
Thurz.ó Gábor

A PUSKIN-ARCKÉP

,,811 írok önnek - e lépéssel
mondheiok-e még egyebet?
ön, jól tudom, most megvetéssel
büntethet, sujthat engemet.
De ha irántam kebelében
csak egyetlen szikrája kel
li szénslomnek: nem hagy el •.."

- e szavakkal, Tatjánának Anyéqínhez fut levelével] foglalja el Puskin
a magyar irodalmf köztudatban a helyét. Ezek a szavak, ez a verses
regény, az "Anyégin Euqén", teszi népszerűvé a kötet megjelenése
kor - 1866-ban, - néhány novellájából, verséből. költői elbeszé
Iéséböl már ismert költöt. Népszerűvé teszi az "Anyégin" Puskint, s
ugyanakkor bizonyos szempontból félreismertté. A ,kiözönség úgy ítélí
meg az ismerkedés után, mint az orosz biedermeier szelid költöjét, va
Lakit, aki egy wertheres hangulatot tükröztet: szelíd érzelmeket, bús sze
relmekert, dekoratív halálvágyat. Ha fel is figyelnek a rnű és Puskin
költészetének mélyebb jelentőséqére, ha meg is hallják a remek fordító.
Bérczy Károly szavát: hogy Puskin !,egészen a honi földben gyökerezik
és népe hitének s belitéleteinek. történelmének és mondéinek, szeké
seinek és gyaJ'16sága·inak hű közlönye" .- nem ezt becsülik benne iga
zán. Pedig ez az érzelmes történet a maga hol wertheri, hol byroni re
gényességével mélyebbre mutat, többet ád és jelentösebbet. mint ahogy
az akkor olvasó az első benyómásra megérezhetné. Anyégin és Tatjána
története mögött éles jelleniképekben jelenik meg a múlt század első

évtizedeinek cári Oroszorszáqa, mint háttér és mint az alakok isorsét,
egymáshoz való kapcsoletát meghatározó valóság. És a társadalom
bírálat, a valóságmk ez a megmutatása éppoly jellegz~tes tartozéka az
"Anyégin" hatásának, mint sejtelmes, elíoszló lirája, csodálatos érzelmi
és táj-hangulatai.

* * *
S nemcsak az "Anyégint'-t jellemzi ez a - ha akarjuk: - kettős

ség. hanem Puskin egész életművét. Egy forradalmár irja ezeket a
verseket, egy hevülő, az elnyomottakkal együttérző lélek. akiben a
francia forradalom eszméd élménnyé lettek, amikor az apai házban, majd
a carszkoie-szelóí liceumban és számüzetéseínek helyeme Kísínevben,
Odesszában, Mihajlovszkojéban megismerkedett kora valóságával. Meg-_
ismerte népe életét, rádöbbent a dekabrista forradalmat kirobbantó elé
gec!etlel1Slég okaira. megismerkedett mindazokkal az eszmékkel. me
lyekért Rülejevet kívéqezték, melyekért neki, aki a forradalmat csak
verseivel támogathatta, száműzetést kellett szenvedníe. Az "Anyégin"
lírai hangulatai között is ez a bírálat, ez a keserűség és ez az elé
gedetlenség bujkál, annyi. amennyit a cenzura meqszólalní engedett.
Javarészt kéziratban terjedő verseiben ez az elégedetlenség és birálat
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még élesebb, és az akkori "Szent Oroszország" társadalmi víszonyla
taínak m;ég pontosabb, s már messzíre mutató, feltárása. 1819~ben, húsz
éves korában, írta "Falu" címu verset, amelynek több mint a fele csak
halála utáln került nyomtatásba, addig kéziratban járt kézről-kézre. Eb
ben a versében - és egy sereg másikban már - osztálya és környe
zete, az orosz nagy-társaság, életének züllöttsége, kártékonysága mel
lett észreveszi az elnyomottak életének sívársáqát, reménytelenséqét,
lázító szörnyűséqét is:

"A végzet országunk vesztére tört:
gonosz, kemény gazdát küldött a nép nyakára,

övé a törvény és övé a föld
s hiába: sóhajtás és könnryek árja -

a szörnyü ral7tartá dühöng, vad ökle döng,
megretten a paraszt, sápadt feje lehorqed 

Éden lehetne ifi s a gaz pokol vak
szeszélye mindent romba dönt."

