
mindezt) egyetlen osztályra korlátozva teszi: ezért vál ik az ember i r á n t 
kétkedővé, ' \ 

A Hiúság vására mégsem pesszimista írás, többi regényei pedig még 
ennél Ls sokkal kevésbbé azok- Hogy s a j á t vallomását idézzük a H i ú s á g 
vásá rá ra vonatkozólag, — amikor ezt a művét í r j a : „egy-egy humoros vagy 
kiedves jelenet i t t-ott megha t ja ós elszórakoztatja, de ál ta lános benyomása 
inkább mélabús, min t derűs." Később ez a mélabú fölengedett, bár az ábrá-
zolás real i tásának eddig sem ártot t . Nagyszerű, bővérű humor á rad Thackeray 
gondosan csiszolt mondataiból, könnyed és találékony szellemesség, amely 
mindig magából az anyagból ered, sohasem erőltetett. A H i ú s á g vá sá r á t a 
jel lemábrázolás remeklésein kívül főleg ez a humor teszi ma is el lenállhatat-
lanul f r i s sé és élvezetessé. 

Az ú j kiadás elé Sőtér I s tván í r t alapos ós egy-két megál lap í tása kivé-
telével minden tekinte tben ki tűnő bevezető tanulmányt . Egy ik tévedéséről 
mar beszéltünk, (szerinte Thackeray nem szereti az embert) ; említsük még 
azt is meg, hogy fejtegetéseit kizárólag a H iúság v á s á r á r a korlátozta, holott 
egy regényt nem szakíthatunk ki így az í ró egész terméséből- Császár 
Elemér, Schöpflin Aladár , Voinovich Géza, Laczkó Géza — egy-egy korábbi 
Thackeray-kiadás rövid előszavával: körülbelül ennyi volt ná lunk eddig erről 
a nagy realista í róról a méltatás. Sőtér Is tván terjedelmes t anu lmánya így 
— hiányosságai ellenére is — hézagpótlónak tekinthető. Ha számításba vet te 
volna Thackeray többi művét is (Pendennis, Rebecca and Rowena, H e n r y 
Esmond, The Virginians . The f o u r George*, stb.) akkor módosítania kellett 
volna egyet-mást aV.on a képen, amelyet Thackerayról rajzol t s amelyben érzé-
ketlen embergyűlölőnek áll í t ja be, noha ugyanakkor — tá rgy i bizonyítékok 
hí ján csak kevéssé meggyőzően .mentegeti. A Henry Esmond na-k szinte vala-
mennyi a l ak ja az ellenkezőt bizonyí t ja , vagy a k á r a Pendennisből L a u r a 
gyöngéd szeretettel fes tet t a lakja , Pen édesanyja, Warr ington . Pen b a r á t j a 
s még jónéhány. Thackeray fejlődésében és a társadalomhoz való viszonyában 
természetesen ú j fejezetet jelen ten ele ezek a regények, s nehezen hozhatott 
volna k i belőlük Sőtér egy olyan jellemzést, amit így, nagy jábó l egységes 
gondolatmenettel sikerült létrehoznia. 

Vas Is tván fordí tása, összevetve a korábbiakkal (Salgó Ernő, Győry 
Ilona) gazdagabb színezésűnek, ámya la tosabbnak bizonyul, jobban visszaadja 
Thackeray humorának f inomságai t és st í lusának bonyolult-zengésű szépségét-

Szabó Ede 

MARK TWAIN: A LŐVATETT VAROS 

Elbeszélések. Összeállította, fordította és a bevezetést írta: Szász Imre. 
Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1951. 212. 1. 

