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L E P O U V O I R D U C H A N T - A Z É N E K H A T A L M A 

AZ URÁLI NÉPKÖLTÉSZET ANTOLÓGIÁJA FRANCIÁUL 

Az uráli nyelvcsaládhoz tartozó népek szerény helyet foglal-
nak el a világon. Még a legismertebbek, a magyarok és a finnek 
is, bár sorsukat a történelem összekapcsolta a nagy európai 
nemzetekével, környezetük szemében kissé titokzatos identitás 
hordozói, elsősorban nyelvük miatt; de éppen a nyelv, mely 
annyi történelmi viszontagságot élt tűi, tanúskodik ez identitás 
erejéről a népek öntudatában. A lapp költészetet az a szerencse 
érte, hogy J. Schefferus Lapponiája révén bekerült Herder dal-
gyűjteményébe, s az a dicsőség, hogy ezen az úton egy Goethét 
is megihletett. De mit mondhatunk a Szovjetunió uráli nyelve-
ket beszélő népeiről, melyeket legföljebb a kutatók szűk köre 
ismer? Pedig mindezek a népek - az előszóban idézett becslés 
szerint mintegy 25 millió lélek, s pusztán a magyarok e szám 
több mint felét, a finnek mintegy ötödét teszik — gazdag és 
hiteles műveltségi közkincset, elsősorban költészeti hagyo-
mányt adtak tovább nemzedékről nemzedékre; éppen ezért a 
világtól nem közönyt, tájékozatlanságot, hanem megértő 
figyelmet érdemelnek. 

A könyv előszavát G.-E. Clancier írta. Utalva az antológiá-
ban felbukkanó témák sokféleségére, kiemeli azt a kettős 
hatást, mely a külföldi olvasót éri, aki ugyan némileg tanács-
talanul követi a szövegeket, de ráismerhet bennük a „leg-
mélyebb emberi érzésekre" is. 

Szerkesztette: Domokos Péter; az előszót írta: Georges-Emmanuel 
Clancier; eredeti szövegekből fordította: Jean-Luc Moreau. 
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Domokos Péter bevezetője röviden, lényegre törően (6 
oldalon) ismerteti az uráli nyelvközösség népeit jelenkori álla-
potukat, eredetüket, szétszóródásuk történetét, az egyes nyel-
vek közötti szorosabb-lazább rokonsági viszonyt, a gazdag, 
eleven népköltészetet, amely megalapozta a külső nyomás elle-
nére fennmaradt nemzeti kultúrát. Rövid általános bibliográfia 
tájékoztat a legismertebb nyelveken olvasható főbb forrás-
munkákról. 

Valamennyi nyelvközösséget (összesen tizenkilencet) rövid 
jegyzet mutatja be, melyhez néhány, a szűkebb tárgyat érintő 
bibliográfiai adat, szükség esetén pedig szövegmagyarázat is 
csatlakozik. A sorrend részben a népek elhelyezkedésén, 
sajátos nyelvi hovatartozásán alapul, de tekintetbe veszi az 
életmódok, a műveltségi szokások, a folklórbeli hagyományok 
egyezéseit is. Az osztályozás ismérveinek változatossága foly-
tán a magyar utolsóként kerül sorra, noha a válogatás az obi 
ugor nyelvekkel kezdődik, melyek a 20. oldalon közölt, a 
klasszikus elméletnek megfelelő családfa szerint a magyarral 
együtt alkotják a finnugor alcsoport úgynevezett ugor ágát; 
csupán megemlítem, nem pedig bírálom ezt az eljárást, hiszen 
hasonló esetben aligha akad mindenestül kielégítő megoldás. A 
finn közvetlenül a magyar előtt szerepel, a balti-finn ág többi 
nyelve után, tehát a család nagy nyelvei záiják a válogatást; ez 
így elfogadható. Helyet kaptak már kihalt (kamassz) vagy 
majdnem kihalt nyelvek is, mint az inkeri, a vót és a Baltikum 
más, kisebb nyelvei, az észtet kivéve. 

A kötetről alkotott összkép igen kedvező. Elismerés illeti a 
szerzőket, akik dacoltak az efféle munka roppant nehézségei-
vel; elismerés illeti mindenekelőtt Jean-Luc Moreau-t, még-
pedig nemcsak a fordításokért - fordítói képességeiről már a 
korábban megjelent nagyon szép Kanteletar is tanúskodott —, 
hanem a lapalji jegyzetekért is. Ezek elősegítik olyan szövegek 
megértését, melyek máskülönben aligha tárulnának föl a járat-
lan olvasó előtt, és amelyek nemegyszer még e jegyzetekkel 
együtt is homályosak maradnak. Kemény fába vágták a fej-
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széjüket a könyv alkotói, hiszen igyekeztek a kellő ismeret-
anyagot közzétenni a számba vett kultúrákról, hogy az olvasó 
megközelíthesse a műveltségi szempontból legsajátosabb szö-
vegeket: vállalkozásuk szükségtelenül földuzzaszthatta volna a 
gyűjteményt. De mintha túlontúl óvatosan bántak volna ezzel 
az anyaggal. A szövegek hangnembeli, ritmikai változatossága 
viszont a fordítónak azt a szándékát tükrözi, hogy a lehető 
leghívebben visszaadja franciául az egymástól élesen elütő 
versek sajátos jellegét, a hétköznapi élet ihlette gúnydaltól a 
dicső haditettet, vitézséget megörökítő hősénekig, a szerelem 
örömének, vígságának, keservének és komiszságának megidézé-
sétől a vallásos fohászig, amelyben pogány örökség és keresz-
tény hatás keveredik. 

