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Az irodalomtörténet izgalmas jelenségei 
közé tartozik, ahogy egy-egy irodalom — élő 
organizmusok módján — kinyújtja a csáp
jait és megkeresi a maga életéhez szükséges 
táplálékot. A magyar irodalom történetét 
sem ismerjük tökéletesen, míg nem derítjük 
ki koronként változó szellemi forrásait: 
hogyan lendül fel újabb literatúránk a francia 
enciklopédisták befolyására, hogyan tartja 
meg haladó irányát a francia irodalom hatása 
alatt a romantika korában, egészen Petőfiig, 
majd századunk elején a Nyugat korában, 
hogyan fordul el Világos után a népnemzeti 
iskola a nyugtalanítóan forradalmasnak tar
tott francia szellemtől és tájékozódik a meg
nyugtatóbb angol világ felé, amely kompro
misszum útján oldotta meg a nemesség és a 
feltörő harmadik rend ellentétét. Az orosz 
irodalommal csak az 50-es években kezdünk 
bensőbb viszonyba lépni, de ez a viszony 
azóta sem szakadt meg. S míg a francia és 
angol irodalom a magyar regényírásban és 
a lírában, a német irodalom főképp az eszté
tikában, filozófiában és, kis mértékben, a 
lírában érvényesítette hatását, az orosz fő
képp a regénynek és legújabban egész világ
nézetünknek nevelőjévé vált. 

Mit kerestünk az orosz regényben, mit 
kaptunk tőle, hogy folyt le ez a nevelés? 
Nem nehéz felismernünk a kialakuló kap
csolat fő szakaszait: 1848 előtt' csak szór
ványos és felszínes híreink vannak az orosz 
életről, tudományról, irodalomról; igazi, benső 
érdeklődéssel és vonzalommal csak az 50-es 
évektől kezdve fordulunk feléje. Ha látjuk, 
hogy néhány évvel szabadságharcunk még 
fájó emlékű legázolása után a melegebb kap
csolat az 50-es években kezdődik, nehéz el
hárítani a föltevést, hogy az elfogulatlan 
közeledést Gogol és Puskin művéhez alig
hanem az orosz—osztrák szövetség meg
szakadása tette lehetővé (amelyet a krími 
háború idézett elő), szükségessé pedig a nép
nemzeti iskola vezéreinek felismerése az 
orosz és magyar társadalmi viszonyok rokon
ságáról és arról, hogy az orosz irodalom fej
lődése a mienkhez hasonló úton jár: az orosz 
arisztokrácia elnemzetietlenedése következ