Mark Twain írói munkássága arra a félévszázadra terjed, amely az amerikai 
polgárháború és az első világháború közé esik. Ez a korszak Amerikában a kapi-
talizmus példátlan iramú kibontakozásának és az imperializmusba való átmenetének 
az ideje volt. A rabszolgatartó déli ültetvényesek katonai leverése és gazdasági szét-
morzsolása után hatalmas arányú, rendkívül gyorsütemű fejlődés indult meg az 
egész országban. Az addig túlnyomólag lakatlan nyugati területek hirtelen benépe-
sedtek: új honfoglalókra tellett az amerikai népből, a bevándorlók szüntelenül 
áramló tömegéből. A jövevények nagyobb része inkább közvetve segítette elő a 
Nyugat meghódítását: mint ipari bérmunkás helyébe állt a „bennszüiött"-nek, aki 
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munkapadját szívesen cserélte föl egy földparcellával, — és lehetővé tette, hogy az 
ipar, a megváltozott körülmények közt, állandó munkaerőhiánnyal küzdve, mégis 
ki tudja elégíteni a hirtelen támadt hatalmas belső piacot, terjeszkedni tudjon, el 
tudja szállítani az árucikkeket az ország legtávolabbi szögletébe, képes legyen 
nyersanyagot vinni a lelőhelyről a gyártelepre, vagy — szükség esetén — el tudja 
vinni a gyártelepet a nyersanyagforrásokhoz. Ügy látszott, a pénz és a gyár együt-
tesen csodákra képes. Az egész korszakon végigvonul a vakmerő vállalkozások, a 
„korlátlan lehetőségek", a gyors meggazdagodás részegítő érzése. Milliós városok 
nőnek ki a földből, a technika — a munkáshiánytól is sarkalva — tüneményes 
gyorsasággal fejlődik, a kizsákmányolás kezdetlegesebb európai formáit „magasabb-
rendű" amerikai formák váltják föl. A polgárháború utáni két évtized elég ahhoz, 
hogy a mezőgazdaság helyett az ipar váljék uralkodóvá, a század végére pedig 
az Egyesült Államok a világ első ipari termelő államaként jelentkezik. A tényleges 
termelők: a munkások a 70-es évektől kezdve szakadatlan sztrájkmozgalommal tilta-
koznak nyomorúságos életfeltételeik, a tőkések egyre mohóbb harácsolása ellen. 
Ekkor már az ipari termelésnek „csaknem fele a vállalatok egyszázadrészének 
kezében van". (Lenin.) A banktőke és a nagyipar boldog frigyben egyesül. 
A trösztök és nagybankok ellenőrzik az egész államgépezetet, de profitétvágyukat 
már nem elégítik ki a hazai lehetőségek: megkezdődik a külföldi piacok erőszakos 
hódítása. A tőke elindul az imperializmus véres kalandorútján. 

Mark Twaint, aki még 1835-ben, a polgárháború előtti Amerikában született 
s gyermekkorát a Mississippi nyugati partján, ifjúságának egy részét pedig a nagy 
folyón töltötte — mint később visszaemlékezett rá — idillikus boldogságban, Mark 
Twaint, az írót, nagy mértékben a fentebb vázolt viszonyok formálták. A diadalmas 
kapitalizmus szédülete őt is magával ragadta. Egy időben ő is kergette a gyors 
meggazdagodás délibábját. Vagyonos polgárlányt vett feleségül, aki művein csen-
des házicenzúrát gyakorolt. Pályája elején némi illúziókat táplált az amerikai pol-
gári demokráciáról. Fejlődésében azonban nem ezek az alkalmazkodó, beletörődő, 
önáltató vonások váltak döntőekké, hanem a kiábrándulás, a bírálat, a heves tilta-
kozás vonásai. Kezdettől fogva őrízte-dédelgette magában és ismételten ki is fejezte 
a szabadságnak, az igazi demokráciának, az elnyomottak felszabadításának azt az 
őszinte vágyát, amelynek legnagyszerűbb terméke a Huckleberry Finn kalandjai c. 
regénye. És ha írt — saját vallomása szerint — nem a „civilizált" pénzhajhászok 
tetszését kereste, hanem az amerikai népét. 

Л Szépirodalmi Könyvkiadó a múlt évben közrebocsátott Twain-kötettel éppen 
azt akarta megmutatni, hogy bírálta ez a nagy író, eleinte mosolyogva, majd egyre 
növekvő keserűséggel, az amerikai kapitalizmust, annak intézményeit, tipikus alak-
jait, erkölcseit. A kötet összeállítója Twain rövidebb írásaiból, novelláiból, humoros 
karcolataiból, szatirikus cikkeiből válogatott, s fölvett egy regényrészletet is, helye-
sel ben egységes történetté olvasztotta Az aranyozott kor c. regény három sze-
melvényét. A kötet műfajmeghatározása („elbeszélések") ilyen körülmények közt 
természetesen nem egészen pontos. Súlyosabb hiba ennçl, hogy a kiszemelt darabok 
úgyszólván egymás hegyébe vannak dobálva: a szerkesztő sem műfaji, sem pedig 

- s ez sokkal nagvohb mulasztás — időrendi elrendezésre nem törekedett. Sőt 
túlnyomórészt adós marad a keletkezési évszám közlésével is, ami azt eredményezi, 
hogy az olvasó képtelen rendet teremteni az elébetárt anyagban. A jegyzetben 
arra sem ártott volna rámutatni, hogy a szatirikus írások egy részének keletkezése 
és első megjelenése között évek, sőt olykor évtizedek teltek el, ami már magában 
is vet némi fénvt Twain kritikájának élességére s a burzsoá sajtóviszonvokra. 

