
A kötet utolsó csoportjának címe : »Életnek 
vize«. E ciklus elbeszélései az örök témával, 
a szerelemmel foglalkoznak különböző' élet-
korú és társadalmi helyzetű emberek körében. 
A »Tavasz« arról vall, hogy a szerelem a leg-
egyszerűbb ember szívében is milyen nagy 
változást hoz : egy idill csírája van ebben 
az elbeszélésben. Van példa a tragikus kime-
netelű szerelemre is a kötet elbeszélései között: 
az »Orgonanyíláskor történt« és »A kislány 
kisujjáért«. 

Az író által kimondott tanulság mindket-
tőben kérdéses : de az elsőben lényegében 
azt muta t j a meg Móricz, hogy a háború 
hogyan deformálta az emberi lelket és a 
katonaviselt ember mindenáron való boldog-
ságra törekvésében a gyilkoláshoz, —- ehhez 
a háborúban megtanult eszközhöz — folya-
modot t . »A kislány kisujjáért« címűben sem 
az a lényeges, hogy a falu végül az erkölcsi 
rend támaszait lá t ja a csendőrökben, hanem 
az, amit a novella első fele a tömegindulat 
ábrázolásán át nagyszerűen megmuta to t t : 
a legkisebb alkalom is elegendő, hogy a falu 
jogos indulata a csendőrök ellen csaknem 
lázadásban törjön ki. Ebben az elbeszélésben 

a tömeg indulatainak mesteri megeleveníté-
sében remekel az író. 

Joggal merül fel a kérdés : mivel gazda-
gít ja ez a kötet a Móricz-portrét? Új, csak 
e kötet elbeszéléseiből elemezhető vonásokkal 
semmiesetre sem. Az elbeszélések Móricz fej-
lődésének második és harmadik korszakából 
valók : túlnyomó többségükben az utóbbiból. 
A kötet írásai Móricz e korszakokbeli fejlő-
dési képét teszik árnyaltabbá, sokszínűbbé. 
Móricz életművében egyébként is csak kevés 
olyan írás van, amelyet nem kellene új életre 
keltenünk. E kötet minden darabja meg-
érdemelte, hogy a napilapok és folyóiratok 
csak kevesek számára megközelíthető hasáb-
jairól egy Móricz-kötet maradandóbb lapjaira 
mente t te á t őket Nagy Péter. Különösen, 
ha azt is szem előtt t a r t j u k , hogy — mint az 
ismertetésből lát tuk — néhány egészen kiváló, 
Móricz java novelláival felérő — írás van kö-
zöttük. 

A kötetet Nagy Péter válogatta s rendezte 
sa j tó alá, — s bevezető sorainak a kalauzo-
lása mellett jól tá jékozódhat az olvasó az 
elbeszélések között is. 

Varga József 

GONCSAROV: OBLOMOV 

(Orosz Remekírók) Fordí tot ta Németh László. Új Magyar Könyvkiadó, 1953. 

1859-ben, az »Oblomov« megjelenésének 
évében, rövid hír közölte a Magyar Néplap 
olvasóival, hogy Goncsarov orosz írónak 
irigylésreméltóan hatalmas szerzői díjat fize-
te t t kiadója ú j regényéért. Hol vagyunk 
mi még ettől — sóhaj t fel a Bach-korszak-
beli Magyarország újságírója irigykedve. 
Ezzel jó időre napirendre tér t irodalmunk 
Goncsarov regénye felett . Évtizedek múlva, 
1887-ben pedig a Fővárosi Lapok közöl 
orosz vonatkozásokat ismertető tárcaírója, 
Jancsó Benedek tollából néhány egyéni 
lelemény híján való sort az oblomovizmusról. 
A cikk az akkor már közkeletű fogalmat 
magyarázta meg olvasóinak, eleget téve 
ezzel az általános műveltség követelményé-
nek. Ezek voltak az Oblomov-ról szóló első 
magyar megnyilatkozások ; és lényegében 
ezek is maradtak mindmáig. Mikor Szabó 
Endre fordításában, 1906-ban az »Oblomov« 
megjelent a »Klasszikus Regénytár« soro-
zatban, irodalmi visszhangja nem volt. 
A Nyugat sem foglalkozott érdemlegesen 
ezzel a regénnyel.1 Lukács György a nagy 
orosz realistákról írott kötetében nem tár-
gyalja az »Oblomov«-ot. Illő volt tudni, 

