
bizonyos önéletrajzi vonatkozásokat ; hiszen 
éppen e líraiság miat t oly emberien rokon-
szenves Oblomov alakja minden hibája 
ellenére is. Mikor Oblomov a már idézett 
részben a realista irodalom feladatairól 
beszél, mikor az »ideális csöndet« emlegeti : 
mindig Goncsarov személyes vallomását 
véljük hallani. Különben Goncsarov maga 
ír ja »Szülőföldemen« című írásában Szim-
birszkről : (a város képe) »Az álom és a 
tespedés képein kivül nem muta to t t semmi 
mást.«8 Akárcsak — Oblomovka. Dobrol-
jubovnak Goncsarov alkotásmódját jellemző 
szép sorai fejezik ki legjobban a hasonló-
ságot : »Tehetsége nem könnyen fogad be 
benyomásokat ; nem gyúj t lirai dalra, 
ha meglát egy rózsát vagy fülemülét ; 
meghatódik, megáll, soká nézelődik, hallga-
tózik, eltűnődik.« Akárcsak — Oblomov. 

De nem csupán azért az egész világiro-
dalomnak közös kincse az Oblomov, mert 
általános érvényű embertípust sikerült 
benne megalkotni. A regény más vonatko-
zásokban is korszakalkotó jelentőségű. Gon-
csarov »attól a jelenségtől, amely egyszer 
a szemébe ötlött , nem akar elválni, míg 
csak végig nem követte, nem kuta t t a ki 
okait, nem értet te meg összefüggését minden 
jelenséggel. Arra törekedett , hogy azt a 
véletlen jelenséget, amely felvillant a szeme 
előtt, típussá emelje, hogy f a j t á j á t és jellegét 
meghatározza. Azért számúra semmi sem üres 
vagy kicsinyes.. .«9 — írja Dobruljubov. Való 
ban: Goncsarov annak a kritikai realizmusnak 
tökéletes mestere, mely a jelenségek tárgyi-
lagos, hűvös, minden irányban elfogulatlan 
leírását és rögzítését vallotta elvének. Ez a 
stílus Stendhallal kezdődik és Meriméen 
keresztül Flaubert , Goncsarov, később 
Maupassant életművében érte el művészi 
csúcsát. 

Egyszersmind Goncsarov bámulatosan 
bánik a regényíró legveszedelmesebb vetély-

8. Zercsanyinov—Rajhin—Sztrazsev : Az 
Orosz irodalom története. 176. 1. 

9. Dobroljubov id mü. 34. 1. 

társával, legnehezebben leküzdhető akadá-
lyával : az idővel. Az a mód, ahogyan 
többszáz oldalon keresztül végigvezeti hősé-
nek úgyszólván minden külső eseményt 
nélkülöző, de belső élményekben és válsá-
gokban annál gazdagabb életén az olvasót, 
olyan bravúr, amit csak évtizedek múlva 
kíséreltek meg mások. 

Goncsarov és Oblomov sikeresei rögzíti 
meg az időt és ebben éppoly mester, mint 
kortársa és módszer tekintetében fegyver-
társa, Flaubert , kinek halhatatlan »Educa-
tion sentimentale«-ja és az Oblomov között 
nem egy szempontból vonható érdekes pár-
huzam. 

* 

Hogy az új »Oblomov« oly maradéktalanul 
élvezhető, abban jelentős része van Németh 
László kitűnő fordításának. Fordítása minta-
szerű ; ismételnünk kell Veres Péternek a 
»Szellemesek« fordításával kapcsolatban t e t t 
nyi latkozatát : az a tökéletes benne, hogy 
nem lehet észrevenni a fordítót . Ez pedig 
nagy szó olyan erős alkotó-egyéniségnél, mint 
Németh László, kinek néhány év előtt 
készült Thornton Wilder »Caesar« fordítását 
olvasva, még gyakran tapasztalhat tuk, hogy 
az író Németh László mennyire birkózik 
a fordítóval, Wilder stílusa Németh Lászlóé-
val. Ez a fordítás, akárcsak a Karenina 
Anna, híven és mégis magyarosan ad ja 
vissza a szerző stílusát. Emellett anélkül, 
hogy ez bántó vagy szembeszökő lenne, 
sikerült a korbeli távolságot is éreztetni, azt, 
hogy ezek az emberek a múlt század közepén 
élnek. 