(Képes Géza fordítása)

Egész élete harc a cári önkényuralom. ellen, melynek pontos értel
mét látja meg: a cári önkény a hazugság" tehetetlenség, a kizsákmányo
lás irtó hadjárata az igazi, a rejtett Oroszország. az orosz nép ellen.
Ezen a kízsákmányoláson akar segíteni, ezt akarja tönkrezúzní, ez ellen
hívja fel népét. Forradalmár magatartás ez, s nemcsak eszmei síkon
akar eredményt elérni, hanem gyakorlatilag is. Fel akarja szabaditani
az elnyomott embert, hogy ez az öntudatra ébredt ember maga szabja
meg életének törvényeit. "Az önkényuralom alatt álló Oroszország
egész térsedalmi rendjével szemben oluen emberi eszményt állít fer 
írja róla Timoíéjev, szovjet írodalomudós, - .rnelunek megvalósulása
él feudális társadalmi rend összezúzását követeli meg." Ezt jelentik ver
sei, ezt az olyan forradalmi jelentőségű müvek, mint "A bronzlovas"
vagy elbűvölő humorú és ugyanakkor éles kritikájú novellája, a "Gor
juchíno-falu története". De ez a magatartás szól közvetve egyéb írásai
ból is, melyeknek szinte míndeqyíke ilyen felhívás, ilyen határozott
programm-adás. Mí zárt fogalmazásban ez a programm? Erre uqyan
csak Tímoféjev egy meghatározását idézhetjük Puskin lírájáról, mely
meghatározás egyben egész életművére is érvényes: "Atfogó szociélis
perspektíva, törekvés arra, hogy feltárja az emberi természetben rejlő

valamennyi lehetőséget, és az álom a szabad országban szabad emberi
személyiségéről, - ez a lényege PusHnl költészetének."

* * *
Puskin földbirtokos családból származott, rideg családi környezeté

ben egy oblomovi apa jelentette a tekintélyt, -- egy furcsa, különös
oblomov: kora irodalmának élvezője, könyvek és írók barátja, akii so
hasem tudta megérteni fiát. Puskin, a nemesi ifjú, előkelő líceumban
nőtt fel. A líceum célja az volt, hogy olyan ifjak nevelkedjenek benne,
akik .Jcülönösen alkalmasak maqas állami hivatalok betöltésére". Oda
haza éppúgy. mint a líceumban, majd később Pétervárott, nemesi légkör
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vette körül, a korabeli társaság, amely ellen lázadni kényszerült. Ekkor
írja már azokat a forradalmi verseit, amelyek míatt a. Kaukázusba szám
űzik. A dekabrista felkelés előkészületeinek évei voltak ezek, a kor
orosz nemesi és polgári ifjúságának legjobbjai - köztük Peszte! és
Rülejev - vállalták a harcot a társadalmi helyzet, a cári feduálís el
macadottsáq elleni, a polgári-forradalmi eszmék jegyében. Puskin a fel
kelésben nem vett részt, - lobbanékony volt, társaí nem merték a titkos
szervezkedésbe bevonni - de verseivel. egész müködésével támoqatta,
s a dekabristák mellett akkor is kiállt, amikor a cár egyenesen mellének
szegezte a kérdést: résztvett volna-e a decemberi felvonulásban, ha tör
ténetesen Pétervárott van? Puskin igy felelt a kérdésre: "Feltétlenül.
Barátaim mind tagjai voltak az összeesküvésnek és lehetetlen lett volna
abban részt nem vennem. Egyedül a távollétem akadályozott meg".
Pesztelt, Rülejevet kivégezték, a dekabristák többi vezető tagját vagy
kivégeztek, vagy Szíbéríába száműzték. - Puskin cl rendőrfőnök, Beneken
dorff. felügyelete alá került, cenzora maga a cár volt. De Puskin ezeken
a korlátokon, rácsokon is átkíáltott, a dekabristák száműzöttjeinek szel
lemét ő képviselte tovább kéziratos műveiben s azokban a rejtett cél
zásokban, melyek atcsúsztak a cári cenzurán.