1 A bibliográfiai adatokat Kozocsa—Radó 
orosz bibliográfiájából merítet tem. 

hogy Oblomov a tunya ember tétlen életének 
irodalmi szimbóluma, afféle világirodaim i 
Pa tó Pál úr, aki ezt tudja , ismerni vélte az 
egész regényt is. Most, hogy Németh László 
fordításában, a mű jelentőségéhez méltó 
köntösben megjelent, lehetővé vált, hogy 
közönségünk olvassa és meg is' szeresse a 
világirodalomnak ezt a remekét: 

Ha az »Oblomov«-ot fellapozzuk, első 
benyomásunk, hogy a dolga után lótó-futó 
világban az öncélú semmitevés megtestesí-
tőjét ismerjük meg. Tevékeny emberek 
sürögnek-forognak fontosságuk tuda tában 
Oblomov lakásán, miközben a házigazda 
nem is díványán, de öltözetlenül, ágyában 
heverész. Ez a jómódú, jobbágytartó föld-
birtokos képtelen egy levelet megírni inté_ 
zőjének, szerelmét képtelen annyira reali_ 
zálni, hogy házasság legyen belőle ; végű 
is szállásadónőjét veszi feleségül, és boldcgan 
élnek, míg meg nem halnak. Dobroljubov 
nevezetes és immár klasszikus tanulmányá-
ban alaposan elemezte a regénynek ezeket a 
vonásait, és meg is állapította azokat a 
találó és azóta közhellyé vált következteté-
seket, melyek szerint Oblomov, ez a tétlen 
földesúr rémekbesikerült típusa a pusztuló-
félben lévő feudális társadalomban élősködő 
embernek. Kimuta t t a Oblomov irodalmi 
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rokontípusait, a »felesleges embereket«, így 
Anyégint. Dobruljubov azonban éppen e 
rendkívüli jelentőségű végkövetkeztetések 
miat t nem annyira magát a regényben és 
egyszersmind a hős lelkében végbemenő 
folyamatot — vagyis hogy mint ju to t t 
Oblomov idáig — hanem magát a társadalom-
ban is általánosan fellelhető, kialakult típust 
vizsgálta. Mert bár k imutat ja , hogy Oblomov 
gyermekkora, neveltetése milyen döntő hatás-
sal volt jellemének a lakulására ; bár észre-
veszi, hogy Oblomov gondolkozó, tépelődő, 
nem üresfejű ember — maga írja, hogy 
tanulmánya »Nem Oblomovról szói, hanem 
csak az »Oblomov« alkalmából íródott.2« 
Akkor amikor a l 'ar t pour l 'ar t hivei felleng-
zős sorokban boncolgatták az »Oblomov« 
stilisztikai sajátságait és éppen azt nem 
akar ták észrevenni, ami a legfontosabb volt, 
tudniillik a feudális társadalom halálos 
ítéletét, Dobroljubov nem is tehe te t t mást, 
mint hogy a regénynek ezt az oldalát vet te 
szemügyre. Vagyis, mint tanulmányának 
címe is mondja, nem Oblomovról, hanem az 
oblomovizmusról írt . 