Németh László mindig pontosan meg-
találta a hangulathoz, a leírt eseményhez 
illő magyar kifejezést. Sem szószerint nem 
fordított , seçn szabadjára nem engedte 
tollát. Egyszóval : mintaszerű műfordításban 
olvashatjuk az Oblomovot. Reméljük, hogy 
az orosz irodalom többi nagy klasszikusát 
is ilyen ava to t t tolmácsolásban élvezhetjük 
majd . 

Nemeskürty-István 

ALOIS J1RÁSEK : MINDENKI ELLEN 

Fordí to t ta : Németh László, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1954. 

Jiráseknek, a cseh történelmi regény leg-
jelentősebb művelőjének ez már a harmadik 
magyar nyelven megjelent munkája . Az 
előző kettő (A kutyafejűek, Sötétség) a 
fehérhegyi vereség után bekövetkezett Habs-
burg-elnyomás időszakába vezet, a cseh 
nemzeti történelemnek talán legszomorúbb 
két századáról, a 17—18. századról, ennek 
belső viszonyairól fest képet. Jirásek történet-

szemléletének haladó vonásai már e két 
— nagyjából azonos korszakban lejátszódó — 
regényében is jól érvényesülnek. Azokkal a 
kísérletekkel szemben, amelyek a cseh 
irodalomban és a cseh polgári történetírás-
ban megpróbálták t isztára mosni az ellen-
reformáció időszakát (a regényben Durych, 
a tör ténet tudományban Pekaí), Jirásek el-
oszlat e korszak körül minden illúziót, s a 

9 1 



cseh nép anyagi és kulturális haladásának 
mércéjén mu ta t j a ki az ellenreiormáció, 
a Habsburg-abszolutizmus reakciós tartal-
mát . 

A két korábban megjelent Jirásek-regény a 
magyar olvasó számara két alapvető' iel-
ismerést hozott : az egyik az, hogy a cseh 
népi ellenállás nem szűnt meg az 1620. évi 
fehérhegyi csatával és a cseh protestáns 
rendi ellenzék képviselőinek kivégzésével 
vagy emigrálásával ; a 17—18. századbeli 
cseh történelemben a meg-megújuló paraszt-
felkelések egész sorával találkozunk. A másik 
tanulság pedig az, hogy az ellenreformáció 
minden kegyetlensége sem tudta kiölni a cseh 
népből a huszita eszméket, a könyvégető 
jezsuiták fáradozása nem járt eredménnyel, 
a Cseh Testvérek t i l tot t könyvei és velük a 
lelkiismereti szabadság gondolata túlélték e 
nehéz századokat, s így vált lehetővé — a 
nép forradalmi hagyomány-tisztelete révén — 
a folytonosság a huszitizmus és a 19. század 
elején beálló nemzeti újjászületés mozgalma 
között. Jirásek a cseh történelemnek ezt a 
folytonosságát, az előremutató hagyomá-
nyoknak ezt a századokon való átívelését 
valóban nagy művészi erővel, képzelettel és 
szinte tudományos felkészültséggel örökí-
te t te meg regényeiben és drámáiban. 

