nagysága korántsem rideg fönségű, nem életidegen. Ellenkezőleg: nagyon is földközeli, emberarcú. Ot — Matvej szavaival — mindenekelőtt „szeretni kell". Épp ez
az érzelmi bensőség, teljes együttérzés jellemzi folyvást az író ábrázolásmódját, hőséhez fűződő viszonyát is, meghitt közvetlenségűvé hangolva a regény narrációját.
S a gyarlóságaival vívódva szembenéző, szárnyaló eszményeit nyers szenvedélyekkel
elegyítő, gyöngéd és kegyetlen, meg-megtorpanó, de a magasabb emberség — az ügy
— céljait szüntelen újravállaló Razin iránt az olvasó sem maradhat közönyös, felfokozott életintenzitása őt is magával ragadja. Matvejnek igaza van: Suksin Sztyenkáját nem lehet nem szeretni.
A regény, kegyetlen világba vezet bennünket: könyörtelen mészárlások, vérboszszúk, elszabadult indulatok, a brutalitás szélsőséges változatai — mindkét oldalon.
De a nincsteleneket megnyomorító bojárok, a muzsikok ezreit kivégeztető-megcsonkíttató cár és az ellenük lázadó kozákok, parasztok kegyetlensége korántsem azonos
erkölcsi tartalmú: a közöttük levő viszony ugyanis alapvetően kauzális természetű.
Razin tehát — az elnyomottak mindenkori erkölcsi fölényére utalva — joggal mondhatja a kozákok kíméletlenségén megdöbbenő Lvov hercegnek: „Te a tiéidet sajnálod, én az enyéimet. Hány van itt? — mint csepp a tengerben. Hát ti hányat irtottatok, hányat zsigereltetek ki, hányat tettetek földönfutóvá... És még azt kérdezed,
hogy dönthettem így. Ti döntöttetek" (magunk kiemelése). Az atamán tudván tudja,
hogy az igazságtalanság megszüntetése, a szabadság kivívása — az- emberiesség
ideáinak érvényesítése — öldöklő küzdelmeket követel, antihumánus itt az elnyomók
iránti szánalom és méltányosság volna. De a nyilvánvalóan fölösleges- vérontásra
nincs semmiféle mentség, semmiféle erkölcsi fedezet. Razin tehát vétkezik, amikor
— elvakult haragjának engedelmeskedve — ártatlanokat is kivégeztet. Ezt a tettét
a bojárok kegyetlenségére apellálva sem lehet elfogadni, elfogadtatni. S az erkölcsi
botlás, miként Suksin híven jelzi, politikai hiba egyben: az atamán kegyetlensége —
a megkínzott bojárok iránt ébresztve szánalmat — az ingadozókat az ügy ellen hangolhatja. A mozgalomhoz egyedül méltó humánum szükségletét és lehetőségét ismét
Matvej képviseli, aki könnyes szemmel kér — hasztalan — kegyelmet a halálra ítélt
bojárgyermek számára.
A mű Suksin plebejus elkötelezettségének
legátfogóbb eszméit teljesíti ki, melyektől idegen mindenféle provincializmus és romantikus mitizálás, hiszen fedezetük
lényegét a történelmi haladásban kikristályosodó egyetemes értékek alkotják. A regény kozákjai és földönfutó muzsikjai az emberi nem egészének legszebb esélyeiért
harcolnak. Mert — Juhász Ferencet idézve — „a szabadság a legtöbb, amit adhat
önmagának az emberiség!" (Magvető.)
BALOGH ERNŐ

A művészi fejlődés útjai
Magyar irodalomtörténeti, kritikai és művészettörténeti tanulmánygyűjtemény
jelent meg orosz nyelven a moszkvai Progressz Kiadónál egy nagy sorozat, az Irodalmi és művészeti kritika a szocializmus országaiban köteteként. Címe: A művészi
fejlődés útjai. A gyűjteményes könyv anyagát ismert magyar irodalomtörténészek,
kritikusok, művészettörténészek írásaiból és a magyar kulturális élethez kötődő dokumentumokból Jurij Pavlovics Guszev, a kiváló hungarológus válogatta.