De , ,Oblomov"-ot éppen az teszi nem csak 
az orosz, hanem a világirodalom remekévé, 
hogy mindenütt élő típus, hogy belsőfejlődése 
a társadalom és a lét olyan végső problémáit 
veti fel, melyekre egy aktív, Stolzokkal 
teli polgári társadalom olvasója is fel kell 
hogy figyeljen. Oblomov nem üresfejű, 
»l'art pour l'art« tétlenkedő. Oblomov fel-
mérte helyét a világban és azt rossznak 
talál ta . De nemcsak helyét : az egész őt 
körülvevő világot talál ta annak. Oblomov 
azért tétlen, mert ő a környező társadalom 
aktivi tását céltalannak talál ja. Goncsarov 
ezt mindjár t a regény elején tisztázza. 
A heverésző Oblomovot sorra lá togat ják 
a világban forgolódó barátai : társaságbeli 
aranyif jú , hivatalnok, irodalmár. Oblomov 
áradozó fecsegésükre, melybe világtól elma-
radot t ba rá t juk lenézése is belevegyül, 
néhány kurta, de világos szóval felel. Mind 
Oblomov válasza, mind pedig az »aktiv« 
sürgölődó'k fecsegése muta t ja , hogy az író 
az általa ábrázolt feudális világban az aktivi-
tás t , mégpedig a társadalmi rendszert fenn-
tar tó aktivi tást talán még inkább elítéli, 
mint Oblomov tétlenségét. 

»Most mindenütt fogadónap van : Szavi-
novéknál csütörtökönként van ebéd. Makla-
sinéknál pénteken, Vjaznyikovéknál vasár-
nap, Tyumenyev hercegnél szerdán. Minden 
napom foglalt! — fejezte be Volkov sugárzó 
szemmel. S magát nem untatja napról napra 
így tengeni-lengeni'ih — kérdezi Oblomov. 

2 Dobroljubov : »Orosz realizmus«. 
Szikra, 1948, 31. 1. 

3 »Oblomov.« 17. 1. 

De a hivatalnok sem jobb az aranyif júnál : 
»No és nálatok mi újság? — kérdezte 

Oblomov. 
Sok minden : levelekben nem ír ják többé 

»legalázatosabb szolgája« ; azt ír ják »fogadja 
tiszteletem nyilvánítását« ; a törzslapmásola-
tokat nem kell két példányban fölterjeszteni 
. . Sok minden történt.«4 . 

Az olvasó cseppet sem sajnál ja Oblomovot, 
hogy évekkel ezelőtt kilépett a közszolgá-
latból. 

Hát ra van még a legszebb találkozások 
egyike, melyre i f júkorában Oblomov is 
hivatottságot érzett : az irodalom. Gon-
csarov abban a párbeszédben, ami közte és 
egy irodalmár között lefolyik, nem csak Oblo-
mov állásfoglalását mu ta t j a be, de a maga 
irodalmi hitvallását is. 

»De egyvalamit, könyörgöm, olvasson el ; 
. . . »A megkenhető tisztviselő szerelme egy 
bukott nő i ránt .« . . .Társadalmi életünk egész 
mechanizmusa le van leplezve benne. Minden 
rugót megérint, a társadalmi lépcsőzet 
minden fokán végigszalad. A szerző, mint a 
bíróságra szokás, megidézi a gyengeségből 
vétkező hatalmasságot s a megkenhető 
tisztviselők egész ra já t , akik becsapják, 
a bukot t nők egész sorát elemzi v é g i g . . . 

Nem, Penkin, én nem olvasom el. (feleli 
Oblomov majd így fo ly ta t ja :) Csak gazem-
bereket, bukot t asszonyokat festenek, mintha 
az utcán fognák el és börtönbe vinnék őket. 
Elbeszéléseikben nem érezni a »láthatatlan 
könnyeket«. Egy, ami látszik : a durva 
nevetés, a d ü h . . .Ábrázold a gazembert, a 
bukott nőt, a fölfuvalkodott ostobát, de az 
emberről se feledkezz meg. Hol van i t t az 
emberiesség? Maguk csak a fejükkel akarnak 
írni! — mondot ta Oblomov szinte sziszegve. 
— A gondolathoz azt hiszi, nem kell szív? 
Nem, a gondolatot épp a szeretet teszi gyümöl-
csözővé Lefestik a gazembert, a bukott 
nőt — mondta — az embert pedig elfelejtik, 
vagy nem tud ják ábrázolni. Micsoda művé-
szet ez, miféle költői szineket talál benne? 
Leplezze le a feslettséget, a mocskot, de ne 
azzal az igénnyel, hogy ez költészet! . . .Em-
bert, embert ádjon n e k e m ! . . .Szeresse az 
embert.«5 

