
minden kapcsolatot, amely öt a huszadik század első évtizedének feudál-
kapitalista közrendjéhez a Tisza Istvánok, Herczeg Ferencek, esendőrsortüzek 
és kivándorlási ügynökök világához fűz te . •." Mi fűzte váj jon Móricz Zsig-
mondot valaha is a esendőrsortüzek világához? Az előszóból kiderül, hogy 
Nagy Péter is jól tudja, hogy semmi, csak a patetikus fogalmazás ragadta 
el az előszóírót. A Csata című novella két nőhősének a harcáról azt í r ja , hogy 
„világos, hogy nem két ember, de két osztály tűz össze Erzsi és Klári közö t t . . . " 
Ez így nem igaz és ezzel az állítással sematizálnánk Móriczot. Erzsi és Klár i 
harcában valóban két osztály csap össze, de két ember egyéni összeütközésében, 
ahogy maga Nagy Péter mondja az előző mondatban, „emberi érzelmek és 
indulatok áttételein keresztül." 

A stílus pongyolasága másutt logikailag nem zavaró, de bántóan magyar-
talan: „Ö maga e leszűkítés ellerí mindig műveivel harcolt — és sikerrel..." 
A legéktelenebb stílusbotlást is ideírjuk: „e zsákutcák legjelentősebbje szá-
mára a naturalizmus volt." 

Az ú j kötet remélhetőleg nemcsak Móricz Zsigmond olvasására csábítja 
az ú j olvasókat, hanem általában olvasásra. A klasszikusok olvasására is. 

Vargha Kálmán 

KOMÁN KÖLTÖK ANTOLÓGIÁJA 

Szerkesztette Köpeczi Béla és Vas István. Az előszót Mihály fi Ernő írta. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951. 

A Román költők antológiája, nagy sikere könyvkiadásunknak s nagy 
eredménye magyar-román kulturál is kapcsolatainknak. A nagy gonddal szer-
kesztett, több mint 300 oldalas antológia régi hiányt pótol: az első olyan gyű j -
temény, mely teljes képet ad a román költészet gazdag hagyom'ányairól 
és jelenlegi képviselőiről. Helyesen á l lapí t ja meg Mihályfi Ernő a kötet beve-
zetőjében: „Ezek a költők, ezek a versek egy nép történetét mondják el. Har-
cait, szenvedéseit és felszabadulását. S ezt a történetet sem ismerte, nem így 
ismerte azelőtt a magyar nép." A román költészet, jóllehet a mi irodalmunktól 
eltérő fejlődésen ment keresztül, mégis leglényegesebb vonásaiban hasonlí t a 
miénkhez. A román költők, akárcsak a mieink, szüntelenül harcban állottak az 
elnyomó feudális-polgári renddel s lelkesen küzdöttek népük függetlenségéért. 
Legjellemzőbb tulajdonsága e költészetnek a néppel való szoros összefüggés. 
A. román költők színe-java: Boliae, Eminescu, Vlahufa, Coçbuc, Päun-Pincio, 
Neculufä, harcosan kiál-lott a, nép igazi ügye mellett, s küzdött annak diadalra-
jutásáért. A klasszikus költők versein keresztül ' tulajdonképpen a román nép 
történetével ismerkedünk meg. De híven kifejezi a román nép történetét а 
népköltészet is, melynek gazdag terméséből megismerhetjük a legjellegzete-
sebbeket. Az argyasi monostor az úri kizsákmányolás, Vitéz Korbea pedig az 
elnyomatás méreteivel ismertet meg. Az ú j román költészet pedig azt bizo-
nyít ja , hogy mennyire közösek ma célkitűzéseink, erőfeszítéseink. Népeink ma 
a Szovjetunió vezetésével lelkesen építik a szocializmust és küzdenek a béke 
fenntartásáért . 

A Román költők antológiájának értéke, nagy jelentősége akkor tűnik ki 
leginkább, ha szembeállítjuk a múltban megjelent antológiákkal. Ezek a. gyű j -
temények nem az igazi, tehát nem a haladó román költészetet tolmácsolták a 
magyar olvasóknak, hanem a dekadens burzsoá költészetet. H a megnézzük pl. 
a Mai román költők c. lírai antológiát,1 melyet Szemlér Ferenc állított össze 
fordításaiból, azt látjuk, hogy abban nemcsak a román dekadens költészet fő 
képviselői: Tudor Arghezi, Ion Minulescu, Bacovia, hanem a nacionalizmus 

1 Vajda János Társaság kiadása, 1940. 
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hirdetői: Octavian Goga, Ion Barbu, Lucián Blaga, Aron CotruIon Pillát, 
hanem még a vasgárdista költő. Nichifor Crainic is szerepel. A kötetben 
egyetlen haladó költőt sem találni. 