A forradalom szelleme él elevenen verseíben, ő az erjesztő, ő az'
ébrenfartó, ő az, aki nyugodni nem engedi a forradalom lendületét. aki
hol allegórikusan, hol nyíltan lázit korának társadalmi helyzete ellen.
Qzenetet küld a száműzött dekabristáknak. "Szibériába" a vers címe,
nyomtatásban csak Puskin halála után jelenhetett meg:

"Szibériában., bányamélyben
tűriéiek büszkén sorsotok.
rabságtok nincs hiába, érzem,
a fennkölt ügy az élni fog.

A börtönrácson áthatol
a hü barátság, összetartás,
mi és ti nem felejtjük egymást
s az én dalom nektek dalol.

Kisérjen ott is a remény,
szelid huga a szenoedésnek,
elűzi ő a bút, kétséget
s új, bátor kedv támad helyén.

Tirátok várnak, ó, sokan,
ha hull a lánc, mi fogva tart ott.
S im, hozzák már a régi kardot
a hű barátok boldogan."

(Lányi Sarolta fordítása)

Természetesen tele van ez a forradalmi hevület türelmetlenséggel. Túl
ságosan sürűka rácsok, túlságosan hatalmas az ellenség. Puskint néha
csüggedés fogja el, bizonytalanág: meddig kell még lázadni? mikor érke
zik el a pillanat, amikor álma - szabad hazában szabad emberi szemé
lyiség - meqvalósul? így ír a ..Falu'I-ban:

,,6, ha a szioeket meqrendiiené a hangom!
Vagy bennern is csak meddő vágyak lángja ég?
Csak kiizdenem szabad? s nem engedné az Eg,
hogy eszméim csapatja diedel: arasson?
Megérem-é, hogy új korszak kQszönt a népre,
megdől a cári önkény és a. rabszolgaság?
Barátaim, vajjon megláthatom-e végre
a szerü szabadságnak tündöklö hajnalát?

(Képes Géza fordítása)
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De a csüggedés és türelmetlenség, a lázongás és elégedetlenség, a saját
erejében és az életcél győzelmében való kétkedes fölött mindig diadalt
arat az a tudat, hogy népe követelését fejezi ki verseíben, - nemcsak
egyén, aki egyéni sorsát énekli, hanem része a népnek s nincsen szava,
amely ne a népből kiáltana. Egyik utolsó versének mottója a horatiusi
"exegi monumentum". Horatius individuális halhatatlanság-tudatát azon
ban igy alakítja át egy közösségi halhatatlanság-tudattá:

"Szobrot állítottam népemben magamnak:
nem emberkéz műve, útját gy,om nem novi,
égnek tör s decossbb, mint amely a hatalmat,

a hős Sándor cárt hirdeti.

Egészen soha én meg nem halok. Befödhet
rontó sír, ehové: a test salakja tér,
glóriám őrzik dataím, míg a földnek

költője bár csak egy is él.

Beszárnyalja :nevem messze Oroszországot
s minden nép s törzs nyelvén külön meqszolslok,
ismernek [innek és kalmükök, büszke szléook

és írámbőrös tunguzok.

S féltett kincs meredok répem hálás szívében,
mert a jó ösztönét szitottem benne csak,
mert bús napokben a szent szabadságnak éltem,

s védtem az elbukottakat.

