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megismerések, eszmélések elé, ame-
lyek egyben a legfőbb talányt rej-
tik magukban. „Az embernek igé-
nyei, törekvései túlterjednek azon az 
arasznyi léten, ami neki jut. Nem 
tudja elérni, hogy vágyai kielégül-
jenek, jusson neki bármilyen hosszú 
élet, bármennyi boldogság. Nem le-
het egy emberi életbe belefoglalni 
azt, ami után való vágy egy emberi 
szívben lakik. Az emberi törekvések 
mind túlterjednek magának az 
egyéni életnek korlátain." A köny-
vet bizonyára minden olvasója nem-
csak ismeretekben gyarapodva és 
lelkileg fölrázva teszi le, hanem egy-
úttal azzal a tudattal, hogy olyas-
mire fordította ez egyszer idejét, 
amire valóban komoly szüksége van. 

Koszó János. 

Dosztojevszkij-breviárium. Tró-
csányi Zoltánnak a fordítói mun-
kássággal kapcsolatban végzett ta-
nulmányai megtermették az anya-
got a szintézisre, a filozófiai rend-
szerezésre. Így alkotta meg a 
Dosztojevszkij-breviáriumot, amely 
ugyancsak a Napkelte előtt kiadó-
jánál, a Dantenál jelent meg. Lép-
ten-nyomon észrevesszük, hogy igen 
nagy olvasottság, tág határokon 
uralkodó irodalmi ismeret, önálló 
élet- és világszemlélet várta itt a 
megnyilatkozást. De Trócsányi első-
sorban nem magát akarta bemutatni 
Dosztojevszkijhez való viszonyában, 
hanem arra törekedett, hogy a kö-
zönséget minél közelebb hozza az 
orosz íróhoz. Ezért nem folyamo-
dott az irodalomtörténeti vagy esz-
tétikai értekezés-sablonokhoz, hanem 
valami közvetlenebb, elevenebb for-
mát keresett. S ezt a formát találta 
meg írói és fordítói szereplésében 
kifejlődött gyakorlati érzékével bre-
viáriumában. 

A breviárium új műfaj, amit a 
modern olvasóközönség szükségletei 
hívtak életre. Olyanformán utóda 
ez az anthologiának, amint a lírát 
népszerűségben felváltotta a próza, 
még pedig különösen a regény. 
A breviáriumnak szabályai, meg-
állapodott, elméletté csontosodott 
formái nincsenek. Közönségesen bi-
zonyos vezérfogalmak szerint ren-
dezett szemelvény-gyüjteményeket 
szoktak ilyen címen forgalomba 
hozni. És pedig, míg az anthológia 
egészben közölt lírai művek válasz-
tékában mutatja be és jellemzi a 

költőt, addig a breviárium az 
anyag természetének megfelelően 
csupán többé-kevésbbé szervesen 
összefűzött részletekkel iparkodik 
célját elérni: megismertetni az írot 
és alkotásait. 

Természetesen Trócsányi is a bre-
viárium alapanyagául a Dosztojev-
szkij-szemelvényeket veszi. Ezeket 
mind a saját önálló fordításában 
közli, nem pedig másoktól kölcsönzi 
át. Ugyancsak nem átvett sablonok 
szerint végzi kiválogatásukat sem. 
A breviárium-szerkesztők többnyire 
csak olyan szemelvényeket halmoz-
nak fel, amelyek a művekbe szőtt 
gondolatokat, nézeteket, elmélkedé-
seket tartalmazzák. Az ilyen gon-
dolat-tárak azonban meglehetősen 
egyoldalról világítják meg az írót 
és műveit. Trócsányi ugyan szintén 
a jelentőségének megfelelő térhez 
juttatja a gondolati elemet, de nem 
téveszti szem elől, hogy a regény-
ben a történet és a lélekrajz van 
legalább is annyira jellemző és ér-
dekes, mint az elmélkedés. Tömör 
tartalmi összefoglalásokban adja 
tehát az egyes regények meséjét, s 
közben bő szemelvényekben kap-
csolja be a fontosabb részleteket 
vagy fordulatokat. Egyszersmind 
élesen megrajzolt vázlatokban tájé-
koztat a jellemekről, és itt is teljes 
szövegben idézi azokat a csomó-
pontokat, amelyekben a főjellem-
vonások legjobban összesűrűsödnek. 