De nem sokkal jobb a helyzet a felszabadulás után megjelent két román 
versgyűjteménnyel sem. A Mai román líra c. antológia2 m á r megismertet 
néhány haladó költővel (Emil Isac, Mihail Bcniuc, Ilarie Voronca, Ion Vinea), 
de még mindig szerepelnek benne olyan költők, mint Arghezi, Minulescu, 
Pillát, Blaga. 

E kötettel egyidőben jelent meg Eminescu válogatott versei,3 amely nem 
közli a költő leghaladóbb verseit. 

A múltban megjelent román költészeti gyűjtemények fő hiányossága volt, 
hogy nem ölelték fel az egész költészetet ,s hogy a. felvett költők sorából 
kimarad trfk a leghaladóbb költők. Ha pedig mégis bevették őket, nem leg-
haladóbb verseiket közölték. 

Nem jobb a helyzet népköltészeti gyűjteményeinkkel sem. A román nép-
költészet iránt m á r a múltszázad második felében megindult érdeklődésünk,4 

mely aztán fokozódott a két világháború között. Erdélyben Kádár Imre: 
Havas balladái címmel gyűj tö t te össze a legszebb román népballadákat.3 De 
hazai folyóirataink is közöltek néha román balladákat (Nyugat, Kelet Népe). 
A felszabadulás után jelent meg Kolozsvárt Szabédi László: Zöld levél с 
gyűjteménye,6 amely, mint a szerző í r j a a bevezetőben: „alkalmasak annak 
ábrázolására, mennyire rokon a magyar és a román népi műveltség". Szabédi 
gyűjteménye a kolozsmegyei Báré községből való s főleg a román nép sze-
relmi yilágát mu ta t j a be. Komjáthy István fordításában, Lükö Gábor szer-
kesztésében jelent meg A nap lakodalma c. kétnyelvű román balladagyűjte-
mény, mely nálunk még ismeretlen népballadákat közölt. A kötet hibája, hogy 
a misztikus balladákra szorítkozott s elhanyagolta azokat, melyek a romái ' 
nép társadalmi elnyomatását, nehéz sorsát fejezik ki. 

Mivel az eddig megjelent népköltészeti gyűjteményeink nem azzal a szán-
dékkal készültek, hogy kifejezzék a. román nép küzdelmeit elnyomói ellen, 
ezért az említett kötetekben csak elvétve fordulnak elő e szempontból jel-
lemző balladák. 

Helyesen já r tak el a most megjelent kötet szerkesztői, hogy a gazdag 
román népköltészetből éppen a társadalmi elnyomatást leghívebben tükröző 
balladákat vették be. Kivétel csak a Bárányka c. ballada, melyet Illyés Gyula 
nagyszerű, az eredetit híven visszaadó fordításában olvashatunk. E ballada 
«zerepel Kádár Imre és Komjáthy István említett gyűjteményében is. Hason-
lítsuk össze Komjá thy István fordítását az Illyés Gyuláéval. 

Ре-un picior de piai, Ot t ahol a hegyek H a v a s csúcsától, 
pe-o gurä de Ra i Elérik az Ege t , menny kapujától 
l a t a vin ín cale, Ösvényen, tekergőn, völgyi vidékre 
Se cobor ín vale Völgyön, fenyő erdőn, jő, jődögél le 
Trei tü rme de miéi .Jődögél há rom n v á j há rom kis pásztor 
Cu trei ciobänei: S három erős boj tá r : ki-ki falkástól. 
Unu-i moldovan, Moldvai h a t t y ú , köztük egy moldvai , 
Unu-i ungurean Magyar földi f a t t y ú va l a egy vrancsai 
Si unu-i vrâncean. S egy Vrancsa melléki s egy odaáti 

magyarországi. 
Komjá thy megváltoztatta az eredetit; a r ím kedvéért betoldotta a hattyú 

és fattyú szavakat, melyek lényegesen más jelentést adnak a szövegnek. Illyés 

2 Székesfővárosi kiadó, 1947. Saj tó alá rendezte Kéki Béla. A bevezetőt í r ta Grand -
pierre Emil. 

3 K i a d t a a Magyar Román Társaság. B p . 1947. A bevezetőt ír ta Jóltely Zoltán. 
1 1877-ben jelent meg a Kisfaludy-Társaság: Román népdalok c. gyűj teménye 
5 Erdélyi Helikon kiadása. Kolozsvár, 1932. 
8 Józsa Béla kiadása. Kolozsvár, 1945. 
7 Magyar—Román Társaság. Debrecen, 1947. 