Istenednek figyelj míndig szavára" muzsel
Ne fájjon sérelem, babérért ne eped],
tekints közömbösen a tapsra és a gúnyra,

s a balgákkal ne pörlekedjl"
(Szabó Lőrinc fordítása)

Ez a végső számadás határozott felismerése életművének, magatartá
sának: költő és vátesz. aki a népben ..8 jó ösztönét" szította csak, aki
at elnyomatás, a társadalmi hazugság korában ..8 szent szabadságért" élt.

* * *
Puskin, a forradalom, a társadalmi megújhodás költője, - arcké

pének ezt a jelleqzetesséqét, értékének és hatásának ezt a fontosságát
nem ismerte fel eléggé a mült századi magyar. sőt mondhatjuk, az európai
irodalmi köztudat. Ha meqvízsgáljuk, hogy míért, rájövünk arra, hogy
ennek is megvoltak a társadalom akkori helyzetebera az okai. Amikor
Puskin neve először lett ismertté Európában. a Szent Szövetség reakciója
diktáLt, amikor 1837-ben Dantés párbajban agyoIll1őtte és halála egyszerre
szárnyrakeltette nevét és hírét. a 48~as forradalmakat követő elnyomás
tette lehetetlenné, hogy az igazi és így a teljes Puskínt méltányolják.
A szerelmi lírikus, a prózaíró került az előtérbe, azok a hangok hóditot
tak, melyek az "Anyégin"~itek, a .,Bachcsiszaráji szökÓiküt"~nak,-a .Kau
kázusi fogoly"-nak, a "Bje1kin elbeszéléseí't-nek sajátja: a színes, lágy
líraiság, a romantikának novalísí fínomsáqe, a bíedermeíernek meghitt
melegsége, a byroni szenvedélyesséq. Ez a lírai Puskin éppoly szerves
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része a költő teljes arcképének, minIt a forradalmár, ~ ..átfogó szeeiélis
perspektíva" realista ábrázolója, Lírájában a pasztell művésze, éppúgy
mint olyannyira testvére Urában és forradalmi pátoszban egyaránt: Petőfi.

Finom, szinte modem idegesSoég jellemzi, hasoalíthatatlan zeneiség. a
természettel együtt élő szabad ember boldogsága. Idézzünk példákat
erre a sajátosars pleín-aír müvészetre? Idézzük az "Anyégin" lírain rea
lista tájképeit az orosz évszakok változásáról? Vagy idézzük ugy~

onnan a hetedik fejezet hires és felejthetetlen második strófáját, amely
úgy muzsilkál. a szívekben, mint egy holdfényes Chopín-nocturne?

"Tavasz, te szetelem idénue,
jöttöd mily bánatos nekem!
Mily fel!Jűllámzó érzeménpbe
szetul el sovár kebelem!
At'caml'a lebbenö [uvelmed
elűzi tőlem a nyugalmat,

és mint,ha {enyegetne vész,
kedéluem, 'szivem oly nehéz!
Talán, hogy nékem letiporva
az élo már, és köröskörül
minden, mi vigad. él. öl'Ü!.

'engem csak úntat s a mogorva
lélek homályos tiikorén
mindent sötétnek látok én?"

(Bérczy Károly forditáM)

Lírajának ez a különös, meghitt, hangsúlyozottan pleinr-air frissessége
kábította el a saíveket, ez varázsolta a forradalmárt egy téves értéke
lésben. bíedermeierré, holott a biedermeier líra szoba-jelleqe, zártsága és
fülledts.ége messze állt tőle, éppolyan messze, mint Petöfítől. vagy a kor
társ kései romantikusoktól. Nervaltól. Eíchendorfftól, Möríkétöl, aikliknek
nagy lírai koncertjében. egyéni mélosszal szól a puskini hang. Elég, ha_
csak a "Felhő" című versére gondolunk: '

"Elmúlt a vihar, derill újra hegy, erdő,

mit ekeesz az azúrban. te kései felhő?

Hol fekete árnl}Eld a völgyre borul.
a legragyogóbb nap is elkomorul.

