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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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Petőfi 1844-ben ismeri meg Béran-

ger költeményeit (Müller Petőfi sa-
ját példányát, az 1833-as kiadást 
használta), s innen kezdve nem meg-
szakításokkal, hanem állandóan fog-
lalkozik velük (új megállapítás). 
Hatásának nyomai már 1845-ben 
megsejthetők egyes versein. 

Béranger politikai eszméit tekinti 
ezután át: Je suis du peuple, le 
peuple c'est ma muse, tehát min-
dent a népért! A nép szenvedésének 
legfőbb oka az elnyomás, mely az 
uralkodók műve, őket kell meg-
fosztani hatalmuktól a Európa né-
peinek testvéri kezet kell nyujta-
niok egymásnak s így védeni meg 
egymás szabadságát. A szabadsá-
gért harcolni kell, ezért lelkesedik a 
forradalomért s vesz részt benne. A 
királyokon kívül a papokat is gyű-
löli, mert szerinte ők is segédkez-
nek a nép elnyomásában. A júliusi 
forradalom után a szocializmus 
tanításait (a „science nouvelle"-t) is 
hirdetni kezdi. A költőnek a nép 
felvilágosítójának, irányítójának, 
valóságos apostoli vezérének kell 
lennie a nemzeti és a világszabad-
ság kiküzdésében. Ezek az eszmék 
akkor egész Európát lelkesítették, 
nem csoda, hogy az ifjú Petőfi sem 
állhatott ellen az áramlatnak. 

Béranger hatása 1846-ban válik 
feltűnően erőssé Petőfi költészeté-
ben. Nyomozását a szerző Béran-
ger-fordításain kezdi, azután ere-
deti költeményein folytatja, kimu-
tatva, hogyan jelentkeznek bennük 
Béranger elvei és érzelmei: a király-
és papgyűlölet, a világszabadság 
vágya (a világszabadság szó, mely-
nek eddig nem tudták az eredetét. 
Béranger-nak la liberté du monde 
kifejezésével azonos), majd 1847-től 
kezdve a költő apostoli hivatásának 
gondolata hogyan tereli mindinkább 
az aktiv szereplés felé az irodalom-
ban (a népköltészet uralomra eme-
lése) s a politikában is. 

Béranger hatásával Petőfi genre-
képeire és bordalaira, céljához ké-
pest nem foglalkozik. Dolgozatában 
nem elégszik meg a száraz hatás-
kimutatással, hanem a lelki rugók 
figyelembevételével a hatás gene-
tikus fejlődését világítja meg. Ku-
tatása főeredményének azt tartjuk, 
hogy a francia eszmék átvételében 
Béranger költészete jelentősebb köz-
vetítő volt, mint eddig gondoltuk. 

Az itt-ott laza kötésű szerkezet, s 

az egy-két helyen kissé homályos 
stílus alig von le valamit az alapos 
dolgozat értékéből. 

Szinnyei Ferenc. 

Csathó Kálmán új regénye. (Föl-
diekkel játszó égi tünemény.) Az 
egymást szaporán követő műveiben 
mindig élvezetesen elbeszélő, elmésen 
fordulatos és szavát magyarán ejtő 
író ezúttal úgynevezett „irodalom-
történeti regény"-nyel lép nagy ol-
vasóközönsége elé. A magyar klasz-
szicizmus koránérkezett előfutárjá-
ról, Csokonairól ír korfestő részletek-
ben gazdag s igen jól komponált re-
gényt, kiragadván a sokat hányatott 
„peregrinus poéta" életéből a regény-
tárgyul legalkalmasabb időszakot, az 
1797—98. évekre eső Lilla-epizódot. 

Csathó írói természetétől nem ide-
gen az érzelmes romantika sem, a 
vidéki magyar kúriák régibb világá-
nak meg éppen jeles ismerője és 
melegszívű rajzolója. Ezekkel a köl-
tői képességekkel fordul a Csokonai-
témához is, romantikus megvilágí-
tásban látja azt, s előadásában is az 
enyhe melanchólia alaphangját csak 
hellyel-közzel váltogatja valami ked-
ves malicia, s néha megcsillan az 
igazi humor egy-egy könnycseppje 
is; mindez elemeket pedig szerencsé-
sen olvasztja egybe valóban nem 
mindennapi írói adománya: a „Lust 
zu fabulieren" vonzó természetes-
sége. 

Ily alapjában anekdotikus írói jel-
lem nyilván közelebbi kapcsolatban 
áll a régibb, Jókai-Mikszáth-féle re-
gényírással, mint a modern realista 
regény módszereivel. Efféle „roman-
tika-mentes" eszközökkel is közeled-
tek már többen — éppen az utolsó 
években — irodalmunk multjához, de 
sok örömünk nem telt a „vérité 
vraie" ama képében, mit útjukról 
magukkal hoztak. Kaptunk torz Cso-
konait, kinek minden vonása el volt 
hajlítgatva — Adv Endre felé, s 
kaptunk Berzsenyit is, még torzab-
bat, aki meg egyenest Freud profesz-
szor példatárának gazdagítására áhi-
tozott. A romantika legérzelmesebb 
holdfénye sem hazugabb az ilyen 
mesterséges, laboratóriumi megvilá-
gításnál. 

És Csathó alakjai nem is felszíne-
sek vagy éppen „dolmánnyal-ing-
vállal jellemzettek", az olcsó roman-
tika értelmében. Magában Csokonai-
ban élesen látja és jól megformálja 
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