Ez a szép kötet népköltészeti antológiának készült, és céljá-
nak jól megfelel; még többet is nyújt ennél, hiszen az érintett 
népek iránt érdeklődő olvasónak segít abban, hogy többet 
megtudhasson róluk; ha már így nézzük, csak azt sajnálhatjuk, 
hogy nem bánt még bőkezűbben a tájékoztatással. Már 
említettük ezzel kapcsolatos hiányérzetünket; de engedtessék 
meg egy nyelvésznek, hogy hozzáfűzzön még egy kifogást: 
miért nem jelezték, hogy milyen úton-módon közelíthetők 
meg e közösségek nyelvei — külön-külön? Ha már idézték 
Aurélien Sauvageot-ból A magyar nyelv felépítéséi, miért nem 
említik A finn nyelv kialakulása c. munkáját, vagy e két 
nyelvről közzétett Vázlatait? Vagy ami a vogult illeti: miért 
csak német kiadásban idézik Kálmán Béla kézikönyvét? Miért 
nem adnak számot a világnyelveken megjelent kézikönyvekről, 
amelyek egy-egy finnugor nyelvet tesznek hozzáférhetővé, 
mint pl. Gulya János könyve a keleti osztjákról? Meg lehetett 
volna említeni az uráli nyelvcsalád népeit tárgyaló lexikon-
cikkeket is, esetleges kritikai megjegyzéseket fűzvén hozzájuk. 
Sajnáljuk, hogy Björn Collinder egyetlen művel sem szerepel a 
helytelenül szűkreszabott általános bibliográfiában, és azt 
is, hogy említés nélkül hagyták az uráli nyelvcsalád egyik 
francia nyelvű, leíró magyarázatokkal teljes ismertetését: a 

12 Irodalomtörténet 1982/4 
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Pléi'ade-Enciklopédiának A nyelv c. részére gondolok, melyben 
R. Austerlitz 57 oldalt szentelt ezeknek a nyelveknek. Az ilyen 
kiegészítések űgy-ahogy betöltötték volna a nyelvészeti tájé-
koztatás hiányából adódó űrt; már csak azért is szükség lett 
volna rájuk, mert a bevezető kimondja (19.1.): „ . . . szóljunk 
most arról, ami összeköti ezeket a népeket, mindenekelőtt a 
nyelvekről, melyek alapvető szókészletüket és nyelvtani fel-
építésüket tekintve megannyi szembeszökő hasonlóságot 
tárnak elénk. Közös jellemzőik egyúttal verselésüket és álta-
lános poétikai eljárásaikat is meghatározzák. (A végződések 
például kitűnő rímeket adnak.)" 

„Szóljunk rólá"-t mondani, s aztán egy szót sem szólni róla, 
ez már egy kicsit sok. Vagy inkább nagyon kevés. (Corvina, 
1980) 

JEAN PERROT 

BELÉPŐ A VILÁGIRODALOMBA? 

AZ AMERIKAI TWAYNES-KIADÓ KÖNYVEI MAGYAR ÍRÓKRÓL 

A bostoni Twaynes-kiadó nagyszabású sorozata, a World Authors 
Series, amely már a hatszázas nagyságrendű kötetszámnál tart, viszony-
lag kevéssé ismert Magyarországon. A sorozat a világirodalomtörténet-
írás speciális formáját alkalmazza: egy-egy kötet teljességében kidol-
gozott íróportrét közöl, vagyis az irodalmi folyamat, a történeti össze-
függések felvázolását melló'zve egy-egy életmű bemutatására koncentrál. 
Úgy tűnik, ez a koncepció a gyakorlatban inkább bevált, mind az olva-
sóközönség, mind a szakemberek számára. Az összefüggő' irodalomtör-
ténet terjedelménél fogva nehézkesen kezelhető, magánemberek 
számára pedig anyagi okokból elérhetetlen. Külön értéke a sorozatnak, 
hogy a modern világirodalom-szemléletnek megfelelően nemcsak a világ-
nyelvek irodalmait vonja be látómezejébe, amint ezt a régebbi gyakorlat 
tette, hanem a kis nyelveken születő irodalmakat is, amelyek eddig a 
nyelvi korlátok miatt többé-kevésbé elszigeteltek maradtak. A sorozat 
30 ország jelentős íróiról ad ki monográfiákat az USA-n és Nagy-
-Britannián kívül Európa, Afrika, Ázsia, Ausztrália, Kanada, Latin-
Amerika, Közép-Kelet jelentős íróportréit adja az olvasó kezébe. 


