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PUSKIN ES AZ OROSZ PRÓZA 

Puskin próza felé fordulásának jelentőségét épp oly nehéz lenne túl-
becsülni, mint regényeinek irodalmi korszakot indító hatását . Többről van i t t 
szó, mint pusztán ú j korszaknyitásról. Puskin az orosz írók számára örök 
forrás. S nem is abban az értelemben örök forrás a 19. század írói számára 
Puskin, mint mondjuk, a német irodalom számára Goethe vagy az angol 
számára Shakespeare. Az orosz költészet fejlődésében még megtörténik ugyan, 
hogy egyik vagy másik költő Puskinnal egyfaj ta dialógusban, már-már 
polémiában alakít ja ki a puskini költői magatartáshoz éret tebb szinten végül 
is visszatérő költészetét. Nyekraszovnál végül is nem tagadha t juk ezt az el-
fogadást-polémiát. Tyutcsev és Fet sem úgy viszik tovább a puskini indít-
ta tás t , hogy az Puskin költészetének egészére vagy alaptendenciájára vonat-
koznék. Egy kicsit úgy áll, hogy Puskin költészetének s egyben költői mondan-
dójának és esztétikai értékeinek általános érvényét az egész 19. század orosz 
költészete együttesen sem tud ja elérni, s ezért szerencsésen kiegészíti-kitelje-
síti inkább a Puskin diktál ta magas szinten, mintsem meghaladná. A próza-
íróknál, a nagy orosz regényíróknál viszont egyrészt egészen más és egyértel-
műen forrásozó-folytató ez a viszonyulás. Másrészt, az orosz regény Puskinból 
elindulva hol partnerévé, egyenrangú alkotótársává válik, mint a regényíró 
Turgenyev vagy Goncsarov, Lermontov vagy a novellaíró és drámaíró Csehov, 
hol pedig Puskin regényéből és elbeszéléséből kiindulva messze meghaladja az 
elbeszélő, a prózaíró Puskint , a regényíró Puskint, mint pl. Dosztojevszkij 
vagy Tolsztoj. Ezen a tényen mit sem változtat , hogy éppen Dosztojevszkij 
és Tolsztoj hangoztat ják a leghatározottabban a puskini próza, a puskini 
elbeszélőművészet, a puskini regénykoncepció utolérhetetlenségét, forrás mivol-
t á t a maguk művészete kialakulására nézve. Sőt talán még beszédesebben 
tanúskodik arról, hogy Puskin költészete korántsem csupán egy irodalmi 
korszakot nyit, hanem egy egész századra meghatározza azt az írói alap-
magatar tást , azt a költői alapállást, amely az orosz közéleti író mindenkori 
társadalmi felelősségét illetően általában sem a publicisztikailag megnyilat-
kozó aktivitásban, inkább a művészi világalakításban ragadható meg. 

Nem mintha az orosz irodalomban ne lenne jelen az a f a j t a írói felelősség-
at t i tűd, amely romantikus vagy utópista, közéleti-publicisztikai vagy éppen 
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szociográfiai vagy szubjektívebben megformált kritikai indulatból formálna 
művészetet. Az orosz irodalomra éppen az a jellemző, hogy ez a kétféle törek-
vés egyaránt ú j ra meg újra jelen van, jelentkezik, miközben mindkettő a 
társadalmi felelősségből, a közéleti szenvedélyből alakít formát. Csakhogy 
Puskin inkább az előbbi, a rej tet tebb közéleti szándékú irodalom művészi 
koncepciójához adot t az irodalmi fejlődést meghatározó indítást, míg másik, 
közvetlenebbül közéleti irodalomhajtás inkább Ragyiscsevtől és a dekabrista 
romantikus irodalomtól veszi kezdetét, a felvilágosodás klasszicista, szenti-
mentális vagy romantikus „racionalizmusát" formálja az ú j körülményeknek 
megfelelően újra utópista forradalmisággá, később plebejus szociografizmussá, 
m a j d narodnyik szociálpszichologizmussá és forradalmi demokrata tenden-
ciájú szatírává. Puskin nyomdokain elsősorban Lermontov és Gogol, Turge-
nyev és Dosztojevszkij, Goncsarov és Tolsztoj és Csehov járnak, míg a ragyis-
csevi-dekabrista vonalat inkább Herzen és Scsedrin, Csernisevszkij és Koro-
lenko, Uszpenszkij és a narodnyik irodalom folytatja. Am Herzen, Cserni-
sevszkij és Scsedrin is próbálkozik objektívebb tendenciájú regényírással, és 
Gogol, Dosztojevszkij és Tolsztoj sem tudják véka alá rejteni publicisztikai 
szándékaikat, s igen halvány kitérőket tesznek művészi koncepciójukhoz 
képest: elég Gogol Válogatott leveleire, Dosztojevszkij Egy író naplójáva, vala-
mint folyóirataira és Tolsztoj számos pedagógiai kritikai-esztétikai és közéleti 
t émájú cikkeire gondolnunk. S még Turgenyev és Goncsarov is jelentős esszék-
kel szólnak bele az ideológiai élet alakulásába, bármennyire is szorosan az 
irodalom ügyénél marad mindkét író esszéjének témája. Ám művészi tevé-
kenységük mégis az epikai objektivitás jegyében folyik, s mindannyiszor 
szembekerülnek a nyílt és közvetlen publicisztikai vagy utópista vagy natu-
ralista tendenciájú művészet képviselőivel, s e polémiában vagy dialógusban 
mindig is segítségül hívják Puskint. 