A forma, amelyet Trócsányi, sok 
tekintetben új úton járva, meg-
teremt, szintén kétségtelenül fej-
lettebb változatot képvisel a breviá-
rium-irodalomban. Az ő egység-
érzéke nem tudott megbarátkozni 
azzal, hogy Dosztojevszkij szellemé-
nek megnyilatkozásait, világának 
elemeit az egyes művek egészéből 
kitördelje, s azután valami Linné-
féle mesterséges rendszerre szabott 
múzeumban állítsa ki közszemlére. 
Ő egészet alkot. Emitt mozaikot 
illeszt össze, amelynek művészi ha-
tása éppen abban áll, hogy a részek 
különlétét és összeolvadását egy-
szerre teszi felfoghatóvá. Amott 
torzókat restaurál úgy, hogy a hiá-
nyos darabokba maga adta kötő-
anyag segítségével önt új életet. 
Kötőanyagul pedig sok mindent fel-
használ: életrajzi adatokat, az író 
leveleit és feljegyzéseit, a róla szóló 
megemlékezéseket, a rávonatkozó 
régi és új kritikákat vagy méltatá-



257 

sokat stb. De tisztában van azzal, 
hogy ha az írói lángelme misztériu-
maiba minél szélesebbkörű közön-
séget akar beavatni, akkor az iro-
dalomtörténeti adatközléssel vagy 
oknyomozással, az esztétikai elmél-
kedéssel csínján kell bánnia. Tehát 
ezek mindegyikét alkalmazza, azon-
ban a szemelvényekkel olyan ve-
gyületté formálva, amely elevensé-
gével megkap bennünket, és a vas-
kos kötetet egyfolytában végig-
olvastatja velünk. Egy teljes világ-
kép távlatai nyílnak meg előttünk, 
amelyben műveinek szereplői között 
ott él maga a költő, s felettük ott 
lebeg állandóan az a szellem, amely 
felfogta, megteremtette és világgá 
formálta őket. Filozófia az, amit itt 
kapunk, de valami konkrét, kinyi-
latkoztatásszerű filozófia, amely nem 
az elvont elmélkedés létráján, ha-
nem a művészi szuggesztiók szár-
nyán emel bennünket Dosztojevszkij 
világszemléletének magaslatára. Va-
lóban Trócsányinak egész művében 
sikerül a közvetlenséget és mélysé-
get egyensúlyban tartani. A Doszto-
jevszkijhez fűződő problemáik mellett 
az ő kalauzolásával nem siklunk el, 
hanem az intuició lendületével 
szinte észrevétlenül föléjük kereke-
dünk. 

A tárgymenetet a következőkben 
vázoljuk: Trócsányi megnyitó tájé-
koztatásképen Dosztojevszkijt úgy ál-
lítja elénk, mint aki minden emberi 
rendkívülisége mellett is az orosz 
léleknek egyik leggyökeresebb kép-
viselője. És ezt nem önkényes elme-
futtatás alapján teszi. Meggyőző-
dése, hogy mi, nyugateurópaiak, 
akármennyire ismerjük Dosztojev-
szkijt a külsőségekben, akármeny-
nyire vonzódunk hozzá, tulaj don-
képen idegenül, értetlenül állunk lé-
nyegével szemben, a mi számunkra 
neki hasonlíthatatlanul több és jó-
val homályosabb rejtélye van, mint 
saját vérei számára. E tekintetben 
igen érdekesek egy későbbi fejezet-
ben tett megjegyzései arról, hogy 
Gyulai Pálnak, a magyar „negyve-
nes évek" nagy kritikusának meny-
nyire nem volt érzéke az orosz 
,,negyvenes évek" óriásainak: Dosz-
tojevszkijnek és Tolsztojnak a meg-
értéséhez, s teljesen különnemű kör-
nyezetben gyökerező egyénisége, 
más szellemi irányzatban végbe-
ment nevelkedése mily roppant tá-
volságban tartották őt ennek az 

Napkelet. 

