
Megjegyzések Kalevala kiadásaink szövegéhez 

A Kalevala ViKÁK-féle kiváló magyar fordításának nem válik a javára, 
hogy kiadóink több tucat verssorát 1935 óta rosszul, önkényesen megcsonkítva 
közölték. A. csonkítás okát könnyű kitalálni. Az 1935. évi jubileumi 2. kiadás 
díszes kezdőbetűkkel ékesítve jelent meg. Minden ének elején és valahol a 
30—40. verssor körül van egy iniciálé. Ennek a kliséje számára természetesen 
helyet kellett szorítani. Úgy látszik, a már tördelt szedésbe utólag vették fel 
a kliséket. Ahová klisé került, ot t a szöveget meg kellett újból „szerkeszteni", 
vagyis a sorokat szükséghez képest úgy megrövidíteni, hogy minden sor ki
férjen. Ez még csak a baj egyik része. Nagyobb baj, hogy ezóta minden újabb 
Kalevala-kiadás (1935 után négy teljes és egy szemelvényes kiadása jelent meg 
a finn eposznak) ezt a bizonyos részeiben, mégpedig többnyire éppen az énekek 
elején csonka szöveget másolja, terjeszti, vagy pedig (szerencsésebb esetekben) 
simítja, toldja-foldja és takargatja hibáit. Pedig a díszes kezdőbetű kimaradt 
a további kiadásokból; éppen csak sajnálatos következményeit szenvedi meg 
a magyar Kalevala szövege I1 

Hogy ez a klisékkel kapcsolatos gyanakvásunk nem alaptalan, azt tanú
sítja a jubileumi kiadással kb. egyidőben megjelent „Magyarázatok a Kaleva
lához" című kötet néhány eldugott jegyzete. Az I. ének 103. verssorához VIKÁR 
i t t ezt a felvilágosítást adja: „A sort technikai okokból rövidíteni kellett" 
(30. 1.). A XII. ének 311. sorához pedig ez a jegyzet tartozik: „Egy nap mén, 
másnap mégyen: a rövidebb mén alak csupán helyszűke miatt került ide. A két
hasábos szedés kívánta így." (46. 1.) 

Ez már nekünk elég volt ahhoz, hogy végigmustráljuk a kezdőbetűs 
dúcokkal megszorított sorokat, és megállapítsuk, ahol beavatkozás történt , 
az 1. kiadásból az eredeti fordítás romlatlan, teljes csengésű szövegét. Az aláb
biakban így közöljük észleleteinket. Első helyen áll az ének és a verssor száma, 
aztán a hibás, csonka sor következik a Kalevala 2. kiadásából (de éppúgy 
adhatnék a romlott szöveget az eposz bármelyik ezután következő újabb 
kiadásából is !), végül az 1. kiadás szövegmegfelelése igazítja helyre a fordításon 
elkövetett önkényes és káros módosítást, amely alat t zárójelbe néhányszor 
tanulságképpen idézzük a 3. kiadás javí tot t szövegezését is. A két közlés 

1 így van ez az eposz legújabb, 6. kiadásában (Bp. 1959) is, amely ,,A világ
irodalom klasszikusai" sorozatban, az Európa Könyvkiadónál, ismét a szokottnál szebb 
külsővel, jobb papíron és Cs. FALUDI ÁGOTA előszavával jelent meg. Különös azonban, 
hogy míg a verstani fejtegetések az I. ének kezdősorait a 3. kiadás helyreigazított szö
vege alapján ritmikai szempontból helyesen idézik (XXVII. 1.), ugyanezek a sorok 
(1 : 1 és 1 : 3) már a kiadvány szövegében a 2. kiadás nyomán csonkán fordulnak elő! 
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különbsége, többnyire egy-két szótag, amelyet a jobboldali kimutatásban 
cursiv szedéssel emeltem ki, mutatja a szövegromlás mértékét. 
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2. kiadás: 

íme így haliám, s mondják. 

Egymaga ér az éj hozzánk. 

Most megindul, látni mén. 
Veteménye mint állt. 

Messzibbre ment a beszéd. 
Oh add ide nőcseléded. 
Ó te bölcsem, Vuoja-táji. 
Szót nem lel járta közben. 
Megy menyasszonya elé. 
Hányféle verset fújjunk? 
Szár vízszorossa szádján. 
Már a meny megtanítva, 
lm megmondom a férjnek. 

28: 38. Bölcs ember vagy az égben. 