Gyula fordítása teljesen szöveghű s egyenértékű az eredetivel. A Bárányka 
a román nép legelterjedtebb, legkedveltebb balladája, melyet a múlt század 
közepén Vasile Alecsandri költő .jegyzett fel népköltészeti gyűjteményébe. 
В ballada híven kifejezi azt a bensőséges kapcsolatot, mely a pásztor és ter-
mészet, valamint az állatok között fennáll. A bárányka barátnál is hűségesebb; 
tudtára adja gazdájának, hogy társai meg akar ják ölni. A pásztor úgy beszél 
a báránykával, mintha emberi lény lenne s legjobb, leghűségesebb barátja. 

A Vitéz Korbeo c. népballada felidézi a román betyárdalok (cântece 
haiduceçti) hangulatát. A román nép a múltban sokszor szembeszállt elnyo-
móival. Er re nagyszerű példa Korbea, a paraszti hős, akit István va jda súlyos 
börtönre ítéltetett s kiszabadulása után kemény bosszút állt a bojárokon: 

Csikó járói hogy leszállott, 
a bojárhad elé vágott. 
Egyenest a palotának, 
t a r t a fényes sok szobának. 
A bojár ugyancsak reszket, 
hány ja sűrűn a keresztet, 
mind Korbeá t invitálja, 
f inom étellel kínálja. 

Dúa asztalukhoz nem ül le 
letérbetyül a küszöbre, 
inge u j j á t feljebb ha j t j a , 
szép pallosát megvillantja. 
S úgy vágja , mint a tököt, 
a t a r bojár üstököt! 
Rendre őket lekaszálja 
s felkap a Pirosára. 

Elvágta to t t a j , örökre, 
el a messzi magyar földre, 
hogy minél távolabb lehessen, 
szabad betyárként élhessen. 

Vizsgáljuk meg Komjáthy fordítását a szöveg és formahűség szempont-
jából, összevetve az eredetivel. A ballada így kezdődik: 

Foicicä, märäcine 
ascultati, boieri la mine 
sä va spui lie „Corbea" bine! 

Frunzä verde pelinitä, 
zace-mi zace in temuiÇâ, 
pus de Vodä Çtefanitâ, 
zace-mi Corbea viteazul, 
zace-mi Corbea haidueul. 

H a j , levélke, levelecske! 
H a d d mondom el, bojárok, 
a sorsát Korbeának! 

Szagos rozmaring szála! 
Tömlöcbe a zsiványa. 
I s tván v a j d a lökte oda, 
keserves lesz a kaloda, 
aj , szegény Korbeanak. 

Komjáthy nem követi az eredeti ritmusát. A ballada idézett része 8-as 
trocheus, melyből a fordító csak az első sort vette így át, s a többi sorokat 
7-esekkel fordította. Ez zökkenőt idéz elő a vers ritmikájában. De értelmileg 
sem követi pontosan az eredetit. A román népdalok, akárcsak a mi népdalaink, 
hangulatkeltő természeti képekkel, hasonlatokkal kezdődnek. Komjáthy a 
balladában mindenütt megváltoztatta ezeket, ami még nem hiba, mert szere-
pük csupán a hangulatkeltés. Idézetünk első soránál azonban, melynek értelme: 
„Zöld üröm levelecske", meg kellett volna maradnia az eredeti képnél, mert 
it t az üröm emlegetése valószínűleg a tömlöcben sínylődő Korbea keserű 
helyzetére utal. De nemcsak ily eltérésekkel találkozunk. A negyedik versszak 
májsodik sora: „tot mai zace'n temnicioarä" értelme ez: még mindig a börtö-
nöcskében ül. A fordításban betoldotta: „Penészedik, dohosodik, kilenc évig 
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tokosodik". E versszakot viszont az eredetinek megfelelően nyolcasokkal 
fordította-

A harmadik bal lada: Az argyosi monostor, melyet Jékely Zoltán hű, az 
eredeti szépségeit teljes mértékben visszaadva fordí tot t le. E balladát először 
Kádár Imre fordította le. Nyelvezete azonban színtelen műnyelv s ezért érde-
mes volt újból lefordíttatni. 

