
Twain gondolkozásának egyik hibájára (az emberi alkat szerepének determinista 
felfogására). 

A fordítás — szintén Szász Imre munkája — általában gondos, igényes tel-
jesítmény, de mégsem mentes kisebb hanyagságoktól, furcsaságoktól. Pl.: „Сох 
lapjának vezetője" (21. 1.) helyett jobb lenne szerkesztője; „Noble-szeríí teremtmé-
nyek" (162. 1.) helyett jobb: alakok. Fölöslegesek az ilyesfajta kollokvializmusok: 
„Ne nyökögj" (25. 1.), „Kinyitani! Kinyitani!" (44. 1.). A jegyzetekben fordul elő 
a következő magyartalanság: „Twain szívesen csipkelődik . . . az antidemokratikus 
politikusok kultusza ellen" (209. 1.). 

Kéry László 

JIIIÄSEK : A KUTYAFEJÜEK 
Regény. Fordította: Németh László. Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp. 1951. 208. I. 

% 

Jirásek a csehek legnagyobb történelmi regényírója. Népi író a szó igazi 
értelmében. A mult század végén, amikor a cseh polgárság az irodalomban és a 
művészetben is megtagadott minden közösséget a saját népével, amikor a különféle 
formalista irányzatok hódítottak a cseh modernség álarca alatt, Jirásek volt az 
egyetlen a maga hazájában, aki történelmi regényeiben nem távolodott el a cseh 
nép szociális problémáitól. Minden egyes alkotása az elnyomottak és az üldözöttek 
mellett foglal állást. 

Ez az oka annak, hogy a csehszlovák népi demokratikus államban Jiráseket 
igen magasra értékelik; müveit százezres példányszámban juttatják el a nép kezébe 
s ma az egyszerű -cseh dolgozó emberek milliói olvassák Jirásek műveit. 

Jirásak írói értékeiről az elmúlt években számos méltatás jelent meg. E tanul-
mányok, melyek élén Zdenek Nejedly iránytszabó Jirásek-könyve áll, a legteljesebb 
elégtételt szolgáltatják a nagy írónak, akit a múltban a cseh pogárság éppen nemes 
értelemben vett népszerűsége, népiessége miatt nem kedvelt. Nejedly és a 
mai szocialista cseh irodalmi kritika ezzel szemben rámutatott arra, hogy nincs 
a cseh irodalomnak még egy elbeszélője, aki Jirásekhez hasonló mély szociális érzék-
kel, az elnyomottak iránti szolidaritással s hozzá hasonlóan vonzó írói eszközökkel 
ábrázolná a cseh történelmi multat. Jirásek, ez a rendkívül termékeny író, müvei-
ben a cseh történelemnek úgyszólván valamennyi fontos időszakát feldolgozta. írói 
munkásságának a középpontjában a huszita idők, a fehérhegyi katasztrófát követő 
szemorú süllyedés időszaka, a 17. és 18. századi csehországi parasztháborúk és 
a cseh felvilágosodás kora áll. Nagy szeretettel rajzolja meg a huszitizmus mozgal-
mát; szinte a történettudós avatottságával világítja meg a mozgalom kitörését meg-
előző csehországi szociális és kulturális viszonyokat; maradandó emléket állít a 
huszita hősöknek, hataimas freskókban tá r ja fel Podjebrad György korát, de mélyen 
belevilágít a Fehérhegy utáni barokk katolicizmus reakciós rendszerébe is, meg-
mutatja a szenvedő nép tömegeit, a meggyőződése miatt elnyomott, kegyetlenül 
üldözött embereket, a mélyben szunnyadó energiákat. A történelem igazi hőseinek 
nem az uralkodókat lát ja, hanem minden regénye az egyszerű, névtelen emberek 
egész sorát vonultatja fel. Ezeknek az embereknek a szenvedéseit az író közelről 
éli át, nem a polgári írók módjára ereszkedik le hozzájuk, hanem maga is mint 
ennek a népnek a szószólója mutatkozik be. Történelmi regényeit nagy meggyőző 
erővel, életszerűséggel alkotja meg; a nagy történelmi tablók mellett tud apró, meg-
hitt rajzokat is készíteni, melyekből a nép töretlen erejének hite buzog. 

A Kutyafejűek Jirásek három-négy legnagyobb történelmi regénye közé tarto-
zik. A mű cselekménye különösen érdekelheti a mai olvasót, s éppen ezért van az, 
hogy a Jirásek-sorozatban a cseh könyvkiadás elsősorban ezt a művet jelentette meg 
hatalmas példányszámban. Az író a cseh nép szabadságért, a szerzett jogokért 
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vívott kemény harcát örökítette meg e munkájában. Csehország délnyugati részén, 
a Sumava-hegység lábánál, Domazslice vidékén éltek az ú. n. chodok, afféle cseh 
székelyek, akiket a régi időkben határőröknek telepítettek le a cseh királyok; és 
szolgálataikért különböző kedvezményekben részesítették őket. A chodok büszkék is 
voltak kiváltságaikra, melyek mentesítették őket a megalázó robottól, s mint sza-
bad embereknek, még önálló katonaság tartását is lehetővé tették nekik. A regény 
elején még él a chodok utolsó zászlósa, és őrzik még a kutyafejű lobogót is. 