orosz irodalmi korszaknak kritikai 
főképviselőjétől : Bjelinszkijtől. — 
Trócsányi tehát azoknak az orosz 
szellemi kiválóságoknak a révén tö-
rekszik az igazi Dosztojevszkijhez, 
a dosztojevszkijánizmus velejéhez 
hozzáférkőzni, akik az orosz ellen-
forradalmár lapokban három esz-
tendővel ezelőtt, születésének száza-
dik évfordulója alkalmával foglal-
koztak vele. Ezek főképen azt vet-
ték számba, mit jelent Dosztojev-
szkij az orosz jelen és az orosz jövő 
szempontjából. Közülük idézi Nov-
gorodcevet, az esztétikust. Nov-
gorodcev hirdeti, hogy Dosztojev-
szkij szerint az orosz Isten-viselő, 
az Istent szívében hordozó nép, akit 
éppen ez a sajátsága és a bűntudat-
nak vagyis inkább bűnérzésnek 
ezzel összefüggő páratlan ereje a ta-
gadásnak benne élő végletes szenve-
délye ellenében is minden más nép-
nél inkább képesit a megváltásra. 
És ebben a felfogásban „a hazájá-
ból száműzött, a babiloni vizek mel-
lett üldögélő orosz nem zokog, nem 
kesereg, mert hite szerint a földúlt 
Oroszországban szilárdan áll a lát-
hatatlan város, és ma jobban hal-
lani harangjának zúgását, mint bár-
mikor előbb." A másik emigráns 
orosz, a modern orosz irodalom leg-
nagyobb élő költője, Baljmont előtt 
Dosztojevszkijben az orosz népmesék 
rettenetes varázslónője, Baba-Yaga 
elevenedik meg, aki emberi lelkek-
kel táplálkozik, és vasmozsarán lo-
vagolva repülésével orkánként for-
gatja ki sarkaiból a holt és élő ter-
mészetet. Hogy Dosztojevszkijnek 
mi a szerepe az európai szellem fej-
lődésében, azt Trócsányi Hermann 
Hessenek, a kitűnő német Doszto-
jevszkij-kutatónak a szempontjából 
tekinti át. Hesse Dosztojevszkij mű-
veiben, különösen pedig a Karama-
zov-testvérekben látja a legször-
nyűbb világossággal kifejezve és 
megjósolva azt, amit ő Európa al-
konyának nevez. A mai európai fia-
talság nem Goethet, sőt nem is Nie-
tzschet tekinti nagy írójának, ha-
nem Dosztojevszkijt. Tőle nyeri az 
új eszményt, a Karamazovok eszmé-
nyét, amely az európai szellemet 
gyökerében veszélyezteti. Teljesen 
erkölcs-nélküli gondolkozás és érzés 
ez, valami különös képesség az iste-
nit, a szükségest, végzetszerűt a leg-
gonoszabb, legutálatosabb cseleke-
detekben is megérezni és tiszteletet 
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tanusítani iránta, de különösen 
éppen iránta. Ezt az embert: a 
pusztulásnak félelmetes kísértetét, 
egyszersmind az újraéledésnek óhaj-
tott előhírnökét rajzolja meg Dosz-
tojevszkij. 