tében az is úgy talált magára, hogy tanult 
a népköltészettől, azon az úton tehát, ame
lyet nekünk is követnünk kell. Amit Arany 
és Gyulai tanulni remél Puskintól, Gogoltól, 
Turgenyevtől és Lermontovtól, az a kifeje
zés népiessége, nemzeti jellege és az ábrá
zolás bizonyos realizmusa. Az orosz iroda
lom következő állomásának zseniális kép
viselői: Tolsztoj és Dosztojevszkij előtt a nép
nemzeti iskola már megtorpan: ezek az orosz 
társadalom, lélek és szellem oly válságát s 
oly bátor realizmussal fejezik ki, hogy riad
tan hőkölnek vissza tőle. Tolsztojra, Dosz
tojevszkijre és az Apák és fiúk Turgenyev-
jére csak egy újabb nemzedék: Reviczky 
Gyula és Szabó Endre, majd a Nyugat gene
rációja fog kellően rezonálni, s az utóbbi 
generáción már Csehov és Gorkij műveinek 
alakító befolyása is felfedezhető. Külön új 
szakasz indul aztán kapcsolatunkban 1919. 
és főképp természetesen 1945 óta, amikor a 
Szovjetunió kommunista irodalmának hatása 
is érvényesül. A főtendenciák, amelyek meg
valósításában irodalmunk segítséget kapott 
fejlettebb orosz testvérétől, az egyre telje
sebb realizmus, a népiesség s újabban a 
szocializmus; kár, hogy nem sajátítottunk el 
többet az orosz regény legsajátabb és leg
rokonszenvesebb vonásából: mély humaniz
musából is, és hogy nem tanultunk a nagy 
orosz forradalmi demokrata kritikusoktól. 
Figyelemre méltó, hogy a mondott hatás 
mindig simán, ellenállás nélkül érvényesült: 
míg arisztokráciánk nyugat-majmolása, pol
gárságunk németessége olykor jogos aggodal
mat keltett, az orosz szellem csak az iroda
lomban éreztette hatását, veszélytelen volt 
és sosem keltett tiltakozást. Míg ugyanis a 
német "kultúra részben az elnyomó állam
hatalomtól támogatott és túlságos meny-
nyiségben beáradó voltánál, részben polgár
ságunk zömének német származásánál fogva, 
az elidegenítés veszélyével fenyegetett, a. 
francia és orosz példa általában a nép felé 
fordította íróink figyelmét és (mint Aranyék, 
Lechner, Justh, Ady, Bartók és Kodály esete 
mutatja) a sajátosan nemzeti stílus ápolá
sának törekvését erősítette. 
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Az MTA Irodalomtörténeti Intézete égető' 
szükségletet igyekezett kielégíteni, mikor a 
moszkvai Gorkij Intézettel karöltve három
kötetes nagy tanulmánygyűjteményben, 
majdnem negyven tanulmányban, több mint 
ezerötszáz oldalon, Kemény G. Gábor szer
kesztésében, egy sereg kutató mozgósításá
val végezte el az orosz—magyar kapcsola
tok tüzetes vizsgálatát. A kiadványnak, szá
mos részlettanulmányon kívül, érdemes előz
ményei vannak: mindenekelőtt az a két 
könyv, amely két tudós búvárlatainak sum
májaként látott volt napvilágot: Zsigmond 
Ferenc: Orosz hatások irodalmunkban, 1945. 
c. és György Lajos: A magyar és orosz iro
dalom kapcsolata, 1946. könyvei, amelyek 
ahhoz képest, hogy magános erőfeszítések 
úttörő eredményei, meglepően hatalmas 
anyaggyűjtéssel szolgáltak, s megérdemel
ték volna, hogy az új kiadványban említés 
tétessék érdemükről. 

Tizenhat évvel e két munka megjelenése 
után önkéntelenül azzal a kérdéssel mérjük 
az új vállalkozást, hogy az azóta egyébként 
magánkezdeményként, elszórtan végzett, ez
úttal pedig szervezetten folytatott kutatá
sok eredménye mennyiben vezetett túl az 
1946-os tudományos helyzeten. Nos, ki kell 
mondanunk, hogy hála az új kiadványnak, 
ismereteink a szóban forgó tárgykörben igen 
jelentősen bővültek, az egyes tanulmányok
ban feltárt anyag oly gazdag, hogy e futó 
beszámoló csak felületes tájékoztatást ad
hat róla, de meg kell mondanunk azt is, 
hogy egy átfogó összképnek, amelyben a 
részletismeretek megkapják a maguk helyét 
és jelentőségét, a kiadványban még halvány 
körvonalai sem derengenek fel. 

A részletekben a kiadvány rengeteg újat 
ad, olyat, amelynek Zsigmond Ferencnél és 
György Lajosnál még csírái sincsenek meg. 
Főként három területen: az orosz irodalom
ban való tájékozódásunk területén 1848 
előtt, a szovjet irodalom hatásának és némi
leg a magyar irodalom oroszországi hatásá
nak területén. Az 1848 előtti ismerkedésről 
Bor Kálmán hatalmas anyagot feldolgozó 
tanulmányban mutatja ki, hogy a felvilá
gosodás korának sajtója már tudomást szer
zett az oroszországi nem orosz nyelvű tudo
mányos irodalomról, Fenyő István a reform
kori magyar hírlapirodalmat búvárolja át az 
orosz irodalomra vonatkozó hírek után; ala
pos munkájához méltatlan az az elírás, hogy 
az Anyegin, A köpeny és az Apák és fiúk 
fordítása a Bach-korszakban jelent meg (II. 
244.), hiszen a Bach-korszak már 1859-ben 
véget ért, a mondott fordítások pedig mind 
később láttak napvilágot, s nem volt szük
séges a dolgoknak oly szépítése, hogy a cári 
Oroszországtól való „túlzott félelem" csak 
a nemesség előítéletéből fakadt és egyoldalú 
kép rajzolására vezetett (Uo. 233—4.), Radó 