Az imént fen'yegetve vad éji sötétben
szórtad villámod a viharos égen,
haragod zengett és zéporod
mezöt, ligetet végigbotozott.

El inneni Elég! Derűl újra hegy, erdő,

repűl] a vihan-al, bús, kései felhő!

Szellő fut a lomb közt, csókos, csodeirlss,
elűzi még az emlékedet is!"

(Szabó Lárinc forditása)

Nagy forradalmi és politikai versei szomszédságában születnek ezek a
lírai vallomások, a táj és a szerelern hangulatainak bensőséges, meleg
hangjaival, a dal egyszerüségével, egy sajátosan népi szemlélet közvet
lenségével, mint például .,A gyöngyvirág halála" lehelletnyi strófáíban:
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"Gyöngy virágunk meghalt,
elfonnyadt szegény,
ki harmatos ék volt
a május fején.

Kedvesem, ne rnondd, hogy
ilyen a világ,
hogy ígY' hervadunk el,
mint a gyöngyvirág.

Vegyünk töle búcsút,
s nézd, virul a nyár,
boldoqitni minket
itt a róz,sa már';'

(Szép Emö fordítása)

Ez az egyszerűség, meghittség vonul át szerelmí líráján is, a férfias sze
mérem hasonlíthatatlan fínomsáqával, mínt a tartózkodó szenvedélyü
"Egy asszonyhoz" című versében:

.Szerettem, asszonyom, magát, szetettem.
Sok órahosszat néztem önfeledten.
Piros parázs volt szívemen az érzés,
de piros rajta még ma, ís a, vérzés.
Jaj, ezt a szlvet én annyit gyötörtem!
Elfáradtam, asszonyom, összetörtem.
Nem úz a bosszú, a számon nincs átok,
csalódást, szégyent, mindent megbocsátok.
Találja meg, mit bennem nem lelt, másban:
az volt az álmom, hogy boldognak lássam."

(Szép Emő forditása)

A plein-air frissesség, a népi közvetlenséq, a férfias tartózkodás és egy
meghitt bensöséqesséq egészíti ki Puskínnak, a íorradalmár-költönek,
Oroszország ébresztőjének. lirikusi arcképét.

* * *
Míndez, amit Puskin költészetéről elmondtunk, sajátos. elídeqenít

hetetlen tuiajdona, de ugyanakkor összefoglalása kora irodalmi ered
ményeínek is. Igaza vam a nagyorosz krítíkusnak, Bjelínszkíjnek, ami
kor ezt' írja róla: "Puskin költészete csodálatosan hű maradt az orosz
valósághoz, akár orosz vidéket, a*ár egyes orosz jellemeket ábrázol.
Ezen az alapon tekinti öt a közvélemény orosz, nemzeti, népi költö~

nek", -- ugyanezt állapítja meg róla Bérczy Károly is az "Anyégin"
bevezetésében: költészetét "nemzeti lég, a nemzeti zamat lengi át".
De valóság az is. hogy ez a sajátosan orosz költészet, tele a népkölté
szet ihletésével. a népdal és a népi mesék egyszerű bájával ("Mese
az aranykakasról" , .Ruszlán és Ludmilla", "Mese a halászról és
a balról"] szerves része, sajátos színe a kor romantikus íro
dalmának. Eichendorff, Möríke, Novalís, - és Byron, E. Th. A.
Hoffmann világa tükröződik benne, függetlenül.. de az egyes irodalma-