Az orosz néplélekről festett minia-
tür után kerülnek tárgyalásra tizen-
két fejezetben Dosztojevszkij pályá-
jának mozzanatai és alkotásai. Le-
játszódik ifjúsága, a végén azzal a 
romantikus drámába illő katasztró-
fával, hogy mint összeesküvő a 
vesztőhelyen kap kegyelmet — nyolc 
évi szibériai kényszermunkára. El-
vonul négy fegyházi esztendő, a 
Holtak háza kálváriája és ráadásul 
még hat év Szibériában. A benyo-
másokkal telített, a régi és új szen-
vedésektől folytonos rezgésben tar-
tott lélekből sorra csapódnak ki 
elibénk a fényes meg sötét kristá-
lyok: Sztjepancsikovo és lakosai, az 
élősdi regénye, a világirodalom 
egyik mesterműve a komiko-szatiri-
kus genreban, — a Játékos, az a világ, 
ahol a pénz minden, — a Bűn és 
bünhődés, a lelkiismeretnek szinte 
evangéliumi misztikája, a Hülye, 
Trócsányi szerint a „modern orosz 
Krisztus", aki az „őrült-e vagy 
szent?" kérdés elé állít bennünket. 
A megrontott lelkek a nihilizmus, 
atheizmus és kommunizmus problé-
mái közé ragad, és a jövőbelátás 
csodálatos biztonságával vetíti előre 
a mai orosz bolsevizmus jelenségeit, 
sőt szinte egyéni arcképekben jó-
solja meg mostani, eleven, ismert 
szereplőit. A Sihederben a hős kö-
rül, aki Rotschild akar lenni, ott to-
long az egész orosz társadalom, 
majdnem torzképszerűen pőrére vet-
kőztetve. A Karamazov-testvérek az 
emberi gonoszság, elvetemültség 
ótestamentomi könyve, de a krisz-
tusi felebaráti szeretet könyve is; az 
Istennek és sátánnak a harca az em-
beri lélekben és az emberi lélekért. 
A földi létnek erre a lélektompítóan 
sötét tragédiájára, amely valószí-
nűtlen és mégis igaz, az orosz 
orthodoxia hitvilágából árad a 
katharzis, a megtisztulás. Doszto-
jevszkij legtöbb regényében, de 
kiváltképen az Örök férj és a 
Nagyváros homályából címűekben, 
Pétérvárnak, az ösztöneivel ellen-
kező nyugateurópaiságba kényszerí-
tett orosz nagyvárosnak a költője; 
az ott sínylődő természetellenes élet-
nek alakjait vonultatja fel tragikus 

vagy néha tragikomikus képekben. 
— A regények után Dosztojevszkij 
tanulmányírói törekvéseit, köztük az 
Író naplóját tekinthetjük át. 

S mikor a Dosztojevszkij haláláról 
szóló fejezet után letesszük kezünk-
ből a könyvet, mi is elmondhatjuk 
Raszkolnyikovjának szavait: „Nem 
előtted hajolok meg, hanem az embe-
riség egész szenvedése előtt borulok 
térdre". Pais Dezső. 

Eötvös-Füzetek. III. Müller Lipót: 
Petőfi politikai költészete és Béran-
ger. (Az Eötvös-Kollégium volt tag-
jai Szövetségi Évkönyvének III. év-
folyamában.) 

Áz idei évkönyvet Zemplén Győző 
arcképe díszíti s Bartoniek Gézá-
nak, az Eötvös-Kollégium igazgató-
jának megemlékezése vezeti be a 
hősi halált halt kiváló ifjú fizika-
professzorról. Vonzóan és a baráti 
szeretet meghatottságával vázolja 
egyéniségének főbb vonásait s tüne-
ményes szellemi fejlődésének egyes 
érdekes és a nagyközönség előtt ez-
ideig ismeretlen mozzanatait. Az év-
könyv ezután beszámol a szövetsége 
elmult iskolaévi működéséről s 
közli a szövetség tagjainak név-
sorát, melyben sok az irodalomban 
jól ismert nevet találunk, többek 
közt tizenhat egyetemi tanárét. 

A függelékül csatolt Eötvös-Füze-
tek harmadik száma az idén is 
Petőfi-tanulmányt közöl (a tavalyit 
a Napkelet novemberi füzete ismer-
tette). Müller Lipót értekezik ezút-
tal arról a kérdésről, hogy miként 
lett Béranger Petőfi kedves költője, 
s hogyan hatott politikai költésze-
tére. Tanulmánya önálló fejezete egy 
Petőfi politikai költészetének fran-
cia ihlető forrásairól szóló, 1920—21 
folyamán készült nagyobb összefog-
laló munkának, melyből már az 
Egyetemes Philologiai Közlöny kö-
zölt egy részletet. 

Béranger költészetét újabb időben 
meglehetősen kevésre becsülik, még 
maguk a franciák is, tehát legelő-
ször védelmébe veszi, hogy mintegy 
igazolja Petőfit, ki Bérangert „a 
világ első költőjének" tartotta. Ér-
dekesen mutatja ki egykorú bizo-
nyítékok alapján, hogy kora milyen 
nagy költőnek tartotta nemcsak 
Franciaországban, hanem másutt 
is, s hogy nálunk a negyvenes évek 
elején mennyire benne élt az iro-
dalmi köztudatban. 
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