Jirásek írói törekvéseinek legmagasabb 
célja azonban a huszitizmus korának meg-
örökítése. Erre készült, ehhez gyűj tö t te az 
erejét, és elég hamar ' e l is ju to t t e nagy-
szabású feladat teljesítéséhez. Igaz, előbb 
tanulságos iskolát jár t ki. Mindenekelőtt 
megismerkedett szűkebb hazájával, Kelet-
Csehországgal, amelynek természeti szépsé-
geit már fogékony gyermeki szemmel magába 
szívta, s később regényeiben remekül ki-
fejezte. A tá j ja l — kopár fennsíkokkal, be-
havazott hegyoldalakkal, a dombok alján 
megbúvó kis falvakkal — együtt megőr-
ződtek benne a cseh vidék régi mondái is. 
A náchodi szoros környékén időtlen-idők óta 
dúltak a harcok a betolakodó ellenséggel, 
erre menekültek a 17. században a hazájuk-
tól fá jó szívvel búcsúzó cseh exulánsok, 
i t t törtek be 1866-ban, Jirásek gyermekkorá-
ban a poroszok. A hadiszerek csörgése, 
fegyverek, puskák, vadul rohanó ember-
csoportok, haldokló katonák, a csata moz-
galmas képei így lettek szerves részeivé az 
ifjú Jirásek képzeletvilágának és későbbi 
regényeinek is. A fiatal Jirásek azonban az 
egyetemen történelmet is tanult , s meg-
írandó műveihez szorgalmas levéltári kutató-
munkával készült. Gyűj tö t te , kedvvel cédu-
lázta a források apró adatai t , tanulmányozta 
a múltat , behatóan foglalkozott várostörté-
nettel, megismerkedett az anyagi kultúra 
fejlődéstörténetével, a házak építésmódjával, 
az egyes korok viseletével, ruháival, de 
gyűj tö t te a népszokásokat is, feljegyezte a 

nép szórakozásmódját, nyelvi sajátosságait , 
alaposan megfigyelte, hogyan élt a régi idők 
különböző tarsadalmi osztályainak egy-egy 
képviselője. Az életempíria e hiteles felhasz-
nálása te t te Jiráseket realista íróvá. Egy-egy 
korszak történelmi arculatának megiormá-
lása körül Jiráseknek kétségtelenül nagyobb 
érdemei vannak, mint a cseh burzsoá történet-
írásnak, amely sohasem tudot t eljutni a cseh 
múltnak olyan haladó szemléletéig, amilyen 
Jirásek regényeit jellemzi. Kivétel mind-
össze Palaczky nagy történeti művének a 
huszita korral foglalkozó fejezete, — itt a 
liberális burzsoá történetíró szerencsésen 
találkozik Jirásekkel és az egész haladó cseh 
tör ténet tudománnyal . 

A »Mindenki ellen« egy nagyterjedelmű 
huszita tárgyú trilógia középső része, önálló 
mű és talán a legsikerültebb mindazok között, 
amelyeket az író a huszita mozgalomnak 
szentelt. Cselekménye 1420-ban játszódik le, 
tehát a huszita forradalmi mozgalom leg-
szebb sikereinek idején, amikor a népi 
összetételű sereg fényes győzelmeket ara t 
Zsigmond király egyesült keresztes hadain, 
több apróbb-nagyobb összecsapás után a 
»testvérek« a vitkovi csatában felszabadítják 
egész Prágát , és a husziták dicsőségének az 
egész világban híre száll. XA regény mindenek-
előtt a felhalmozott történelmi anyag gazdag-
ságával vál t ja ki elismerésünket ; hosszú 
évek fáradságos levéltári kutatásainak ered-
ményét összegezi. Jirásek történelmi hite-
lességgel írja le a hus ita kor Prágájá t , a 
dél-csehországi Tábor városát, ahol a huszita 
gondolat hívei isten földi országának meg-
valósítására készülnek, ahol megszűnik a 
vagyoni különbség, nem lesz adós és nem lesz 
hitelező, hanem közös nagy kádakban gyűlik 
a felhalmozott kincs. Leírja a vidéki cseh 
központokat, Hradecet, Ku tná Horát , Pri-
bënicét, a cseh várakat , erődöket, mindama 
nevezetes helyeket, ahol a kor nagy csatái 
lefolytak. Jirásek azonban nem egyszerű 
krónikás és nem is egyszerű leíró, az ő 
realizmusában a leíró elemek nem jutnak 
túlsúlyra a mozgás, a cselekmény, az alakok 
és helyzetek belső dinamikája mellett . 
Elbeszélő a szó legjobb értelmében, akinél a 
fabula egy percre sem szakad meg, és még a 
tisztán leíró részeket is bele t ud ja építeni 
az események folyásába. A történés menete 
gycrs sodrású, nincs helye i t t az írói kalando-
zásnak vagy a hosszas kommentárnak. 
A leíró részek nem tehertételei az eseményes 
előadásnak, mert még a leírásokban is foly-
tonos mozgás, változás nyilvánul meg. 
Nagyon jellemző ebből a szempontból Tábor 
városának leírása. Újból és újból visszatér 
Jirásek az épülő város képeihez, de milyen 
eleven és mozgalmas minden újabb leírása : 
ott vagyunk az épülő' új nagy huszita köz-
pont falai között, lá t juk az utcák sokasodó 
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sorát, és szemünk előtt tengerként hullám-
zik a kardos, fegyveres, szerszámot forgató 
nép. Az író lolytonosan tömegeket mozgat : 
o t thonukat elhagyó, házukat önként fel-
gyúj tó parasztokat, a Husz János tanításai-
val baratkozó és a szegénynép példáját 
követő köznemeseket, a városi szegényeket, 
lovagokat, papokat, főleg sok-sok katonát , 
lovon, gyalogosan, menet közben — minden 
forr, erjed, minden sodródik előre ebben a 
regényben, mint a kor, amelyben az elége-
detlen néposztályok és a reakció erői vívják 
elkeseredett harcukat . A regény kiemelkedő 
jeleneteiben Zsizkát és a huszita kapitányokat 
is harc közben lá t juk . Jirásek mesterien írja 
le a kor s tratégiáját , megismerteti olvasóit 
a huszita győzelmek t i tkával : a szekér-
várakkal és azzal az erkölcsi fölénnyel, amely 
á tha t j a a huszita harcosok tuda t á t . 