Hogy közelebb férkőzzünk e visszatérés nyitjához, kissé el kell időznünk 
annál a fordulatnál, amelyet Puskin a húszas években éppen a negyedszázad 
közvetlen előestjétől kezdődően élete végéig végrehajt. 

Az Anyegin verses regény fordulat- és ú j korkezdés szerepe több oldalról 
közelíthető csak meg. Először is a romantikus, rebellis oppozíciós hős uralmát 
kritikailag szünteti meg; pontosabban e hős nimbuszát tépázza meg s nem-
csak a Cigányokban vagy az Anyeginben: az önjelölt Otrepjev a Borisz Godu-
novban, Germán a Pikk Dámában, a kistragédiák Salierje és a Kővendég 
hőse is, s végül zár ja a kritikai folyamatot a Bronzlovas drámai cár-alakjá-
nak realista történelmi és szociális szempontú kritikája, s a befejezetlen 
Tazit hőse. 

Anyegin és Tat jána alakja, párosa ebben az összefüggésben egy véget 
nem érő dialógus kezdete a romantikusok Byron-kultuszával és a romantikus 
életérzéssel, művészi koncepcióval, amely elnyúlik egy egész századra. 

Jószándék, törekvés és tet t , individuumérzet és etikai világviszony, a 
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személyiség emancipációja és társadalmi felelősségvállalása, tet tvágy és tevé-
kenység lehetőség, tet tre való felkészültség között olyan szakadékokat mutat 
ki Puskin az orosz élet történelmileg adott állapotából kiindulva, amely jó-
részt aláássa a tett , a cselekvés, a valóságformálás forradalmi romantikus 
álmait. Aleko, a Cigányok hőse még szónokol, de saját eszméivel kerül szembe 
a gyakorlatban, Lenszkij pedig már észre sem veszi azt az ellentmondást, 
amely költői ambíciói és intim valóságviszonya között fennáll; A Pikk Dáma 
Germánjának indokolt emancipációja fékevesztett bűntet tbe csap át, Otrepjev 
önjelölt aktivitása történelmi manipuláció áldozatává teszi, a Kővendég Don 
Jüan ja érzelmeinek humanizálódásával saját etikai életelvével kerül felold-
hatatlan konfliktusba. Tazit már érzéketlen apja törzsi érdekeket védő roman-
tikumával szemben. Nagy Péter cselekedeteiről pedig kiderül, hogy az újjá-
formált történet nem kevesebb ellentmondást takar, mint a megreformált, 
csak másféléket. 

Puskin a költői epika és próza a korban lehetséges modern műfajainak 
egész során át kísérletezi ki az orosz epika áttételes és személyes hangú el-
beszélői és drámai-előadói hangvételét, az írói világlátás műfaji gondolkodás-
formában rejtőztethető att i tűdjeit . Utóbbi, tudjuk, Puskin számára már csak 
a hatalomhoz kialakult viszonya miatt is s az orosz felszabadító mozgalommal 
bekövetkezett, még romantikus költői korszakára visszanyúló szoros kontak-
tusa miatt kialakult. Már késői romantikus, de még nem realista s a dekabrista 
fölkelést jóval megelőző, a felkelők aktivizálódását mintegy serkentő költészeti 
alkotásaiban jóval rejtőzködőbb s egyben mélyebb s történelmileg reálisabb 
a puskini romantikus valóságelutasító att i tűd, mint a társ romantikus költé-
szet majdani dekabrista költőié. 