Bevezető tanulmányában J. P. Guszev hangsúlyozza, hogy a szocialista kultúrpolitika az. irodalmi és művészeti kritikát mint a szellemi élet fontos ideológiai
tényezőjét tekinti é s ; értékeli. Petőfiről, Adyról, József Attiláról szólva leszögezi
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mindhárman forradalmárként voltak költők, a forradalmiság hatására válhattak a
szociális gondolat magyarországi fejlődéstörténetének kiemelkedő egyéniségeivé, világirodalmi rangú költőkké. A szovjet olvasók számára elsősorban az értékek tudatosítása a fontos a különböző időben és eltérő alkalmakkor és okból írt tanulmányokban és cikkekben. Ez egyben az egyes írások eltérő jellegét és színvonalát is jelzi,
mégis sikerült a kötetet szerkesztő J. P. Guszevnek a válogatással elkerülnie a tarkaságot, és biztosítania a változatosságot, sokszínűséget. Az egész kötet bizonyítja,
hogy a haladó esztétikai és kritikai gondolat mindig szoros kapcsolatot tart a jelen
valóságával, amelyből termékeny impulzusokat kap, amelyre visszahat, amelynek
ismérveit művészi hitellel ábrázolja, általánosítva összegezi. Tóth Dezső szavait idézi:
„szocialista művészetünk, létezésének 30 éve alatt, különösen érzékennyé vált a szocializmus lényegét kifejező jelenségek iránt".
Az öt részre tagolt könyv első fejezete közismert pártdokumentumokat tartalmaz.
Külön tanulmány szól a realizmusról, a pártosság, elkötelezettség kérdésköréről. Az
egyik állásfoglalás leszögezi: a dekadencia elsősorban a világnézet és csak érintőlegesen a forma és a stílus problémája. A magas szintű szocialista eszmeiségű művészetet pártolva a türelmes és következetes véleménycserét t a r t j a az ideológiai harc legfőbb eszközének: „A pártvezetés a művészet terén elsősorban az ideológiai meggyőzés és vita módszerével valósul meg." A hatvanas évek irodalomkritikájának emelkedő hullámát a magyar líra, próza, majd a filmművészet, zene és színházi élet lendületes fejlődése is erősítette. A kulturális fejlődés közepette kiszélesedett a kritika
területe, tevékenységi köre, megsokszorozódtak feladatai, gazdagodott szakmai-tudományos fegyvertára. A feladatokkal együtt a követelmények is megnőttek: megalapozott, elvi, hitelesen tájékoztató marxista elemzésekre van szükség. A korabeli
állásfoglalás hiányolta Weöres Sándor, Pilinszky János költészetének behatóbb, világnézeti szempontú elemzését. Az irodalomtörténet és a kritika feladatvállaló igényét
bizonyítja, hogy időközben monografikus igénnyel, tüzetes vizsgálatnak vetette alá
Tamás Attila, Bata Imre a Weöres-életművet, Fülöp László pedig Pilinszky János
eddigi művét.
A rendkívül gazdag és sokrétű anyagból csupán néhány mozzanatot emelhetünk
ki. Köpeczi Bélának a szocialista realizmusról szóló tanulmányait a szovjet irodalomtörténészek is jól ismerik és gyakran idézik. Bodnár György az irodalom és a tudatformálás kérdéseit elemzi, Sőtér István az irodalmi komparatisztika, a nemzeti irodalmak és a világirodalom témakörét vizsgálja. Zoltai Dénes a polgári esztétikákkal
kapcsolatos vitákat, marxista igényű és eszmeiségű fenntartásokat összegezi. Pándi
Pál Petőfiről ír A vízválasztó és egyesítő címen. A Magyar Tanácsköztársaság kulturális örökségét veszi számba József Farkas, Illés László pedig a szocialista magyar
irodalom hagyományairól ad lényeglátó összefoglalást. Király István Ady Endréről
értekezik, Czine Mihály pedig a mindig megújuló, optimista hittel élni tudó Móriczról ír, aki éveinek alkonyán jottányit sem tagadott meg ifjúkori meggyőződéséből, és
az igazsághoz vezető egyenes utat járva mindhalálig az ifjúság hitével tudott élni.