György 1848 előtti magyar Puskin-nyomokat 
kutatva néhány említést talál és A lövés 
című novella két fordítását. A szovjet iro
dalom hatását vizsgáló tanulmányok közül 
igen érdekes és tanulságos József Farkasé, 
az 1917—19. közötti kapcsolatról, egyebek 
közt mert kiderül belőle, hogy a kommunista 
eszme ez időben érdekes félreértett alakban 
hódított íróink közt, valósággal az evangé
liumi kereszténység új változataként, s ezért 
inkább Dosztojevszkijt tekintették az eszme 
prófétájának, mint Gorkijt. A félreértés 
bámulatosan népszerű ez időben: Balázs 
Béla nem kevésbé hajlik reá, mint Fenyő 
Miksa, Földi Mihály és Juhász Gyula; a félre
értés (erről természetesen már nem szól 
József Farkas tanulmánya) egész Európára 
és a húszas évek első felén túlra kiterjed s 
az akkori fiatalok közül Lengyel József és 
Sinkó Ervin, is hatása alá kerül. Barbusse 
Jézus-a (1927) mint a társadalmi forradal
már típusát rajzolja meg, s Radnóti innen 
vesz mottót Pogány köszöntő (1930) című füze
téhez. A jelenséget azért is fontos tudomásul 
vennünk, mert segítségével érthetjük meg 
például Juhász Gyula sajátos evangéliumi 
szocializmusát, valamint az úgynevezett neo-
krisztiánus áramlatot a húszas évek elején. 
Némi egyszerűsítéssel tán azt mondhatnám, 
hogy míg az idősebbeket a kommunizmus
nak a benne vélt keresztény eszme nyerte 
meg, a fiatalabbakat viszont a szocializmus 
hódította meg a kereszténységnek. Érdemes 
volna 1918-tól a 20-as évek végéig terjedő 
szakaszt a mondott áramlat szempontjából 
jobban megvizsgálna. Alighanem kiderülne, 
hogy ez időben a kereszténység Európa-
szerte nemcsak úgy hódított, mint vissza
hatás a kommunizmusra, hanem mint a kom
munizmus vélt testvére, vagy épp alteregója 
is. A kiadvány egy másik tanulmányából, 
Botka Ferencéből, mely a Kassai Munkást 
mint a szovjet irodalopi első magyar köz
vetítőjét mutatja be, kiderül, hogy e lap 
és szerkesztője Mácza János is csak a szere
tet apostolát látta Dosztojevszkijben és a 
kommunista osztályharc elődjeit a regény
alakjaiban. József Farkas tanulmányában 
érdekesek Krúdy Gyula nyilatkozatai is, 
amelyek azt bizonyítják, hogy e nagy író 
néni belső ellenállás híján, gyengeségből, 
vagy, mint sok társa, opportunizmusból, ha
nem őszinte, mély lelkesedéssel csatlakozott 
a proletárforradalom ügyéhez: oly tény, 
amelynek fényénél meg kell kísérelni e még 
mindig meglehetősen titokzatos zseniális 
írónk művének'és egyéniségének megvilágí
tását. 

A magyar irodalom oroszországi ismertsé
gének vizsgálatában tudományunk még csak 
az első lépéseket teszi. Perényi József régi 
orosz évkönyvekben talál magyar vonatko
zású adatokat, természetesen nem irodalmi 
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tárgyúakat. Tardy Lajos a XIX. század első 
negyedének orosz kiadványaiban lelhető ma
gyar irodalmi vonatkozásokat keresi. Lud-
mila Sargina tanulmánya néhány magyar 
irodalmat ismertető cikkről számol be; kár, 
hogy csak az 1870—90 közti szakasszal fog
lalkozik s itt sem terjed ki a fordításokra; 
azt nem vehetjük rossznéven, hogy a magyar 
irodalom múltját Sargina még nem ismeri 
eléggé s ezért például az orosz cikkírók téve
désének tekinti Tompa Mihály egykori túl
zott oroszországi magasztalását: mint tud
juk, az orosz irodalomtörténészek ezt az ér
tékelést az egykorú magyar kritikából merí
tették; az meg nem felel a valóságnak, hogy 
Petőfinek nálunk leggyakrabban épp verse
lésének népi formáját vetették szemére. Wald-
apfel József valósággal izgalmas, tudományos 
riportban, körültekintő, alapos nyomozás
sal teszi valószínűvé, hogy Az ember tragédiája 
inspiráló hatással volt Gorkij Az ember című 
filozófiai költeményére. Egészben azonban 
megállapíthatjuk, hogy kapcsolatainknak ez 
az oldala egyelőre kevéssé van megvilágítva. 