A fehérhegyi csata után a 17. században a chodokat eladták Lamminge'rnek, a 
birodalmi udvari tanácsosnak, s ezzel vége lett a chodok kiváltságos helyzetének 
is. Szolgákká lettek a hajdani büszke határőrök. CJj helyzetükbe azonban nem nyu-
godtak bele, harcot indítottak szabadságjogaikért. Eleinte bírói úton. A per sokáig 
húzódott, míg végül Lamminger fia győzött: 1668-ban ítéletet hoztak, mely szerint 
a chodok jogai semmisek, és a szolgasorba jutott népre „silentium perpetuum"-ot 
rótt ki a bírói ítélet. De a chodok még egy utolsó harcra szánják el magukat, s ez 
a regény tárgya. 

A chodok küzdelme: osztályharc, amelynek van nemzetiségi vonatkozása is. 
Hiszen az egyik oldalon a hatalmas összeköttetésekkel rendelkező Lamminger áll, 
a másikon a csehek és népi vezéreik. A chodok bírósági útra terelik jogaik vissza-
szerzésének ügyét, de míg az ügy a bécsi udvar előtt hever, az összeütközés napi-
renden van a hatalmaskodó uraság, meg a nép fiai között. A chodok elnyomott 
helyzetét különösen a regény két főalakja érzi át; az egyik a cseh történelemben 
olyan híressé váit Jan Kozina, a másik Matej Pribék, a forradalmár. Kozina békés 
úton igyekszik visszaszerezni a chodok kiváltságait, de kompromisszumra nem haj-
landó," úgyhogy a regény végén életével fizet makacsságáért. Az igazi forradalmi 
vezér, Pribék pedig az idegen zsoldos-katonasággal vívott kegyetlen összecsapás-
ban pusztul el. Lamminger életre-halálra menő harcot vív a chodokkal, és sikerült 
is összetörni ellenállásukat. Kozinát a nép szemeláttára végezteti ki, hogy példát 
statuáljon minden lázadó számára, de a kivégzés hatalmas tüntetésre ad alkalmat; 
még egyszer megnyilatkozik a nép gyűlölete az urak ellen. Kozina pedig a halálba 
indulva odakiáltja Lammingernek, hogy egy éven belül meg kell jelennie az úr 
ítélőszéke előtt. így is történik. Lammingert Kozina kivégzésének évfordulóján meg-
üti a gutà. • 

Jfrásek regényének Kozina a hőse. A regény elején nem forradalmár, a végén 
sem az. Boldog, igénytelen családi életet él, a közügyek nem érdeklik, csak amikor 
megtudja, hogy anyja az urak elől elrejtette a chodok két legfontosabb kiváltság-
levelét, melyek a chod-jogokat tartalmazzák, e véletlen értesülés kelti fel benne a 
harciasság szellemét; az ősi jogok birtokában válik a chod nép igazi vezérévé és 
hősévé. Az urasággal folytatott nehéz harcokban ő a mérsékelt s előrelátó fél: ő 
inti józanságra a szilaj népet. Vannak nála forradalmibb szellemek is a chodok 
táborában, akik nem várnak semmi jót Bécstől, a hosszúra nyúló pertől és fegy-
verrel akarják kiharcolni azt, amihez ősi időktől fogva joguk van. A harc a szem-
benálló felek között elkerülhetetlen: egyfelől az uraság végtelen erőszakossága, 
embertelen kizsákmányolása és gőgje, másfelől a parasztok kérlelhetetlen szabad-
ságszereteíe az összeütközés elindítói. De a túlerőben el kell buknia az igazsá-
gos ügynek. 