Feltétlenül érdeme viszont a válogatásnak, hogy a szovjet kutatások és Twain-
kiadások alapján olvan műveket mutat be a magyar olvasónak, amelyek nálunk 
szinte kivétel nélkül ismeretlenek voltak, s amelyeknek nagy részét az. amerikai 
irodalomtörténészek és kiadók minden módon igyekeznek letagadni, elsikkasztani. 
Twainnek, leghíresebb művei, elsősorban a Tom Sawyer (1876) és a Huckleberry 
Finn (1885) révén, kialakult bizonyos hírneve hazánkban is, de ezekben a nagy-
szerű írásokban hajlandók voltunk eddig egyoldalúan valami gyermekes vidámság, 
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„ártalmatlan" humor megnyilatkozását látni. Amihez természetesen nem csekély 
mértékben járult hozzá az a körülmény, hogy e műveket tűlnyomólag ifjúsági 
kiadásokból ismertük. Olyasféle hamisításnak lettünk áldozatai, mint egy másik 
nagy szatíraíró és könyörtelen társadalombíráló, Swift esetében. A most megjelent 
Twain-írások jelentős mértékben hozzásegítenek bennünket a valódi Twain-arckép 
kialakításához s perdöntő bizonyítékokkal szolgálnak arra nézve, hogy az imperia-
lizmusba zuhanó kapitalizmus korának ez a nagy írója is gyűlölte és pellengérre 
állította a kizsákmányolókat, rablókat, képmutatókat, szerette a népet és bízott 
felszabadulásában. Twain kiállt az 1905-ös orosz forradalom mellett (igaz, ezt 
ebből a kötetből nem tudjuk meg), s az Amerikába látogató Gorkijnak úgy nyilat-
kozott, hogy hisz a forradalom győzelmében. 

A kötet legkorábbi darabja A calaverasi csodabéka c. humoros elbeszélés, mely-
lyel Twain első komoly írói sikerét aratta 1865-ben. Politikai vonatkozása nincs, 
mégis érdemes volt felvenni ebbe a dokumentum-jellegű gyűjteménybe, mert pon-
tosan elárulja, honnan merítette a fiatal Twain témáit, alakjait, sajátságos humorát? 
A népéletből, a népszerű adomákból. Gyermekkorában és ifjúságában alkalma volt 
az embereket alaposan megismernie. Különösen tanulságosnak bizonyult az a 
néhány év, amelyet a Mississippin töltött révkalauzként. „Ha jól megrajzolt alak 
kerül elém regényben vagy életrajzban — vallotta később — rendszerint meleg, 
személyes érdeklődéssel fordulok feléje, mert már régebbről ismerem — találkoztam 
vele a folyón." A calaverasi csodabéka története kaliforniai éveiből való. Egy fura 
aranyásóról szól, aki minden elképzelhető dologra fogadást köt s meg is nyeri a 
fogadásait, különösen egy betanított béke jóvoltából, amely minden calaverasi ver-
senytársánál nagyobbat tud ugrani. Mígnem valaki titokban úgy megtömi söréttel 
a csodálatos békát, hogy a szerencsétlen pára moccanni is alig bír, s így gazdája 
természetesen elveszti a fogadást. Ennyi az egész történet, írója később restel-
kedett is egyszerűsége miatt. Pedig a nép igaz örömét leli az ilyen históriákban, 
mert szerfölött jó mulatságra szolgál, ha az ügyeskedőnek túljárnak az eszén. 
Twain legjobb humoreszkjeiben — ahol a mondanivaló politikailag elmélyül — 
alapjában véve ugyanez a közvetlen, nyersen egyszerű népi humor érvényesül. 

