmusnak, sőt jobbágyságnak védelmezőjévé.

A hatás nem maradhatott el. A közvélemény. legnagyobb tisztelői

és követői is, végkép ellene fordulnak és hosszú időre elintézik
-egy éppen nem szabatos, a bonvelulf valóságról semmit selll
rnondó kényelmes formulával: Gogoly"miszticizmusbn" esett. De CI