Az írói pártosság gondolata nem ismeretlen 
Jirásek előtt ; e pártosságot természetesen 
nem deklarációkkal, nem idealizáló fogások-
kal nyilvánítja ki. Az ő pártossága, a »Min-
denki ellen« oldalain abban nyilvánul meg, 
hogy leplezetlen rokonszenvvel áll a huszita 
eszméktől fellelkesített nép oldalára, és 
művészi erővel érzékelteti azt az erkölcsi 
magasabbrendűségét, amely ezt a harcolni, 
szenvedni és győzni kész tömeget á tha t ja , 
amidőn a biblia szavával, de valójában a 
földi igazságtalanság ellen indul harcba. 
Nagy a különbség a két katonai tábor : 
Zsizka és Zsigmond király tábora között a 
hadi erkölcsökben is. A husziták tuda tában 
vannak ügyük igazságának, harcukat át-
ha t j a a meggyőződés forró heve, a nép sorai-
ban lobogó szavú prédikátorok járnak a 
biblia üzenetével, gyóntat ják, énekeltetik a 
népet, de a vak kegyetlenkedés távol áll 
tőlük. Ebben a táborban is vannak mély 
ellentétek az egyes emberek között, az egy-
szerű parasztok mellett feltűnnek a hit 
őrjöngő paroxizmusában lobogó, bomlott 
aszkéták, a pusztulás és újjászületés izzó 
fanatikusai, akik mint bolygó tűzlángok 
já r ják az épülő Tábor utcái t . E szektás 
»baloldal« őrjöngői harcot hirdetnek minden 
ellen, ami a múltra, a katolikus szertartásra 
emlékeztet, szembekerülnek Prágával, benne 
látva a bibliai Babilont, amelynek el kell 
pusztulnia, mivel az írás szerint csak azok 
részesülhetnek a megváltásban, akik a 
hegyekbe vonultak. Amikor a prágaiak a 
keresztesekkel való összecsapásra készülőd-
nek, Kánis és a többi őrjöngő pap a pasz-
szivitást prédikálja Táborban, s magát a 
huszita egységfrontot ássa alá. Maga Zsizka 
fordul szembe a szektásokkal, az ő parancsára 
szórják ki őket a Táborból. Zsizka ábrázolásá-
ban Jiráseket a cseh népnek a huszita 
hősökhöz fűződő képzete vezette, s e felfogás 
szerint Zsizka nem a nép fölött uralkodó 
vezér, hanem inkább egy a sok huszita 

kapitány közül, valamivel bölcsebb, higgad-
tabb, harcban tapasztal tabb azoknál. Husz 
lelkes híve, maga inkább a mérsékeltekkel 
tar t , de a megalkuvástól távol áll. 