A részben már ismert területekről is ^ol
vasunk a kiadványban értékes írásokat. így 
Diószegi András tanulmányát, az egész ki
advány egyik legjobb írását, mely min
tája lehet az irodalmi hatás vizsgálatának: 
a művek művészi jellegét a társadalmi gyö
kerekből magyarázva, de vulgarizálástól 
mentesen vizsgálja Turgenyev hatását író
inkra. Tudva, hogy egy irodalmi alkotás az 
új talajban rendszerint új oldalról mutatko
zik meg, sőt olykor új értelmet kap s kül
földi sorsa gyakran épp a változások, gyak
ran félreértések sorozata, a hatásnak helye
sen nemcsak a mennyiségét nézi, hanem az 
irányát, jellegét is. Szép összefoglalás Bodnár 
Györgyé is, aki oly nehéz feladat megoldá
sára vállalkozott, mint egy természetszerű
leg igen sokrétű képlet, a Nyugat orosz iro
dalmi kapcsolatainak vizsgálata, s munká
jában egyaránt el tudta kerülni a túlzott 
egységesítés és a haszontalan mozaikszerű
ség veszélyét. Legföljebb azt vetném ellene, 
hogy a Nyugat nem pusztán a szóban forgó 
folyóiratot jelenti, hanem egy egész moz
galmat, legnagyobb tagjainak egész mun
kásságát, s könnyen téves képet kapunk 
egy-egy írójáról, ha csak azt az aránylag 
keveset vesszük figyelembe, ami írásaikból 
a folyóiratban helyet kaphatott. Nagy Lajos 
viszonyát Gorkijhoz pl. tévesen látjuk, ha 
csak Az anyá-ról írt recenzióját ismerjük, 
s megfeledkezünk arról, amit önéletrajzában 
vallott Gorkij és az orosz írók reá tett döntő, 
mély hatásáról (A lázadó ember, 208—9. 1.). 
Figyelmet érdemel Forgács László: Jókai és 
az orosz irodalom c. tanulmánya is, mely 
Jókainak az orosz irodalomhoz való viszo
nyában felismeri az író ellentmondásos po
litikai útjának tükrözését. Ady és a magyar 

viszonyok meglepően pontos ismerete és gon
dos tanulmánya alapján Rosszianov mérték
tartó cikkben állapítja meg, hogy Ady „a, 
magyar és szovjet irodalom most alakuló, 
erősödő barátságának" egyik első hírnöke. 
N.yirő Lajos az orosz forradalmi demokraták 
múlt századi magyarországi fogadtatását 
vizsgálva megállapítja, hogy hármuk híre 
eljutott hozzánk; de nem talál rá választ, 
hogy ,,a magyar forradalmárok" miért nem 
érdeklődtek irántuk erősebben. Azt hiszem, 
a kérdésnek egyszerű a nyitja: a szóban 
forgó időben, a század utolsó harmadában 
nem voltak forradalmár magyar írók. A ki
advány egyik értéke, hogy elfeledett érdekes 
alakok is előtűnnek lapjain: így M. Pogány 
Béláé, a lelkes kommunista esszéistáé és 
novellistáé (aki utóbb a fasizmus elől Ame
rikába, emlékezésem szerint Dél-Amerikába 
emigrált s ott tudomásom szerint meghalt); 
Lengyel Béla tanulmányából — amely be
bizonyítja, hogy a Horthy-korban a szovjet 
irodalom több volt számunkra, mint iroda
lom, a fasizmus elleni harc fontos fegyvere 
és a belső száműzetésben élő baloldali írók 
valóságos második hazája volt — bukkan 
elő egy érdekes hazai proletkultos költő, 
Perneki Mihály alakja. 

