
A Román költők antológiája — az első nagyobb áttekintést adó román 
versgyűjtemény — nagy lépéssel vit te előbbre a magyar és a román nép kul-
turális közeledésének ügyét. Érdemes volna a megkezdett úton tovább haladva, 
külön népköltészeti gyűjteményt, s az egyes reprezentatív költők verseiből 
(Coçbuc, Torna, Beniuc, Deçliu) önálló gyűjteményeket is kiadni. 

Domokos Sámuel * 

OSZTJÁK (CHANTI) HÖSENEKEK 

Reguly A. és Pápay J. hagyatéka. 11. kötet. Közzéteszi Zsirai Miklós. 
Budapest, 1951. Akadémiai kiadó. 380 l. 8°. (Reguly-hönyvtár, 2.) 

Fölszabadult hazánkban a tudomány is a fölszabadítottak közé tartozik. 
A megújhodott Magyar Tudományos Akadémia olyan, mint Csipkerózsika 
vára, alig csattant, el a szabadság csókja, föléledt hosszú aléltságából, s egy-
egy kurta hónap alatt több életjelt ád magáról, mint hajdan évtizedek alatt. 
Megéledt tetszhalott némaságából a finnugor nyelvtudomány, nemzeti nyel-
vünk történeti kutatásának alaptudománya is. Gazdag terméséből nem talá-
lomra emeljük ki éppen Zsirai Miklós chanti szövegkiadását, hanem azért, 
mert .ezen a kiadványon keresztül szeretnők megmutatni, hogy a föltárt for-
rások kútfejénél az,irodalomtudomány sem marad szomjan. 

A „Regulyana" néma iratcsomóinak megszólaltatása haladó hagyomá-
nyaink egyik legfontosabb korát éleszti föl az irodalomtörténész számára, azt 
a kort, melyben a tudomány és az irodalom egyazon útra tért a haladó poli-
tikával. Reguly Antalt a reformkor alkotószomjúsága vitte 1839-ben külföldre. 
A finnugor-kérdésre egy száműzött, lángszívü finn hazafi, Arvidson terelte 
figyelmét. Reguly előtt két világosan átgondolt cél lebegett. „Ne is várjunk 
ily tárgyakba, mellyek oly közel érik nemzetiségünket, külföldiektől tanítást" 
— írta, s szavai egybehangzanak azok szavával, kik kulturális életünket is föl 
akarták szabadítani a gyarmati függés alól. „Ha így eredése módját és kifej-
lődése processusát, ha múltját nyelvünknek, mellybül a jelen kétes kérdései 
kifejtésére tanácsot nyerhetnénk, megösmerhetnénk! Minő előmenet lehetne ez! 
és éppen azon időben, melyben nyelvünk nyilvános nemzeti nyelvünkké lesz, 
melyben használata köre oly igen terjed, hogy míveltségük pontjának mérő 
eszköze leend nem sokára. Azon régi ősképét nyelvünknek elővarázsolhatni, 
mellybül ez századok folytán lett azzá, mi ő most, ez volna a fő, mi nyelvűnk 
ügyében lehetséges lenne" — írta. Reguly a „jelen kétes kérdéseire" keresett 
választ, nyelvünk múl t ja abból a szemszögből érdekete, „mi ő most", kutatá-
sainak fontosságát a nemzeti nyelvvé válás nagy gondolata, időszerű politikai 
eszméje világította be. Nézetei ma is megszívlelendők, a múlt öncélú, a kutatás 
anyagába belevesző tanulmányozása helyett arra mutat példát, hogy ő, egy 
forrongó forradalom felé törő kor fia, nyelvünk múltját- ez élő nyelv teljesebb 
ismerete szempontjából kutatta, s a múltban a fejlődés folyamata izgatta 
tudós érdeklődését. Reguly föléledő emléke arra a tartozásunkra figyelmeztet, 
ami irodalmunk nyelvének, nemzeti nyelvünknek kialakulása terén, a nyelyi 
öntudat megszületése terén vár törlesztésre az irodalomtörténet részéről. Ezeket 
a kérdéseket, legnagyobb költőink nyelvi érdeklődését, Reguly hatását ki kell 
emelnünk a „romantika" katalógus-címszava alól. Sztálin xítmutatásából ez is 
következik. 