Az írói pártosság másik oldala azután az, 
ahogyan Jirásek az ellentábort ábrázolja. 
I t t sem találkozunk a romantika szokványos 
angyal-ördög ellentéteivel. De nem is mente-
geti az író az egyesült reakciós tábor egyet-
len t ag já t sem : romlottak egytől-egyig, 
s e romlottságuk nem ördögi romlottság, — 
nagyonis emberi. Lá t juk a hiú, sima modorú, 
élvhajhász világfit, az elvtelen Zsigmond 
Császárt környezetével, a főurakkal, főpapok-
kal, Rozmberki Oldrichot, a dél-csehországi 
gazdag várurat , aki józan mérlegelés alapján 
csatlakozik az ellenforradalmi koalícióhoz, 
és nagy jövedelmeit, birtokát féltve siet 
Zsigmond táborába ; közelről lá t juk az 
egyházi méltóságokat. A regényben nagy 
helyet foglalnak el Zsigmond király »magyar« 
seregének haditettei, kegyetlenkedései. A 
cseh hus/ i ták szemében Zsigmond a »magyar 
király«, ezen a néven emlegetik, seregéhez 
is hozzátapadt a magyar jelző, habár e had 
— a benne résztvevő szép számú magyar 
báró ellenére — elsősorban nemzetközi 
zsoldos ' hadsereg volt, s erkölcstelensége 
is ezzel a mértékkel mérhető. A cseh nép 
megőrizte emlékezetében ennek a kegyetlen 
hadseregnek fékevesztett pusztításait, és 
Jirásek a történelmi igazság Szellemében jár 
el akkor, amidőn szembeállítja Zsigmond 
hadait a huszita hadsereggel. De a realisztikus 
írói módszer győzelmét kell lá tnunk abban is, 
hogy a regény egy helyén a husziták kegyet-
lenkedéseivel is találkozunk (a két brevnovi 
pap megégetése Vysehradnál), mintegy az 
írónak azt a meggyőződését bizonyítva, hogy 
a vallási türelmetlenség kegyetlen cselekede-
tekhez vezethetet t — még a huszita tábor-
ban is. 

Prága és Tábor a regény eseményének két 
főszínhelye. A szereplők egymással való kap-
csolata laza, inkább csak a rokonság és a 
fu tó emlékek fűzik össze a regény »hősei«-t, 
akik aránylag kis szerepet játszanak az 
események forgatagában. Afféle közvetítők 
csupán a közösséghez : tőlük értesülünk 
arról, mi történik Zsigmond környezetében, 
ők vezetnek bennünket a másik táborba. 
A huszita közösség a regény elején még 
összeforr a nagy cél érdekében, de az író 
már a mű első fejezeteiben finom eszközökkel 
érzékelteti a Tábor ölén meglapuló ellen-
téteket . Az eszelős prédikátorok már a 
győztesen bevonuló Zsizkát is »az Úr teste 
nélkül« fogadják, és a vezér feddő, rendre-
utasító szavainak nincs foganat ja . Tábor és 
Prága között el van hintve a viszály magva, 
s a mű harmadik részében azután nyílt 
szakításra került sor a mérsékeltek és a szélső 
táboriták között. Zdena tragikus sorsa 
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példázza legjobban, mennyire nem ért egyet 
Jirásek a szektásokkal : e finom, törékeny 
asszony — Jirásek egyik legsikerültebb 
nőalakja — minden csalódásáért Táborban 
keresett vigaszt, a prédikátorok hatására 
elhagyta ot thonát , hogy az új közösség építé-
sében találja meg élete értelmét, s végülis 
csalódnia kell Tábor szellemében a tobzódó, 
nemi szabadságot követelő őrültek kergetik 
tűzhalálba férjével, Bidlinskyvel együtt . 