.lirásek a sumavai erdő megragadó természeti környezetébe helyezte ennek a 
nagy népi alkotásnak a meséjét. Tisztult felfogással állítja egymással szembe a 
kétféle társadalmi osztály embereit: a parasztok egyszerű boldogságát, melyet dur-
ván zavar meg az ősi szabadság elvesztése, másrészről találó színekkel festi az 
író a kastély embereinek üres, lelketlen életét. Jirásek minden művében élesen hatá 
rolódnak el egymástól az elnyomók és az elnyomottak; de nemcsak az osztály-
viszonyok tükröződnek az író éles szembeállítása nyomán teljes gazdagságban, 
hanem érezhetően szólal, meg az író állásfoglalása is a két társadalmi osztály 
kisemmizett, de büszke és emelt fővel járó nép mellett. Meleg színekkel ecseteli a 
nép erényeit, s ugyanakkor belesűríti művébe a feudális úr egész erkölcsi züllött 
ségét. * 
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Érdekesen választja el egymástól Jirásek a mű egyes alakjait. Jellemzése 
egyéni; különös gonddal írja le a mű alakjait. A tudós megfigyelő szemével 
látja' azt az aránylag szűk környezetet, amelyben a regény cselekménye lezajlik. 
Komor tónusban, a várható tragédia előérzetével szólaltatja meg paraszti szerep-
lőit, kiknek szavaiban sorsuk egész reménytelensége benne rezeg. És mégsem vég-
leges a chodok bukása. Bár Lammingerrel szemben elvesztették a küzdelmet, Jirá-
sek nagy optimizmusa áttör a komor történeten, és ennek nyomán az olvasó érzi, 
hogy a nép elhivatottsága, hatalmas ereje végülis legyőzi a feudális uralom min-
den ránehezedő bilincsét; ez a nép, amely olyan hősöket adott, mint a Lamminger 
ellen felsorakozó chodok, végülis győztesként kerül ki a nagy történelmi küzdelem-
ből. Jirásek nagyságának, időszerűségének éppen ez az átütő erejű hit a záloga. 

A Kutyafejűek jól tükrözi Jirásek regényírói erényeit: a kitűnő megfigyelő-
készséget, a nemes és szakavatott hisztorizmust, amely azonban nem éli ki magát 
a történelmi anyag puszta felsorakoztatásában, hanem élő embereket, igazi problé-
mákat, a cseh nemzeti történelem nagyszerű időszakait állítja az utókor olvasójának 
szeme elé. Erős alakítókészség, jó ember- és környezetismeret és pompás népi nyelv 
találkoznak ebben a munkában is, amely Jirásek többi nagy történelmi regényeivel 
ellentétben aránylag kevés szereplőt mozgat és szűk területen játszódik le. A regény 
azonban a cseh nép harcával való mély együttérzés gyümölcse. Az író ott áll a 
deresre fektetett, megvesszőzött, instanciázás folytán elgyötört, rútul becsapott és 
végülis levert' nép oldalán, mint annak egyik fia, aki nem közömbös szemtélője az. 
eseményeknek. 

A magyar olvasó a Kutya fej űek-kel elsőízben ismerkedik meg Jirásek igazi népi 
művészetével. Az az író, aki többek között felvidéki tárgyú nagy regényei- során 
is annyiszor került kapcsolatba a magyar nemzet történetével és akinek olyan sok 
mondanivalója van számunkra is, a múltban nem jutott el a magyar olvasóhoz. 
Nagy kulturális adósságot törlesztett le a magyar könyvkiadás most, amidőn Jirásek 
születésének jubileumára megjelentette a kitűnő cseh klasszikus író egyik legsike-
rültebb regényét. A Kutyafejűek a cseh klasszikus irodalmat leghaladóbb hagyo-
mányaival, tiszta demokratizmusával, fejlett társadalomszemléletével és meleg 
humanizmusával képviseli az egész világ előtt. Az orosz, lengyel, német stb. for-
dítások után magyar nyelven való kiadását feltétlenül örömmel kell üdvözölnünk. 

A mű lefordítása komoly feladatot rótt a fordítóra, Németh Lászlóra. Jirásek 
nyelve ugyan nem komplikált nyelv, de megvannak a nehézségei. Ez a műve külö-
nösképpen nehéz párbeszédekben íródott: a chodok tájnyelvét szólaltatta meg a 
könyv lapjain a nagy cseh író. Ennek megértése maga is jó nyelvi felkészültséget 
követel. A fordító mértéktartóan járt el, amikor e népi nyelvet nem valamilyen 
regionális magyar tájnyelvre ültette át, hanem egyszerű, bár a csehhez képest 
kissé színtelen átlagbeszédre fordította. A szöveghűség, az épkézláb, élvezetes 
mondatszerkesztés erényei mellett a magyar olvasó a fordítás eredményeképpen 
az eredeti mű hangulatából is sokat megkap Németh László munkája nyomán 
Jirásek gondos és sikerült tolmácsolással indult el a magyar dolgozó nép felé. 

Kovács Endre 

Ï. L. CARAGIALE KARCOLATAI — MAGYARUL 

A román nép január 29-én ünnepelte I. L. Caragiale születésének 100. évforduló-
ját. A magyar olvasóközönség előtt csak a felszabadulás óta vált ismertté a nagy 
román dráma- és novellaíró neve. Míg 1945 előtt alig egynéhány novellája jelent 
meg szétszórva magyar nyelven, addig a felszabadulás után színházaink előadták 
Caragiale két vígjátékát, az „Elveszett level"-et és a „Viharos éjszak"-át, s könyv-
kiadóiflk megjelentették 1950-ben és 1951-ben két külön kötetben karcolatainak 
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