De „Észak Körösi Csomá"-jának hagyatéka nemcsak ebből a szempontból 
tarthat számot érdeklődésünkre. A chanti hősénekek az obi-ugor népköltészet 
legősibb rétegét őrzik meg számunkra, tehát a velünk legközelebbi rokonság-
ban lévő finnugor népnek, a miénkkel sokban közös ősköltészete felé nyitnak 
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kilátást. Nemcsak arra gondolunk, hogy milyen elemeit tárolják ezek a mély 
hagyomány-rétegeket megőrző énekek a chanti nép kozmogóniai felfogásának, 
mitologikus mondavilágának s egy olyan népjellemnek, melyről egyik első 
kutatójuk, Castrén, olyan rokonszenves képet rajzolt az „Ethnographische Vor-
Iesungen"-ben: „Az osztják nem hagyja cserben a barátját, a zörgető előtt nem 
rekeszti be a j t a j á t : amije van, szívesen megosztja.. . Tolvajlás szinte sohase 
esik, a ház mindig nyitva áll, javaikat gyakran őrizetlen hagyják a tundrán. 
Az osztjákok nem gyanakszanak egymásra, hanem testvériesen élnek együtt." 
Ez a népi s egyben ősi emlékeket őrző költészet igen jelentős formai kérdé-
seket világíthat meg. 

Az obi-ugor népköltészet a gondolatritmusnak egy más válfaját is ismeri, 
mint amelyet a biblikus héber, a finn és a magyar népköltészetben általában 
nyilvántartunk. Talán nem is azonosítható a gondolatritmussal az a sajátos 
költői kifejezési forma, mely abban áll, hogy a kifejezendő képet a rokonértelmű 
szavak ismétlésével teszi szemléletessé: 

annak idején bölcsős gyermek gyanánt hogyan nevelte volna, 
pólyabeli leány gyanánt hogyan serdítette volna 

vagy: 
A pusztulás után való kedves lest tovább üljük, 
a vész után való kedves lest tovább lessük 

vagy: 
Növekedő férfi lábam íze növekedése közben 
serdülő férfi kezem íze serdülése közben, stb. 

Jellegzetes e költészetben a jelzők rendkívüli gazdagsága és változatos-
s a í , a - aranyos szemét fátyolozó nap; 

nyakat levágható erős álom; 
embere-sűrű népes város; 
nyusztos erdő; 
vadas erdő; 
holló-orr oldalas ostor; 
vörös csipejű szökő evet; 
bálványszem-sötét igazi éj; 
eleven nyuszt-hajíonatú fejedelem-leány; 
sok nép bocskora szőrét koptató terecske; 
haj latos íj; 
ideges íj; 
táplálékos Ob; 
halas Ob; 
orros csónak; stb. 

A gazdag alliteráció mellett (säwiiug ko säiwlal, nyalmiug ko nyaiomal; 
Äui ike kot pai fcutl eult suoslem; pâle tang ord pälä ti in änd xantlem; stb.) 
a rím is feltűnik, nemcsak a szóvégi szóismétlés formájában: 

lai päskang jam sun temestal 
put poskäng jäm sun kumpiltal; stb. 

Az énekszövegek ritmikus rendje, verssorok szerinti tagolása is fölismer-
hető, a tartalmi egyezést ritmikus egyezés, a szótagszám bizonyos szabályos-
sága is követi, sőt talán nem túl merész a feltételezés, ha az erre való törek-
vést fedezzük föl az ilyen alakváltozatokban: 

pa janh ho nyol tarén ma tuolem 
pa janh ho jogol tarn ma vuantlem. 