Hát ezért tétlen Oblomov. Ezért nem jár 
társaságba, ezért nem vállal hivatalt , ezért 
nem olvas. Nem találja a helyét a társadalom-
ban. »Fölösleges ember«, mint Anyégin, 
de ő már tudja , hogy miért az. Gyermekkora, 
neveltetésének körülményei Oblomovkán csak 
az első lépcsőt jelentették az oblomovizmus 
felé. A kor többi Oblomovja meg is állt ezen 
a. lépcsőfokon ; buta, elhízott földesúr 
maradt . De Goncsarov a legnagyobb igénnyel 

4 Id. mű. 19. 1. 
5 Id mű. 23—25. 1. 
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lép fel hősével szemben : a műveltség, az 
érzelmek, a barátság, a társadalom-nyúj tot ta 
lehetőségek magas fokára kell Oblomovnak 
eljutnia, hogy cseppnyi kétségünk se lehessen, 
ilyen körülmények között nem lehet az 
életet vállalni. 

A következő lépcső a barátság. Stolz, az 
ideális polgár, kinek a munka az istene, 
megpróbálja ba rá t j á t cselekvésre ösztönözni. 
Mondják, hogy ez a Stolz nem egészen 
sikerült alakja Goncsárovnak : olyan esz-
ményi, oly tökéletes, hogy ilyen polgár 
nincs is. Mondják, hogy Goncsárov i t t 
tévedett , bár helyesen ismerte fel a feudaliz-
mussal szemben a polgári haladás szükséges-
ségét, magát a burzsoáziát túlbecsülte. 
Hogy Stolz valóban szinte karikirozottan 
ideális lény, az kétségtelen. De miért? Mert 
igy Oblomov a neki felkínált életforma leg-
tökéletesebb, eszményi példányát ismerhette 
meg Stolz bará t jában . De Oblomovnak még 
az így megismert életforma sem kellett . Ob-
lomov jól lát ta , hogy Sto.z törtetése, üzle-
te, lótása-futása és ennek révén gazdago-
dása üres, céltalan élet. És hogy mennvire 
igaza volt, azt Olgának, Stolz feleségének 
és Oblomov egykori szerelmének tűnődései, 
kielégületlensége m u t a t j á k . Oblomov erről 
igy vi tatkozik Sto.zcal : 
»Hát milyen élet tetszik? — kérdezte Stolz. 
Nem az ilyen, mint ez i t t . 
Dehát mi az voltaképen, ami annyi ra nem 
te tsz .k? 

Semmi ; ez az örökös versenyfutás, a hit-
vány kis szenvedélyek já téka, küRnösen a 
mohóságé : egymás ú t jának az elállása, plety-
ka, szapulás, a másiknak ado t t fricskák, 
ahogy egymást tetőtől talpig ^g .gmér ik . . . . 
Lnalom, unalom, unalom! Hói van itt az 
ember? Hol van az emberi te l jesség9 Hova 
bu j t el, hogy vá l to t ta fel magát m.ndenféle 
semmiségre?«6 

Oblomov tehá t a polgári á ta lakulás ú t j á -
nak hibáit is előre lá t ja és tudatosan vál-
lalja. Oblomov az embert keresi és az em-
bert nem talalja. így menekül az utolsó le-
hetőséghez, a szerelemhez. Egy tevékeny, 
n agy tette kre vágyó, öntudatos lányba szeret. 
Oblómovfeladja házasságkerülő elvét szerelme, 
Olga kedvéért, tervezget,' házasságra készül. 
Testi kapcsolat sem volt Olga és Oblomov kö-
zött. Mégis, kölcsönösen csalódnak egymásban. 
Oblomov rájön, hogy Olga abban a remény-
ben szereti őt, hogy majd Stolz-féle akt ív 
üzletembert vagy földbirtokán újító, modern 
gazdát nevel belőle ; tehát olyan embert, 
akivé Oblomov tudatosan nem akar válni. 
Lemond Olgáról ; és Olga valóban Stolzhoz 
megy férjhez. Ne higyjük, hogy ez a lemondás 
könnyű volt a kényelemszerető Oblomovnak, 
hogy olcsó ürüggyel megszabadult egy kényel-