29: 37. Fújd, szél, vitorla vásznam. 
30: 43. Menésre gondol menten. 
34: 2. A kék kapcás Ukko-fi. 
34: 44. Mi volt én megteremtőm. 
34: 45. Koldusnak kiköltőm> 
35: 2. A kék kapcás Ukko-fi. 
35: 42. lm gyalommal turbukol. 
36: 2. A kék kapcás ükko-fi. 
37: 37. Sír két-három hónapig. 
38: 47. Oh ón nagy gyászom. 
45: 39. Jö t t szörnyű szél, kavargó: 
47: 41. Holdtalan homály van. 
49: 1. Bíz a nap csak nem sütött . 
49: 2. Kedves hold se jöt t . 
49: 45. Mit kalapálsz, versz i t t . 
49: 46. Mit kopogsz napestig? 
50: 41. Mének közt volt a kanca. 
50:513. Már be kéne fogni szám. 
50:514. Nyelvemet lekötni mán. 
50:515. Verselésnek végit vetni. 
50:516. Csendítéstől csendesedni. 
50:562. Kiskoromi nevelőmtől. 
50:563. Mint pacsirta, szállva. 

1. (3.) kiadás: 

így haliám, hogy szávai mondják. 
(íme így haliam, hogy mondják) 

Egymagá&em ér az éj el. 
(Egymaga ér az é]jel hozzánk) 

Most megindul, látni megyén. 
Hogy'áll Szampsza veteménye. 

(Szampsza veteménye mint áll) 
Mind messzibbre ment a beszéd. 
Add, oh asszony, nőcseléded. 
Oh bölcs ember, Vuoja-táji. 
Szót hogy nem lelt jár ta közben. 
Megy menyasszonya elé&e. 
Még miíéle verset fújjunk? 
Sz&TJola vízszorossa szádján. 
Már a menyecske megtanítva. 
Mostan mondom még öcsémnek. 

(Mostan megmondom a férjnek) 
Te bölcs ember fönn a mennyben. 

(Bölcs ember ki vagy az égben) 
Fújd, óh szél, vitorla vásznam. 
A menésre gondol menten. 
A kék kapcás JJkko-magzat. 
Mi volt nékem megteremtőm. 
Ki volt koldusnak kiköltőm. 
A kék kapcás JJkko-gy érmek. 
Megy gyalommal turbukobn. 
A kék kapcás JJkko-gy érmek. 
Sír két-három hónap hosszán. 
Oh én gyászos, bezzeg bánom. 
Jö t t egy szörnyű szél, kavargó. 
Hosszú, holdtalan homály van. 
Bíz a nap csak nem sütött fel. 
Kedves hold sehogy se jött fel. 
Mit kalapálsz műhelyedben. 
Mit kopogsz napestig itten ? 
Mének közt hevert a kanca. 
Már be kéne szám rekesszem. 
Már le kéne nyelvem kössem. 
Verselésnek végit vessem. 
Csendítéstől csendesed/em. 
Kis koromban nevelőmtől. 
Mint pacsirta, szirtre szánva. 

Ezeknek a verstani szempontból is majdnem mind hibás, megrövidített 
és csonka soroknak a kimutatásával természetesen nem volt egyéb célunk,, 



MEGJEGYZÉSEK KALEVALA KIADÁSAINK SZÖVEGÉHEZ 353 

mint csak az, hogy gátat vessünk a hibák megismétlődésének. A teendő nyil
ván az lesz, hogy a magyar Kalevala további, jövő kiadásaiban vissza kell térni 
a csonkítatlan és helyes versmértékű sorokhoz ! 

A legsúlyosabb szövegrontások az eposz utóhangjában vannak. Annak 
& felismerése, hogy i t t utólagos változtatás történt, megvallom, helyreállítja 
számomra VIKÁR eredeti fordításának becsületét. Mindig csodálkoztam rajta, 
hogy e komoly zengésű sorokat: 

Suuni jo sulkea pitäisi, 
Kiinni kieleni sitoa 

hogyan is adhatta vissza olyan lapidáris dévajsággal magyarul így: 

Már be kéne fogni szám, 
Nyelvemet lekötni mán, 

ami sehogyan sem illett a Kalevala énekesének ajkára, kivált az egész eposz 
végén. Most kiderült, hogy nem őt terheli a felelősség elsősorban, mert eredeti 
fordítása: 

Már be kéne szám rekesszem 

megfelelt, sőt tökéletesen megfelelt a Kalevala szellemének ! Az ő része csak 
annyi volt a dologban, hogy mint szerző eltűrte ezeket a beavatkozásokat, 
amelyeket technikai okokból a nyomda kényszerített rá VrxÁRnak arra a 
közeli munkatársára, ki helyette a kötet sajtó alá rendezését a valóságban 
intézte. 
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