Hogy mindennek jelentőséget tulajdonítunk s felhívjuk rá irodalomtudo-
mányunk művelőinek figyelmét, az nemcsak a chanti költészet magyar vers-
történeti tanulságaiért van. Élő irodalmunkra is gondolunk. Zempléni Árpád, 
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de méginkább József Attila példája azt mutat ja , hogy nemcsak a történeti 
magyar verskincsből, hanem a rokon népek népi és ősi költészetéből is nyer-
het ösztönzést költészetünk. Az „Arada t" szépsége nem stilizálás, hanem a föl-
ismert ősi lehetőség fölélesztése: 

De rivall a csermely csősze, 
békák botosa bottal mondja, 
vicsorogja víz vitéze, 
ordas inas, úr bolondja. 
— Eltakarodj, öt tekergő! 
Kotródj innen, kujtorogó! 
Fattyúnak itt nincsen fürdő! 
Csavargónak nincs csobogó! 

Néhányan József Attila kor társa i közül, elsősorban Füsi József , tanúsít-
hat juk, milyen mély hatás t tett József Attilára a f innugor, elsősorban a chanti-
val legközelebbi rokonságban álló manys i (vogul) költészet, s hogy tervezte, 
szövögette-fonogatta a „Finnugor vers tan" megírását. 

A „Regulyana" kiadása végül egy más tanúsággal is szolgál. Ez az ősi 
hagyományokat őrző népköltészet m a már a múlté, de nem halt meg, nem 
veszett el. A chanti nép ma a Szovjetunió virágzó kul túrá jú népe, a hajdani 
oszt jákok költészetét ina már nem kell emberfeletti áldozatok á rán idegen tudó-
soknak fonetikusan följegyezni. A szovjet költészetnek eleven v i rágosker t je 
a chanti költészet, költőik szép verseiben él tovább, mint eleven hagyomány 
az ősök ritmusa. Remélem, erről is beszámolhatunk hamarosan. 

A Reguly-hagyaték kiadását Zs i ra i Miklós példás gonddal l á t j a el. A szö-
vegek német fordításához, Mollay Béla munkájához, férne némi szó, de ez már 
nem a mi föladatkörünkbe tartozik. Bóka László 

BODI LÁSZLÓ: HEINRICH HEINE 
Közoktatásügyi Kiadó, 1951. 

Bodi László könyvének nem kisebb az érdeme, mint az, hogy komoly 
kísérlet Heine életművének egyszerre tudományos és népszerű összefoglalá-
sára. A t á r g y megválasztása és feldolgozásának m ó d j a egyként megérdemli 
a dicséretet. A tudomány és népszerű előadásmód egybekapcsolásának e 
kísérletén érzett öröm más vonatkozásban azonban hiányérzet is : mennyire 
h iányzanak a marxista világnézeti tudatossággal megír t , szilárd irodalomtör-
téneti a lapokon nyugvó, közérthető m u n k á k : átfogó korszaktörténetek, mono-
g rá f i ák stb., a magyar i rodalomtörténet területén! Nincs még ma sem Vörös-
marty-, Arany-, vagy a k á r József Att i la-életrajzunk, összefoglaló monográ-
f iánk i rodalmunk nagy, progresszív korszakairól, a m i t az i rodalmi kul túra 
e lsa já t í tása után első lépéseket tevő munkás és paraszt , a középiskolás diák 
kezébe adha tnánk! 

Bodi könyve marxista, kísérlet a Heine-életrajz kidolgozására. Igaz, 
hogy Mehr ing sok tekintetben klasszikusnak számító tanulmányán nagyon 
kevéssé megy túl — sőt, nem egyszer túlságosan is ragaszkodik Mehr ing egy-
két nem a lényeget é r in tő helyéhez —, mégis becsületes, világnézetileg tisztá-
zott, f i lológiai lag alapos munka. 

A szerző Heine életművét b iográ f ikus keretben m u t a t j a be, de e keret-
ben egyben sorra elemzi azokat a pol i t ika i és i rodalmi áramlatokat, amelyek 
Heine Németországában, különösen az 1830 és 1848 közötti időszak osztály-
harcaiban megmutatkoztak. Az első kérdés it t Heine világnézeti-művészi fej-
lődésének a kérdése. A szerző helyesen csoportosít ja az életrajzi ada toka t a 
két döntő ha tárpont : az 1830-as és az 1848-as fo r rada lmak köré. Nem mintha 
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