A »Mindenki ellen« legfőbb erényét a 
korrajz gazdagságában, magának a huszita 
mozgalomnak helyes történeti felfogásában 
kell lá tnunk. Jirásek realizmusa következetes 
és töretlen, nincs benne semmilyen kisiklás 
a romantikus hőskultusz, az alakok idealizá-
lása, az események eltorzítása vagy stilizá-
lása irányában. Jirásek a múlt század 80-as 
éveiben olyan útra lépett, amely joggal 
lá tszhatot t újnak, és amelyen csak kevesen 
tud ták követni. Hazafiasságát az akkori, 
kozmopolita hatásoknak hódoló cseh burzso-
ázia nem értékelte, s bár az író népszerűsége 
mindenkor nagy volt, a polgári irodalomtör-
ténetírás egyes képviselői e népszerűség 
magyaráza ta i abban keresték, hogy Jirásek 
jó krónikaírói erényeire hívták fel a figyel-
met. A' »Mindenki ellen« alapján megfigyel-
het jük, mennyire igaz és mennyire hamis ez 
az értékelés. Bizonyos, hogy Jirásek a törté-
neti regény feladatát a kor lényegének 
visszaadásában lá t ta . E lényeghez hozzá-
tartozik azoknak a m.élyebb rúgóknak a 
megmutatása, amelyek a kor embereit 
mozgatták. Ez a törekvés azonban már 
messze tú lmuta t a krónikaíró színvonalán, 
hiszen Jirásek felfogása szerint e történelmi 
mozgatórúgók elsősorban társadalmi okok-
ban gyökereznek. Ez világosan kitetszik a 
»Mindenki ellen« olvasása közben is : Jirásek 
parasztjai , köznemesei a kizsákmányoló, 
hazug társadalmi rend ellen lázadnak, és nem 
egyéni sértődés vezeti őket a huszita táborba. 
Németgyűlöletüknek is megvan a jól meg-
alapozott oka, —• s ez ismét társadalmi. 
Jirásek mély belső összefüggéseiben szemléli a 
15. század cseh társadalmának mozgalmát, 
és már csak ezért sem tekinthető puszta 
krónikásnak vagy leírónak. A korszak lényege 
mellett azután van érzéke a külsőségek 
megfigyeléséhez is, de vajon valóban külső-
ségek-e ezek? Művészi szempontból minden 
bizonnyal nem tekinthető külsőségnek az, 
hogy Jirásek aprólékosan megfigyeli a régi 
emberek szokásait, gondolkodását, sőt ruhá-
zatát , fegyverzetét is. A kultúrtörténeti 
adalékok nála nem válnak el az ábrázolt 
embertől s ennek történetétől, hanem szer-
vesen egybefonódnak az emberrel és ennek 
sorsával. J irásekben nem él külön az író (aki 
a mesét szövi) és a történész (aki a történeti 
adalékokat rögzíti). Az író és a tör ténet tudós 
benne eggyéforrt. 

Ami Jiráseknek ebben a regényében szembe-
tűnő fogyatékosság, az egyben az író egész 
munkásságának hiányossága. Széteső a regény 
kompozíciója. Az események széles meder-
ben folynak, nagy területeket járunk be, az 
író ide-oda vándorol ta t ja alakjai t , de mindez 
nem irányul egyetlen kivehető cél felé, az 
események szálait az író nem ránt ja össze, 
a hősök nem találkoznak a tör ténet drámai 
kifejlésében, sorsuk nem emelkedik és nem 
zuhan, alakjuk sem válik ki éles kontúrokkal, 
és nem lesz izgalmas az olvasó számára, a 
cselekmény nem sűrűsödik olyan módon, 
ahogy azt a regényekben megszoktuk. 
Nincsen egyetlen igazi hőse sem a műnek : 
a hvozdnói nemes ugyan ott él Zsizka közvet-
len környezetében, a harcokban is kitün-
teti magát, de nem olyan érdekes és nagy 
jellem, hogy hőssé válhatnék. Az úrfi pedig 
csak afféle kóbor lovag, akivel hol i t t , hol 
ot t találkozunk, és mindössze a noviciához 
fűződő ábrándja , Zdena iránti érdeklődése 
fűzi össze a regény többi szereplőjével, s ez 
gyenge kapocs. Általában : a földi szenve-
délyek kevéssé fűt ik Jirásek embereit, talán 
csak Zdena és Bidlinsky viszonyában válik 
kevésbé légiessé a férfi és nő viszonya. 
Kár , hogy az író nem tudot t olyan alakot 
teremteni, aki mintegy megtestesítené a 
huszita gondolatot, s akinek sorsa a regény 
gerincét alkotná. 