Nem más a helyzet az epikusabb fogantatású romantikus poémák hang-
vételében megfigyelhető attitűdváltással. A Kaukázusi fogoly, A Bahcsiszeráji 
szökőkút és a Két haramia puskini elbeszélői hangnemváltásának metamorfó-
zisai is remekül végigkövethetők. Realista korszakának elején megír, illetve el-
kezd majdhogynem egvidőben három, alkotóművészetében fordulatot képező, 
de az orosz epikai gondolkodás kibontakoztatása szempontjából felbecsül-
hetetlen érdemű művet. Egy poémikus drámát (Cigányok), egy regényes témá-
val át i tatott történelmi tragédiát (Borisz Godunov) és egy verses regényt 
(Anyegin). A verses epika azonban nem meríti ki lehetőségeit ebben a költé-
szetben akkor sem, amikor az orosz próza megszületése szempontjából oly 
fontos művek, a Belkin-elbeszélések, a Dubrovszkij és A kapitány lánya már 
visszafordíthatatlanul a próza győzelmét jelzik. Van valami nagyon is közös 
ugyanis mindabban, ami alakítja Puskin prózai és költői epikájának téma-
világát, epikai szerkezetét, elbeszélői vagy drámai építkezését. Amiben mind-
annyian közösek, az elsősorban nem is forma eredetű, hanem a puskini gondol-
kodásban a negyedszázadfordulót megelőző politikai és ideológiai aktivizáló-
dásában s az ezt tetőző dekabrista felkelés tanulságaiban, az orosznak az euró-
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pai történelmi fordulatokhoz, a francia forradalomhoz, majd a júüusi ese-
ményekhez történő állandó mérésben. 

Puskin gondolatsora egyre mélyebben és egyre más és más oldalakról 
közelíti meg a kor nagy problémáját: a formációs váltás nemzeti és nemesi, 
nem polgári feltételek között reális-e? kérdését. Borisz Godunov drámája 
ilyen oldalról közelítve is persze még történelmi tragédia marad ugyan, csak-
hogy érthetővé válik Otrepjev szerepeltetésének súlya, kalandjának regényes 
ötlete, az egyén történelem formálásának határkérdéseit feszegető (s erre 
Borisz Godunov ,,kaland"-ja is mélységesen rímel, mint ahogy Pimen szavai 
vagy Marian kétkedései Otrepjev történeti szerepre való alkalmasságát ille-
tően). Nem véletlen, hogy Puskin az első orosz író, aki nemcsak Shakespeare-t 
fedezi fel realistán, hanem Balzacot és Stendhalt s az angol regényírókat 
először használja fel a maga objektív epikai és prózai koncepciója kialakítása 
érdekében. 

Lírai hangvétel ép költői a t t i tűd s vele egyetemben a verses forma is 
o t t és akkor kell Puskinnak, amikor és ahol valóságlátását egyrészt sziporkázó 
irónia, másrészt lírai szimpátia jellemzi; az Anyegintől a Bronzlovasig számos 
mű oly jellemző kettős puskini írói viszonya ez. Tulajdonképpen lírai és epikai 
objektivációs formák egymást ölelik i t t szorosan át, csakhogy az epikai objek-
tiváció érzékelhető, érezhető túlsúlyával szemben a romantikus korszak 
poémáinak döntően lírai objektivációs attitűdjével. Ez a lírai objektivációs 
a t t i tűd a realista korszakban annyiban üt el a korai költészet és a poémák 
korszakának objektivációjától, hogy az együttérzés, az azonosulni készség 
olyan költői tárgyra vetítődik, amely hús-vér valóságból vétetett maga is, 
megszépítés és túlfűtöttség nélkül is szép, emberi, felemelő, követhető. Nem-
csak Tatjána alakjára gondolok; Tat jána alakjában is inkább a kort tetőző 
vagy éppen meghaladó emberi att i tűd, humanizálódási lehetőség ami megkapó. 
Az orosz emancipációs fejlődési sajátosságok a továbbiakban is igazolják 
majd ezt a megnyílt lehetőséget. 