Bodnár György Juhász Ferencről, Pomogáts Béla a folklór és avantgarde kapcsolatáról, Szabolcsi Miklós József Attila és Derkovits, valamint Bartók Béla művészetének
eszmei, művészi összefüggéseiről írt tanulmányt. Szabolcsi Miklós nevéhez fűződik a
Váci Mihályról és Garai Gáborról készített kettős portré is. Veres Péter Solohovról,
Sőtér István Gorkijról rajzol egyéni arcképet.
Külön figyelmet érdemel Kiss Ferencnek a Németh László és az orosz irodalom
című tanulmánya, amely a kérdéskör első összefoglalását tartalmazza. Rövidebb változatban a Szovjet Irodalom lapjain (1975. 4. sz.), teljes terjedelmében pedig a Tiszatájban (1976. 5. sz.) olvashattuk az értékes tanulmányt. Kiss Ferenc Németh írói,
eszmei fejlődését, érdeklődésének mozzanatait az életmű szerves egységében és az
orosz irodalomhoz fűződő viszonyában tudja mérni, értékelni. További kutatásra vár
a Kiss Ferenc által felvetett, Kocsis Rózsa által is érintett Dosztojevszkij-hatás
problémaköre. Dosztojevszkij egyike a tudatosan eltitkolt, nem felszíni, hanem a
gondolkodás mélyében megbúvó, csak utalásnyira érintett írói példáknak, hatások82

nak. A Dosztojevszkij-hősök bahtyini értelmezésű eszmei polifóniája Némethnél a
főhősben koncentrálódik, bár ellenpontozó jelleggel, de legalább a kétszólamúság
érvényesül (Emberi színjáték, Iszony, Irgalom). Epikai struktúraalakító elvében az
átszűrt, áttételes Dosztojevszkij-impulzusok lényegesek, bár a tolsztoji és móriczi
hatáshoz képest talán kevésbé karakterisztikusan jellegadók és ismertek.
Jó érzékkel válogatott J. P. Guszev a jelenkori magyar irodalom műnemeit
elemző tanulmányokból. A kortárs magyar próza jó ismerőjének bizonyult már az
üj jelenségek az európai szocialista országok prózájában című, orosz nyelven megjelent tanulmánykötetben (Moszkva, Nauka Kiadó, 1976), amikor az 1945 utáni
magyar próza értékei közt Németh László Égető Eszter és Irgalom című regényeit
kitűnően interpretálta. Kutatói tapasztalatait, értékszemléletét hasznosította a válogatáskor is. Bodnár György, Koczkás Sándor és Béládi Miklós készített összefoglalást
Tizenöt év magyar prózájáról (1957—1972). Béládi Miklósnak A magyar
regényfejlődés útjai címen olvashatjuk az eredetileg Merre tart a magyar regény? című, az
Alföldben (1976. január) megjelent tanulmányát. Színvonalas írásban elemzi Béládi
Miklós Déry Tibor művészi, gondolkodói örökségét: Déry Tibor aggódása és reménykedése; értékfelmutató szándék vezeti az Illyés Gyuláról készített szép portré megrajzolásában. Gyertyán Ervin a magyar filmekről, Aradi Nóra a képzőművészet lehetőségeiről és zsákutcáiról ír a gyűjteményes kötetben, amelyet Tóth Dezsőnek a Harminc év szocialista magyar művészete című tanulmánya zár.
Jurij Pavlovics Guszev a szovjet irodalomtörténészeknek, kritikusoknak, a szocialista kultúra iránt érdeklődő olvasóknak ajánlja ezt a dokumentumértékű, kritikatörténeti jelentőségű tanulmánykötetet. Munkájának értékét csak hatásában mérhetjük le igazán. A könyv értékei adják a biztosítékot arra, hogy A művészi
fejlődés
útjai című tanulmánykötet elmélyíti és árnyalja a magyar kultúráról és szellemi
életről kialakított képet a szovjet irodalmárok körében.
CS. VARGA ISTVÁN
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