A fordító, Németh László, nagy munkát 
végzett Jirásek regényének tolmácsolásával. 
Feladata nem volt könnyű : a nyelvi 
hűség mellett a kortörténeti hűség, a törté-
neti légkör visszaadása is kötelezte. Jirásek-
nél az archaizmust nem egyszer egy-egy 
régies kifejezés van hívatva megteremteni, 
Németh László inkább a nyelvhasználat 
régiességével, a mondatszerkezetnek a mai-
tól eltérő módjával (ami nem egyszer nem 
annyira régiességnek, mint magyartalanság-
nak hangzik!) iparkodott a korfestő hangula-
to t megteremteni. Összetett mondatai elég 
híven követik a cseh eredetit, és bizony elég 
fárasztóan hatnak, különösen a regény első 
felében. Egy-egy mondata felett az olvasó 
hosszasan elgondolkozhat és szövegmagya-
rázatra kényszerült. (A könyv 110. lapján 
olvassuk az alábbi mondatot : »Hogy a 
fiatal nemesasszonyt ez egy pillanatra se 
döbbentet te meg, hogy az egész fogadtatás t 
mint magától értetődőt fogta föl, mintha 
régtől hozzászokott volna, hogy maga is 
olyan testvériesen viselkedett, olyan őszin-
tén, minden erőltetés nélkül : a posztó-
készítő feleségének ez jól esett és noha meg-
kívánta, nagyon is megtetszett.« A mondat 
végének a megfejtéséhez a cseh eredetihez 
kellett nyúlnom.) A fordításnak kétségkívül 
legsikerültebb részei a párbeszédek, ezek 
kifejezőek, találóak s amellett hűek is. 
A kötetbe belekerült számos apróbb tévedés, 
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szövegbeli eltérés : ezeket az ellenőrző 
szerkesztésnek kellett volna észrevennie és 
kijavítania. így pl. a fordításban a 15. olda-
lon azt olvassuk, hogy »Néhány lovas tör t 
ki a tömegből«, az eredetiben egy lovasról 
van szó. A 17. oldalon : »vagy nyolcszázán 
lehettek«, az eredetiben »k t ench bylo dobre 
sto« áll, tehát jó száz emberről van szó. A 30. 
oldalon a »lipa«-t egy ízben nyár iának for-
dít ja a könyv, másut t pedig helyesen hársfa 
áll. A 39. oldalon a »statny« hetykének van 
fordítva, méghozzá ilyen módon : »A hozzá 

A MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA 

Összeállította : Kozocsa Sándor. Művelt Nép, 

Kozocsa Sándor magyar irodalmi biblio-
gráfiája kulturális életünkben igen hasznos 
szolgálatot teljesít. A bibliográfia folyama-
tosan megjelenő kötetei, amelyek egy-egy 
rövidebb-hosszabb periódus irodalmi és iro-
dalomtudományi termését regisztrálják, nem-
csak az irodalommal folgalkozó szakemberek, 
tanárok és könyvtárosok munká jának fontos 
segédeszközei, hanem értékes útbaigazítá-
sokat nyerhet belőlük a fiatal szocialista 
kultúránk eredményei iránt érdeklődő olva-
só is. 