Kiemelkedik ezek közül a kötet címadó elbeszélése, A lóvátett város (1809), 
amely már az érettség magas fokán mutatja Twain művészetét. Ebben is rászedés, 
felsülés a nevettető hatás alapja. Csakhogy a póruljárás itt egyúttal lelepleztetés 
is, éles szembeállítása a polgári tisztesség fenkölt látszatának és a kapzsiság sivár 
valóságának. A kapitalizmus emlőin hízott hadleyburgi polgárok rendkívül nagyra 
vannak messzeföldön híres becsületességükkel. Befelé, magukban tudják, hogy meg-
vesztegethetetlenségük hazug legenda. Egy idős polgárasszony így beszél férjéhez 
a történet elején: „Edward, én azt hiszem, a város becsületessége éppolyan rot-
hadt, mint az enyém, rothadt, mint a tiéd. Fukar város ez, kemény, fösvény város, 
és nincs az égvilágon más erénye, csak a híres becsületessége, amelyre annyira 
büszke; úgy éljek, azt hiszem, ha majd eljön a nap, mikor becsületessége nagy 
kísértésnek lesz kitéve, pompás hírneve úgy összeoniiik, mint a kártyavár." Ez a 
m p valóban elérkezik. Egy idegen, akit csúnyán megbántott ez a fösvény, kép-
mutató város, bosszút forral. Egy zsák aranyat küld Hadleyburg polgárainak: a 
negyvenezer dolláros kincs azt a jótét lelket illeti, aki egy'nyomorbajutott ismeret-
lennek a sötét utcán egyszer húsz dollárt adott. (Mondanunk sem kell, ilyen 
bőkezűség egyszerűen elképzelhetetlen Hadleyburgban.) A nagylelkű adakozó úgy 
igazolhatja magát, hogy levélben közli azt a néhány szót, melynek kíséretében 
a pénzt átadta. A megjegyzés helyességét aztán ellenőrizni lehet abból az okmány-
ból, amelv a zsákban van elrejtve. Az idegen titokban megküldi az állítólagos 
m eff l ' egy zés szövegét a város tizenkilenc vezető polgárának, ugyanazt a szöveget 
mindegyiknek. A megvesztegethetetlen Tizenkilencek egytől-egyig belesétálnak a 
csapdába. A „pályázatok" és a pénzeszsák felnyitására kijelölt napon zsúfolásig 
megtelik a városház nagyterme. Egymás után bontják föl a beérkezett borítékokat, 
s persze hamarosan kiderül, hogy a szövegek megegyeznek. „Olyan pokoli öröm-
ujjongás robbant ki, hogy a megfontoltak szinte sírvafakadtak tőle. Mindenki, akit 
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nem szorított a cipő, úgy nevetett, hogy a könnyei csorogtak; a tudósítók nevetés-
től fetrengve firkáltak rendetlen ákom-bákomokat . . . egy alvó kutya felugrott, eszét 
vesztette és bolondulásig ugatta a felfordulást." így fullad általános kacajba a 
tisztes hadleyburgi polgárok becsületességének legendája. így leplezi le és szégye-
níti meg a nép írója a gyárost, a bankárt és társaikat, a tőkésvilág képmutatóit, 
a harácsolókat és szemfényvesztőket. 

Ha az író a nyilvánvalóan hamis értékeket valódiaknak tünteti föl s látszólag 
pártfogásba veszi az emberi mivoltából kivetkőzött gazembert, szatírája m é g 
élesebbé válik. Ez történik pl. Az őrangyal levele c. pompás karcolatban, mely a 
fejlett kapitalista társadalom tőkés típusának párját ritkító, gyilkos bírálata. 
Andrew Langdon szénkereskedő úr levelet kap az őrangyali hivataltól, melyben 
ilyen közlések foglaltatnak: 

„Ami mármost a f. évi január 19-ével záródó hétre vonatkozó imádságát illeti, 
van szerencsém a következőkről értesíteni: 

1. Az idő további hidegedésére vonatkozó kérése, mely hidegedés a szén á rá -
nak további emelkedését vonja maga után. Meghallgatva. 

2. A munkanélküliség növekedésére vonatkozó kérése, amelynek következtében 
a munkabérek további tíz százalékkal volnának csökkenthetők. Meghallgatva. 

3. Kérése, hogy büntettessék meg az az ember (valamint családja) , aki Rochen-
sterben konkurrens szénkiskereskedelmi vállalatot nyitott. Meghallgatva. A követ-
kező módon nyer kiegyenlítést: diftéria — két eset (az egyik halálos); vörheny — 
egy eset (szövődmény: középfülgyulladás, siketség)." 