A gyűjteményben véleményem szerint 
túlságos helyet kap a fordítások oly aprólé
kos elemzése, hogy gyakran kontrollszer-
kesztői jelentést vélünk olvasni irodalom
történeti tanulmány helyett. Az Igor-ének, 
A köpeny, az Anyegin, Lermontov versei, a 
Háború és béke, Majakovszkij versei fordí
tásainak vizsgálata összesen körülbelül két
száz lapot tesz ki anélkül, hogy mindebből 
bárminő tanulság szűrődnék le. Kétes, hogy 
indokolt-e a fordítás-elemzések ilyen elter-
peszkedése, még ha, mint Gáldi László hetven 
oldalas tanulmányában, a nála megszokott 
alapossággal és verstani érzékenységgel tör
ténik is, vagy hogy érdemes-e huszonhét 
oldal terjedelemben vizsgálni Arany János 
A köpeny fordítását, azért a fölösleges túl
zással megfogalmazott tanulságért, hogy a 
fordítás zseniális (II. 342). Viszont érdekes 
lett volna egy összefoglaló és összehasonlító 
tanulmány az orosz irodalom legbuzgóbb 
magyar fordítóiról, munkáik motívumairól, 
a .fordítások fejlődéséről (a kárpátaljai első
tolmácsok, Szabó Endre, Ambrozovics, Tró-
csányi, Gellért Hugó, egészen Makai Imréig).-
E hiányt némileg Zöldhelyi Zsuzsa pótolja, 
aki jól felépített tanulmányban képet ad 
Szabó Endre érdemes alakjáról és munkás
ságáról. 

Különösen * sajnáljuk a kevéssé tanulsá
gos tanulmányok nagy számát, ha látjuk, 
hogy az anyaggyűjtésben még mindig jókora 
hézagok tátonganak: hiányoznak például ta
nulmányok, amelyek megvilágítanák Dosz
tojevszkij és Csehov hatását a magyar iro-
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dalomra (ezt természetszerűleg nem pótol
hatja Rejtő István két tanulmánya, ame
lyek csak azt mutatják be, hogy a kritika 
hogyan fogadta a két nagy írót); hányoznak 
az 1905-ös orosz forradalom magyarországi 
hatásáról, amelynek tisztázása pedig hozzá
járulna ennek az irodalomtörténetünkben 
korhatárt alkotó évnek jobb megismerésé
hez, hiányzik Kiss József és A Hét orosz 
kapcsolatainak feltárása, pedig az anyai 
ágon orosz-zsidó származású költő egész 
életén át érdeklődve figyelte Oroszország 
politikai és irodalmi életét, hiányzik a Ko-
runk-ról, arról a folyóiratról, amely program
szerű rendszerességgel tájékoztatott a Szov
jetunió politikai és szellemi életéről, hiány
zik a hadifogság vagy emigráció útján Szov
jetunióba jutott magyar írók ottani irodalmi 
működésének rendszeres ismertetése, és, ha 
ugyan nem maximaiizmus a kívánság, hiány
zik a hazai német sajtó, főképp a Pester 
Lloyd jelentős közvetítő szerepének bemuta
tása, s végül a várható, de létre nem jött 
hatások (Szaltikov—Scserdin, Belinszkij stb.) 
okai elmaradásának vizsgálata. Pedig nem 
lett volna-e hasznosabb a felsorolt kérdések 
feldolgozása, mint tanulmány közlése a 
Revizor 1874-es ismert előadásáról, még ha 
ez a tanulmány egyébként igen megelevenítő 
képet ad is a premierről, a színészek játé
káról stb., vagy tanulmányt közölni oly, 
voltaképp nem irodalmi, hanem történelmi 

ADY ENDRE AZ IRODALOMRÓL 

Szerkesztette: Varga József és Vezér Erzsébet. 