A bibliográfia legutóbbi kötete két év 
anyagáról ad számot. Ezek az évek : az 
1951—52-es esztendő természetesen még 
csak az első lépéseket jelölik irodalmunknak 
a szocialista realizmus felé vezető ú t j án . 
A bibliográfia adatai híven tükrözik a sema-
tizmus és a polgári ideológia visszahúzó 
hatása elleni szakadatlan küzdelmeket, de 
az e harc folyamán kivívott jelentős sikerek-
ről is tanúskodnak •— hiszen az 1951—52-es 
éveket olyan kiváló művek megjelenése 
teszi irodalmilag emlékezetessé, mint pl. 
Illyés Gyula »Ozorai példa« és »Fáklyaláng« 
c. drámái, Veres Péter »Szegények szerelme« 
c. regénye, vagy Benjámin László »Tíízzel-
késsel« c. verskötete. ™ 

Haladó hagyományaink ápolása és fel-
használása terén az 1951—52-es esztendők 
igen komoly eredményekkel büszkélked-
hetnek. A »Magyar Klasszikusok« sorozatá-
nak gyors egymásutánban megjelenő kötetei, 
Balassi, Petőfi, Arany műveinek akadémi-
ánk gondozásában napvilágot látó kritikai 
kiadásai, a Mikszáth és Móricz válogatott 
műveit tar talmazó sorozatok megindulása 
tesznek bizonyságot arról az egyre fokozódó 
szeretetről és érdeklődésről, amellyel szocia-
lista kultúrpolit ikánk a magyar irodalom 
nagyszerű klasszikus öröksége felé fordul. 
Az 1952-es Móricz-évforduló anyaga különö-

hasonló, hetyke Bzí földesura«, holott a 
»hetyke« (helyesen : derék) jelző nem Bzí 
várára, hanem a földesúrra vonatkozik. 
A cseh nevek átírásában nincs következetes-
ség ; a fonetikai elv megkövetelte volna az 
ilyen nevek teljes át írását is, mint pl. Hra-
distye, Ctibor, Luzsnice, Martin, Radonice, 
Horusice (helyesen Horuszice^ stb. A könyvet 
Szalatnai Rezső előszava és jegyzetei egé-
szítik ki. 

Kovács Endre 

1S51-52 

Budapest, 1954 

sen kiemelkedik gazdag könyv- és tanul-
mány termésével. 

A bibliográfia adatai azonban könyvkiadá-
sunk és irodalomtörténetírásunk bizonyos 
(azóta sem felszámolt) hibáira is rávilágí-
tanak, amelyek éppen a most felsorolt szép 
eredmények szomszédságában tűnnek sze-
münkbe különös élességgel. A bátor kezde-
ményezőkészség hiánya s a »kényes kérdé-
sek« óvatos megkerülésére való hajlandóság, 
amely még ma is nem csekély mértékben 
akadályozza az irodalomtörténeti kutató-
munka fejlődését, jellemzően mutatkozik 
meg abban a tényben, hogy pl. Babits, 
Kosztolányi és Kar inthy művei egyáltalán 
nem szerepelnek az újból kiadott klasszikus 
alkotások között, s az életművük marxista 
feldolgozására vállalkozó nagyobbigényű ta-
nulmányokkal is adós maradt irodalomtudo-
mányunk. Még meghökkentőbb (mert az 
említett okokkal sem magyarázható) jelen-
ség az, hogy irodalmunk olyan kiemelkedő 
alakjaival, mint Kölcsey, Berzsenyi, Kis-
faludy Károly vagy Reviczky — két év 
anyagában egyetlen számottevő írás sem 
foglalkozik. E mulasztások minél sürgősebb 
pótlása irodalomtörténészeink elodázhatat-
lan feladata. 

A bibliográfia elrendezése az előző kötetek 
felépítésének helyes elveit követi. Az egyes 
évek anyaga az elvi jellegű cikkeket és tanul-
mányokat SZÍ n bavevő általános résszel kez-
dődik, az egyes írókra vonatkozó adatokkal : 
önálló kötetekben megjelent munkáik és a 
róluk szóló irodalom felsorolásával folyta-
tódik s a megzenésített irodalmi művek 
jegyzékével zárul. 

Az i lyenfajta bibliográfiák anyagának, 
tárgykörének pontos megszabását a szükség-
képpen felmer lő határkérdések teszik mód-
felett nehézzé. Ezeket Kozocsa sem tudta 
mindig megnyugtató módon megoldani : 
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