6 Id. m ű . 148. 1. 

metlen házasság terhétől. Oblomovnak erről 
a szerelméről való lemondása áldozat volt, 
életének legnagyobb áldozata, mint ahogy 
ez a szerelem is életének legnagyobb és leg-
tar ta lmasabb élménye maradt . A szakításba 
Oblomov belebetegedett, és hinnünk kell 
Goncsarovnak, a szerzőnek", hogy igen súlyo-
san. Igaz, hogy végül is Olga ad ta ki Oblo-
mov ú t j á t s de Oblomov már hónapokkal 
előbb őszintén fel tár ta magát Olgának, és 
éppen azért maradt mégis mellette, mer t 
annyira szerette. Nem érthetünk tehát egyet 
Dobroljubovval, aki, bár i t t is Oblomovo/c-
ról és nem Oblomovról, t ehá t ismét az 
Oblomov alkalmából ír, ezt mondja : 
»Valamennyi Oblomov viszonya a nőkhöz 
egyformán szégyenletes. Egyáltalán nem tud-
nak szeretni és nem tudják , mit keressenek 
a szerelemben, éppúgy, mint az életben 
általában.7 «Anyegin valóban ilyen »Oblo-
mov«, de Goncsárov Oblomovja nem. Mint 
maga Goncsárov írja : » Oblomov nem fog 
meghajolni a hazugság bálványa e l ő t t . . . « 
És nem azért nem hajol meg előtte, mer t 
»Lusta felkelni a díványról« (Dobroljubov), 
hanem azért nem kel fel a díványról, hogy ne 
kelljen meghajolnia. 

Persze Oblomov gondolatait neveltetésé-
nek körülményei, a pompásan leírt oblomov-
kai állapotok és egész úri kényelemben eltöl-
t ö t t élete erősen befolyásolták. Nem ideális 
hős ő, hiszen akkor nem lenne Oblomov, 
hanem — ember, éppen olyan ember, 
mint amilyent ő kívánt olvasni az iroda-
lomban. így aztán a társadalommal szembeni 
elutasító állásfoglalása sem képes aktivitássá 
realizálódni; élete végén már gondolattalan, 
valóban üres tespedésben él. De ezt az eluta-
sító állásfoglalást észre kell, hogy vegyük 
Oblomovban. Éppen ez teszi Oblomovot a 
világirodalom páratlan a lak jává . 

» . . . .Ekép az öntudat 
Belőlünk mind gyávát csinál, 
S az elszántság természetes szinét 
A gondolat halványra betegíti ; 
Ily kétkedés által sok nagyszerű, 
Fontos merény kifordul medriből 
S elveszti »tett« n e v é t . . . « 
— olvashatjuk Hamlet híres monológjában, 

így lett a világmegváltó terveket forgató 
Oblomovból is kiutat nem találó, a csöndbe 
és mozdulattalanságba tudatosan menekülő 
ember. És így lett a kora orosz társadalmá-
nak minden hibáját oly éles szemmel meg-
látó és oly remekül ábrázoló Goncsarovból 
is kiábrándult , passzívan szemlélődő ember, 
aki élete utolsó évtizedeit a legtökéletesebb 
oblomovizmusban töltötte, kiábrándultan 
abból, amit tapasztal t és hitetlenül abban, 
aminek jönnie kellett és amit annyira v á r t . . . 
Lehetetlen az Oblomovban észre nem venni 

7 Dubroljubov id. mű. 53. 1. 
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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 
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