Az őrangyali hivatal a továbbiakban rámutat azokra az ellentmondásokra,, 
amelyek Langdon úr fenti titkos óhajai és gyülekezetben elmondott imái közt fenn-
állanak. A derék szénkereskedő nyilvános imáiban ugyanis a szegények javáért 
könyörög s áldást kér azokra a felebarátaira is, akik ellene cselekszenek. A kész-
séges hivatal a képmutató könyörgésekkel szemben „a szív titkos óhajai"-t részesíti 
előnyben. A levél szatirikus hatása többszörösen összetett. A kapitalistát előzéke-
nyen kiszolgáló mennyország föltételezése már magában is találó bírálata a burzsoá 
vallásosságnak. A mennyei karokat könnyekig meghatja az a nagylelkűség, mellyel 
ez a tőkés, kinek tiszta nyeresége egyik hónapról a másikra 28 000 dollárról 
45 000-re emelkedik, hajlandó néhány dollárt juttatni egy szegény rokonának. Mikor 
biztossá válik, hogy Langdon úrra ezért a bőkezűségért az örök boldogság vár, 
soha nem hallott ujjongás tölti be a mennyei tereket. „És a poklokat is" — teszi 
hozzá Twain, s ezzel az odavetett utolsó mondattal még fokozni tudja az egyéb-
ként is megsemmisítő hatást. Lényegesen több ez puszta szellemességnél: az egész 
szatíra alapmondanivalóját sűríti egybe az író, mikor emlékezetünkbe vési azt a 
határtalan elvetemültséget, amelynek még a pokolban sincs helye. 

Valóság és látszat ellentétén épül a kötetnek még néhány további története is. 
Az író hamis értékeket megjátszott túlbuzgalommal valódiaknak tüntet föl, s éppen 
ebbe az igyekezetébe rejti a |?atírát . (Az ellopott fehér elefánt, A házaló története), 
vagy azt a tételt teszi elbeszélése alapjává, hogy a pénzimádat hazug világában 
a látszat a fontos a tényekkel szemben (Az egymillió fontos bankjegy, A kapitóliumi 
Vénusz). 

A 70-es évek korszakát, amikor a korrupció, a megvesztegetés, az üzérkedés 
szelleme valósággal elöntötte az állami és önkormányzati intézményeket, ezt az 
amerikai fogalmak szerint is feltűnően szédelgő évtizedet eleveníti meg Twain 
Az aranyozott kor-Ъап, első regényében (1873), melyet még társszerző bevonásával 
írt. Ebben az időben még nem tisztázta maga előtt sem a kapitalizmushoz való 
viszonyát, de a korszak egyik jellegzetes típusát, az álszent, nagyképű, szavazatokat 
vásárló, zsaroló politikust későbbi szatíráira emlékeztető kíméletlenséggel rajzolta 
meg Dilworthy szenátor alakjában. A politikai agitáció népámító, aljas módszerei-
ről, a rágalomhadjárat bevett kortesfogásairól ránt ja le a leplet a Kormányzó-
választás-Ъап. Két másik humoreszkjében a vadnyugati újságíró-erkölcs barbariz-
musát (0jságírás Tennesseeben) és a hírlapírói kontárságot (Hogyan szerkesztet-
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tem mezőgazdasági lapot?) támadja . Felemeli szavát az Amerikában élő kínaiak 
üldözése ellen. Ehhez is a szatirikus formát választja. Egy Amerikába készülő kínai 
így ír barát jának: „Elhagyom elnyomott, rabszolgaságban tengődő hazámat é s 
elutazom a tengeren túl abba az áldott országba, ahol az emberek mind egyenlők, 
mind szabadok és senkise tiporja lábbal a másik jogait. Amerikába utazom!" 
További levelei első amerikai tapasztalatairól számolnak be. Megérkezésekor hiva-
talos harácsolok kiforgatják pár dollárnyi vagyonából, az utcán „néhány v i d á m ' 
fiatalember" harapós kutyát uszít rá, s ezért a csendháborításért a rendőrök ter-
mészetesen őt, a kínait tartóztat ják le. Mikor kiderül, hogy nem tudja az önkénye-
sen kivetett bírságot megfizetni, tömlöcbe vetik, hogy megértse: Amerikában nincs 
hely a magafaj ta emberek számára. (Egy kínai levelei.) Twain megrendülve 
tapasztalta, hogyan válnak a haladó amerikai hagyomány jelszavai hazug szó-
lamokká, hogyan csúfolja meg a legszentebb emberi jogokat az üzletemberek 
Amerikája. 