Az orosz írók nemcsak Puskin indításából merítenek; ellenkezőleg, 
éppen azért meríthetnek újra meg újra ebből a forrásból, mert a körülmények 
ezt az újrahumanizálódást kiváltják, kitermelik, előhívják. Herzen, Turgenyev 
vagy Goncsarov alakjai, Tolsztoj és Dosztojevszkij női „főhősei", Csehov női 
szereplői mind tanúskodnak erről az indíttatásról s egyben arról, hogy a Puskin 
megfigyelte jelenség ú j meg ú j színben más és más valóságralátást rejtve 
az emancipációs folyamat, az emberiesülés drámai folyamata mögött — ú j ra 
meg újra jellegzetessége az orosz valóságnak, az orosz életnek is. Az indoklás, 
amibe ez a magatartás megannyiszor belekapaszkodik, ugyanúgy nem oly 
lényeges és perdöntő Puskinnál, mint utódainál az orosz regény kiteljesí-
tőinél. Tat jána is esetlegesen indokolja tartózkodását Anyeginnél történt 
utolsó találkozásukon, mint ahogy túlfűtöttek a turgenyevi hősnők a te t t 
hirtelen ittlététől megingott partnerükkel szemben, de Tatjána is és a 
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turgenyevi-tolsztoji-goncsarovi nőalakok is mélyen igazratörők, valami 
totálisabb emberi tar tást , magatartásmodellt követelők — köztük is talán 
éppen az érett Ta t jána a legkevésbé túlfűtöt t : Az ő ítéletét maradéktalanul 
igaznak is érezzük. S ez az alapja a puskini költői formának, a személyes költői 
elbeszélői at t i tűd vállalásának, ama „ördögi különbség" következetes végig-
vitelének, amely a prózai regény és a verses regény között valóban fennáll 
általában is. Nem tudunk szabadulni a gondolattól, hogy Turgenyev stílusának 
és hangvételének a puskinivei egy sor vonatkozásban nagyon is rokon braisága 
is Turgenyevnek hősnői iránt táplált rokoni érzéséből, szimpátiájából, sőt 
gyakran együttgondolkodásából forrásozik. Turgenyev nemcsak költőként 
indult: élete hanyatló korszakában megteremti ennek az atti tűdnek adekvát 
formáját majd a „versek prózában" darabjaiban. Persze hangsúlyozottan 
„prózában", mint ahogy a regények sem lehetnek már versben írottak: nem-
csak azért, mert az irodalom sem ismétel — akár az élet sem — epigonizmus 
nélkül, és Turgenyev nagyformátumú írói tehetség, művészi alkat. Azért sem, 
mert Turgenyevből a lírai közelséget ellensúlyozó puskini humor, irónia jócskán 
hiányzik. 

Puskin valóságfelmérése jóval józanabb utódaiénál, talán Dosztojevszkij 
az, aki vetekszik vele, de nála mind ezt a józanságot, akár a lírai közelférkőzést 
már át- meg átfűti a történelemalakítás elementáris igénye és az aktív törté-
nelemalakítás lehetetlenségének kegyetlen bevallása az adott állapotok szub-
jektív és objektív feltételei között, s a kiút megtalálásának akaratos forszírozása. 

Hasonló eredményre jutnánk, ha a kistragédiákat vagy a Bronzlovast 
elemeznénk eme kettős - epikai és lírai — objektivációs a t t i tűd létrejöttének 
szükségét indokolandó. Csak, míg Puskin Tatjánában a realista emberi tartás, 
emberi at t i tűd kialakulásának történetét adja és humanizálja, addig pl. a 
Bronzlovasbari a történelem formálásának reabtásával s a vele szemben ugyan-
csak realitásként jelentkező lázadó attitűddel teszi ugyanezt. Anélkül, hogy 
mélyebben belebocsátkoznánk az írói gondolatsor avagy a költői forma ugyan-
csak kettős attitűdjének bonyolult világába, elmondhatjuk, hogy ez a kérdés-
fölvetés nem véletlenül rezeg végig majd nemcsak az orosz kispróza húrjain, 
egymás után teremtve az orosz novella remekeit, Gogol, Dosztojevszkij és 
Scsedrin lázadó kisembereinek egész sorát (mígnem Csehov művészetében már 
központi témává formálódik), egyúttal alapsejtje is ez a probléma az orosz 
lázadó hősök és megtorpanó hősök egész sorának a nagy orosz regényekben. 