. kat átszövő ébresztő, serkentő hatások jegyében. Mai szovjet kutatók
- Aszadovszkí], Neustadt stb. - mutatják ki a Puskinra gyakorolt
hatásokat s ugyanakkor a kölcsönhatásokat, malyekkel ő termékenyí
tette meg kora európai irodalmat, majd az orosz utókorral szinte egyenlő

arányban az európai utókort is, így köztük a magyar irodalmat (elég
csak Arany László Délíbábok Höse című verses reqényére, Gyulai Pál
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Romhányíjára gondolnunk). De ezek a hatások sohasem külsöségesek,
akár a Shakespeare-í drámatechnikát próbálja érvényesíteni, hanqsú
Iyozván, hogy ..a mi szinhúzunkhoz a Shakespeare-dráma népi törrvé
nyei valók" (..Borisz Godunov"}, akár Byron romantikus, osztályából
nienekülö hős-típusát ülteti át költői világába (..Cigányok", "A kauká
zusi fogoly"), akár az E. Th. A. Hoffmann-i novellafajtát valósítja
meg ("Pikk dáma", "A lövés", "A hóvihar"). Egyetlen pillanatra sem
válik utánzóvá, - ahogy nem igaz az "orosz Byron" jelző, amit egy
évszázad hangoztatott, az sem lenne igaz, ha az ..orosz Hoffmannak",
az ..orosz Shakespeare'i-nek neveznők. Egy rendkivüli elmében, egy
rendkívüli egyéniségben olvadnak fel a hatások, s ő, aki így kiált fel
egyik versében: "éljen az ész", a romantika nagy kölcsönhatásainak
áramában is megmarad, ahogy ifjúkorában mondta: ..az orosz nép
uisszhenqiének" .

Prózája és drámaírása éppúgy realista, mínt költészete: mindig és
mindenben a valósággal számol, mindíg társadalmi összefüggésükben
mutatja meg hőseit, játszatja le törtenetüket. Ezek a történetek szöve
tükben jellegzetesen romantikus történetek, a mcséket olykor a nagy
világirodalmi téma-anyagból veszi át ("Don Juan kövendéqe", ..A fukar
lovag", "Angelo". "Faust" ). de a romantikus külsöséqek, fordulatok
mögött felmutatja kora Oroszországát. mindig bírál, mindig ostoroz,
akkor is, ha - mint oly gyakran - humorral tekint anyagára. Elég,
ha legnagyobb prózai írására, "A kapitány leányára" utalunk, amely
egy ídíllín romantikus mese keretében fest pontos, kíábrándító képet
az orosz századvégről és Pugacsov humorral kezelt alakjában: a nép
váqyaínak, türelmetlenségének képviselöjét testesíti meg, ahogy ezt
Sklovszkij szovjet irodalomtörténész olyan árnyalatos pontossággal ki
fejti. Ez a próza mínden humorában és mínden romantikus érzelmessé
gében számol a valósággal és az akkori cenzura lehetöséqeí között,
vissza is adja azt, akár a nagyváIosi társasáq iüres gyönyörhajhászásá
ról rántja Ie a leplet ("A pikk dáma"), akár egy betyár-történet ürü
gyén mutatja meg az orosz genrtry életét ("Dubrovszkij"), akár a köz
nép tragédiáinak ad ja finom lélekábrázolásü rajzát ("A postamester").
S így nemcsak lírájának van meg a forradalmi jelentősége, hanem pró
zájának, drámáínak, elbeszélő költészetének is, és mindegyik a maga
módján és a maga eszközeivel és lehetőségeível egy nép igazi életének
lesz az ábrázolása.

* * *
1799-ben született, 1837-ben halt meg:* e rövid élet alatt többet

tett, mint korának ~gés'z orosz irodalma. Meqalkotta, a tökéletesség
és könnyedség legmagasabb fokán, az orosz költői nyelvet, beváltotta
ígéretét, hogy "a szebadséqról akarok dalolni a világnak", alakja jel
kép lett és útmutatás" hatalmas életművével nemcsak azt a jóslatát vál
totta be, hogy neve messze egész Oroszorszáqot fogja beszárnyalní, 
Puskin ma az emberiség tulajdona, az európai szellem egyik legnagyobb,
messzire ható értéke.

• Születésériek 150. évfordulójára rnost jelentek meg magyarul válogatot! költői
és prózai művei. (Szikra - Uj Magyar Könyvkiadó, 1949. Szerkesztette: Gábor An
dor és Gáspár Endre.)
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