Ady prózai írásaiból szinte több váloga
tás jelent meg eddig, mint verseiből, holott 
még korántsem tártunk ott, hogy megköze
lítőleg is teljes kiadásban vehessük számba 
prózai termését. Az, hogy mégis egész anto
lógia-sorozatra tellett már belőle, nemcsak 
Ady prózájának gazdagságát és sokoldalú
ságát, hanem költészetéhez méltó művészi, 
szuggesztív erejét, elveinek és értékítéletei
nek időálló érvényességét, jövőbe mutató 
jelentőségét is mutatja. A több mint tucatnyi, 
jórészt témaszerű gyűjteménynek nyilván 
az olvasó-igény szülte, de már-már zavaró 
szaporaságú sorában örömmel üdvözöltük a 
legújabbat, a Magvető Kiadó szép kötetét, 
amely Adynak irodalmi tárgyú cikkeiből ad 
válogatást, Varga József és Vezér Erzsébet 
szerkesztésében. A legutóbbi hasonló anto
lógia, a Földessy Gyula szerkesztette Vallo
mások és tanulmányok 1944-ben jelent meg, 
s már alig-alig megszerezhető; pótlása tehát 
ugyancsak idejénvaló volt. 
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érdekességű tárgyakról, mint a magyar po
litikai sajtó reagálása az orosz forradalmi 
narodnyikokról érkező hírekre, vagy a hazai 
szlávok és az oroszok reformkori kapcsola
tairól? 

De a felsorolt hiányoknál, ismétlem, sú
lyosabbnak tartom, hogy a kutatók általá
ban elszigetelten nézik az általuk vizsgált 
kérdést, s a kiadvány nem ad segítséget az 
olvasónak a feltárt adatrengetegben való 
tájékozódáshoz, nem vesz észre perióduso
kat, nem ad átfogó s tagolt keretet, s nem 
keresi az egész folyamat értelmét. Az egész 
kiadvány óriási áttekinthetetlen ömlesztett 
anyag, melynek értéke ismereteink — oly
kor tudni nem érdemes ismeretek — meny-
nyiségének rendkívüli megnövelésében áll. 
így a várt szintézishez még további kutatá
sok szükségesek s még inkább a feltárt anyag 
gondolkodó értelmezése, a tények közvetlen 
értelme mögé hatoló intuitív erőfeszítés, az 
a másodfokú értelmezés, amely egyedül képes 
egy tarka jelenségtömegben a közös tenden
ciát megtalálni. Egyelőre egy Gyulai-féle for
mulát variálva azt mondhatnám, hogy a 
gyűjtemény minden egyes tanulmánya sike
rültebb, mint a gyűjtemény egésze. A kiad
vány persze így is hasznos: az orosz—magyar 
kapcsolat adatai százainak feltárásáért, ez
által e kapcsolat mélységének tudatosításáért 
és ezzel bensőbbé tételéért. 

Komlós Aladár 

Bp. 1961. Magvető K. 445 1. 

A két kiadvány hasonló jellege és szinte 
azonos terjedelme önként kínálja az össze
hasonlítást. A Vallomások és tanulmányok 
(Ady 1911-i kis prózai kötetének címét ismé
telve) jelentős teret ad az önéletrajzi és a 
személyes, vallomásos jellegű írásoknak. A 
mostani kötetben ez a rész némileg háttérbe 
szorul, pedig Adynak az irodalomról és más 
írókról mondott nyilatkozatai mellett leg
alább olyan érdekes és fontos az, amit a 
maga írói egyéniségéről, fejlődésútjáról, iro
dalmi harcairól, költészetéről és művészi esz
ményeiről vall. Szívesen láttunk volna tehát 
ez irányú bővebb válogatást. Például önélet
rajzi jellegű írásait (akár kivonatosan is), 
vajúdó ifjú éveinek néhány vallomását (Szer
kesztői üzenete Kíváncsinak, Levél az apám
hoz, Itthon vagyok), munkáiról szóló nyilat
kozatait (a Még egyszer-röl szóló híradások; 
A műhelyben ; előszó a Vallomások és tanul
mányokhoz, az így is történhetik c. novellás
kötethez; verses naplójának tervéről a, Nyu-
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