A puskini allegória majd történelemábrázolássá izmosodik Tolsztojnál 
— igaz megint csak nem a puskini művészet segítsége nélkül: A kapitány 
leánya és a Dubrovszkij segít majd oldozni ezt az allegorikus gondolkodást, a 
szótlan lázadó pedig öntárulkozó Popriscsin lesz Gogolnál, fecsegő Gyevuskin, 
dadogva is önmagát eláruló Goljadkin és vallomáséhes pincelakó, ideologizáló 
Raszkolnyikov és filozofáló Ivan Dosztojevszkijnél, rezignált plebejus entel-
lektüell Scsedrinnél és az élettől megrettent, a cselekvésről leszokott vagy 
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ahhoz lagymatagon szokott figura Csehovnál. Közben, érthetően, az írói 
a t t i t űd is egyre mélyebben húzódik az epikus elbeszélői szférákba, jelezve egy-
ben az orosz próza egészének is tendenciáját: a mű belső formájának és teleoló-
gikus struktúrájának egyre mesteribb formálását, az írói a t t i tűd egyre mélyebb 
epikus szférák áttétele mögé rejtőzését. 

Már Puskinnál nemcsak a politikai légkör diktálta a rejtezkedést, ezt 
mint láttuk, elsősorban nem ez te t te indokolttá, hanem elsősorban a társa-
dalmi haladás kérdésének újragondolása: az orosz lázadás, a forradalom és 
nemzeti fejlődésviszonyok, a szubjektív és objektív feltételek shakespeare-i 
módszerrel végrehajtott elemzése. A dezillúziós mozzanat jócskán sa já t ja 
ennek a puskini módszernek. 

Nem véletlenül alakul ki ma jd a forradalmi irányultságú kritikában 
a „Puskin vagy Gogol" dilemma, s nem véletlenül dől el úgy a kérdés, hogy a 
választás Gogolra esett. Puskinnál ugyanis még a távolságtartó epikus objek-
t ivi tás is megmarad dominánsan az objektív szemlélet szintjén, soha nem 
választ magának szatírai tárgyat, olyat, amelyben a távolságtartást már 
szubjektív hangvétel és elbeszélői stilizálás egyensúlyozhatná, pontosabban 
szűkíthetné, de tendenciájában élezettebbé fenné, mint Gogolnál. De akár 
objektív szemlélet, akár irónia munkál is a puskini kritikai valóságattitűd 
külszínén, ez a külszín mindig is csak az emberközelben maradt szereplő 
személynek szól, enyhe igazolás, amely mögött ott tátong a Puskin ábrázolta 
történelmi valóság elutasítása, „kegyetlensége". A puskini elutasítás, az egyént 
és annak szellemi arculatát bíráló, magatartásmodelljét elutasító költői 
t a r t á s mindig tú lmuta t ezen a t ípusban rögzíthetőségen, mélyebbre ás: a 
társadalom formációs viszonyait feszegeti, a személyes emberi tartás, a cselek-
vés és a benne fölsejlő, az általa kirajzolódó sors szemszögéből megközelítve. 
Gogol és Puskin e vonatkozásban valójában ellentétes talentumok: Puskin 
jóval többet rak a történelem vállára, mint az az emberére. Nem mintha fel-
mentené bármelyik alakját is a te t t , a cselekvés személyes, belső vonatkozásai-
tól: Anyegin, Germán, SaUeri, Don Juan , Aleko és még sokan a puskini művek 
világából a bizonyítéka, hogy Puskin nemcsak tisztában van az emberi értékek 
szerepével a cselekvésben, a történelemformálásban, de egy századra előre 
jelzi is számos művével a kor alapkérdését s a lehetséges etikai válaszokat 
arra. Csak idegen tőle még az afféle szigorúság, vagy talán igazabban fejezzük 
ki magunkat, ha azt mondjuk: illúziós szigorúság, amely már Gogolnak is 
sajátsága, de még inkább jellemzője lesz Tolsztojnak. Hasztalan lenne ebben 
a vonatkozásban bármiféle közösséget keresni pl. a dekabristák és Puskin 
között. A kétféle gondolkodás — a dekabrista és a puskini — talán ezen a 
ponton vált el a leginkább, s ennek kezdeteit már a romantikus attitűddel 
folytatott 1824-es puskini polémia érzékelhetően jelezte. Puskin inkább az 
emberi sorsban a társadalmi formációs mozgás konkrét történelmi elemző-
készségét hagyja örökül az orosz íróknak. 

MTA I. Oszt. Közi. 29, 1974 
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