Bírálata a század fordulóján, az első imperialista rablóhadjáratok idején válik 
a legélesebbé. „Védelmébe veszi" Funston tábornokot, a Fülöp-szigetek elleni had-
jára t vérengző parancsnokát, aki a legálnokabb csellel ejtette csapdába a felkelők 
vezérét és gyilkoltatta le az ellenállókat. Ez a „védelem" természetesen arra szol-
gál, hogy Twain annál hatásosabban leplezhesse le az imperialista korszak egyik 
uralkodó típusát s rádöbbentse olvasóit: az elal jasodásnak milyen ú t j á t kellett meg-
járnia Amerikának, míg Washingtontól eljutott a gyilkos Funstonig, az Egyesült 
Államok függetlenségének kikiáltásától más népek függetlenségének eltiprásáig. 
(Funston tábornok védelme.) Legkeserűbb írásában, A sötétségben botor Kálókhoz c. 
gúnyos cikkében a világimperializmus pusztításainak leverő körképébe állítja be 
a legfrissebb amerikai teljesítményeket. A rablók egymástól tanulnak. A fülöp-
szigeti kalandra induló amerikaiakat a búrok ellen vitézkedő angolok példája lelke-
sítette. Ha akad még sötétben botorkáló, akit az események megzavarnak, akinek 
megrendül a bizalma a Civilizáció Áldásai Tröszt-ben, annak meg kell magya-
rázni, hogy valójában minden rendjén van. „Hébe-korba hazudtunk, de csak a 
jó ügy érdekében. Árulók voltunk, de csak azért, hogy a látszólagos rosszból 
jó származhassék. Igaz, eltiportunk egy félrevezetett és reménykedő népet, a 
gyenge és társtalan ellen fordultunk, aki pedig bízott b e n n ü n k . . . gyanútlan 
barátunktól elraboltuk országát és szabadságát; felszólítottuk fiatal férfiainkat, 
hogy öltsék magukra a megbecstelenített egyenruhát s banditák módjára visel-
kedjenek a zászló alatt, melytől a banditák félni szoktak, nem követni azt; sárba-
tiportuk Amerika tisztességét és beszennyeztük arcát a világ szemében; de mindez 
csak a jó cél érdekében t ö r t é n t . . . Ne nyugtalankodjatok: minden rendben van.:* 

Mark Twain, a nép írója, a valóság élesszemű megfigyelője, Dollár-isten hívei-
nek könyörtelen gúnyolója az ellentéteket élesen szembeállító szatíra módszerével 
eljutott az imperialista kor nem egy lényeges ellentmondásának felismeréséhez. 
Kipellengérezte és támadta korának demokráciaellenes, emberellenes vonásait, s-

élete utolsó évtizedében (1910-ben halt meg) a maga módján ráeszmélt arra az 
igazságra is, melyet Lenin úgy fogalmazott meg, hogy „az imperializmus a demo-
krácia tagadása ál talában". 

A kötet adós marad Twain utolsó éveinek bemutatásával. Feltétlenül fel kel-
lett volna venni az 1905-ös orosz forradalom idejéből való A cár monológjá-1 és 
önéletrajz-áriak egy megfelelő részletét. 

A kötet összeállítója, Szász Imre, az említett hiányosságokat nem tekintve, 
jól oldotta meg feladatát. A bevezetőben tömör áttekintést ad Twain életéről és 
főbb müveiről. Helyesen emeli ki, hogy Twain krit ikája mennyire elevenbe v á g 
ma is, mennyire szeretnék az imperialisták e nagy írónak a jelen kötetben közzé-
tett írásait eltitkolni. Helyes másrészt az is, hogy Twain életművének nagy 
eredményei mellett nem hallgatja el az imperializmussal szemben (pusztán tagadó, 
kritikai álláspontra helyezkedő polgári író magatar tásának szükségszerű korlátait, 
s hogy a jegyzetekben a Funston-szatirával kapcsolatban konkréten is rámutat 
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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. 
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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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