Vessük össze az ú j fordítás kezdeti sorait az eredetivel: 

Pe Arge ç ín jos 
Pe u n mai frumos 
Negru Vodä trece 
Cu tovarási zece: 
Noua meçteri mar i 
Calfe f i zidari 
Si Manole zece 
Care-i si întrece 

Túl az Argyason, 
kies oldalon, 
Negru Va jda lépdel 
tíz jó emberével: 
kilenc nevezetes 
legény és kömíves, 
és Manole vélük, 

mesterük, vezérük. 

E ballada közeli rokona a Kőműves Kelemen c. balladánknak, de a miénk-
nél jobban kifejezi a nép kizsákmányolását. Negru vajda mindent megígért a 
kőműveseknek, csakhogy szép monostort építsenek neki. Amikor nagy mun-
kájukkal elkészültek, feláldozva Manole mester feleségét is, fizettség helyett 
halállal lakoltak. 

A kötet mintegy három ívet szentel a román népköltészetnek, ebből csu-
pán a Vitéz Korbea mintegy másfél ívet tesz ki. Valószínűleg ezzel magya-
rázható, hogy a szerkesztők a terjedelemhez képest kevés népdalt mutattak be. 
Kimaradtak a kötetből olyan balladák, mint Cânteeul pandurilor delà 1821 
(Az 3821-i pandúrok éneke), amely Tudor Vladimirescu forradalmának emlé-
két, az 1907-ről szóló ballada pedig a nagy román parasztforradalom esemé-
nyeit idézik fel, hogy a román betyárok (haiduci) világát feltáró Miu Cobilul, 
Torna Alimo$ és Jianu c. balladákat ne is említsük. Kétségtelen, hogy a 
gazdag román népköltészetről nem lehet hü képet adni egy ilyen általános 
antológia keretében. A román népöltészetről teljes áttekintést csak külön anto-
lógiában kaphatnánk. 

* 

A klasszikus román költészet bemutatására mintegy száz oldalt szentel 
a kötet, s megtaláljuk benne azoknak a román költőknek verseit, akik valóban 
a legkiválóbbak, leghaladóbb szelleműek. / 

A klasszikus költők sorát V. Cárlova, ny i t j a meg. aki a múl t század első ' 
felében élt s korai ha lá la miatt csupán öt költeménye maradt fenn. 

A román költészetre, megindulásakor, nagy hatást gyakorolt a francia 
romantikus költészet. Ennek hatása érzik Cárlova versein is. A kötetben közölt 
Târgoviçte romjai c. vers a francia romantikusok rom-témájára íródott, s a 
múlt nagysága előtti meghódolást, a múlthoz való menekülést hirdeti. Ez a 
vers a jó Cárlova-versek egyike, de nem ez a leghaladóbb költeménye, hanem 
a Mar?ul Românilor (A románok indulója), melyet a nemzeti hadsereg meg-
alakítására írt, s lelkesítő hangon buzdítja honfi társai t a haza megvédésére. 
Szívesen láttuk volna e költeményt is a kötetben, annál is inkább, mert még 
nincsen lefordítva. Kálnoky László fordítása hitelesen adja vissza a köl+ő 
ünnepélyes, a máit emlékeitől meghatódott hangulatát : 

О ziduri întristate! О monument slävit! 
I n ce mär ime 'naltä si voi a t i strälucit, 

О gyászos omladékok! Dicső emlékek egykor 
fényét h in te t t e rátok egy régi, feledett kor: 

A negyvennyolcas román forradalmi költők legtehetségesebb tagja 
Gr. Alexandrescu, aki a felfelétörő polgári osztály radikális eszméin lelke-
sedve, szembeszállt az akkori polgári társadalom áldemokráciájával és kon-
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zervativizmusával. Költeményeiben és meséiben. felfedte e társadalom minden 
hibáját, álnokságát. Legjellemzőbb verse e szempontból a kötetben közölt: 
Lelkem szatírája, melyet Szabó Lőrinc nagyszerű fordításában olvashatunk. 
1810 e. költeményében a költő olyan rendért áhítozik, mely ú j világot teremt 
л régi helyett: 

Oh, százszor-megjövendölt év , reform és győzelem! 
kezdj neki, alakítsd át , dön t sd és javítsd a rosszat, 
kik nem aka rnak hinni, mu ta s s jelet azoknak: 
óh, tégy csodát, hogy egy n y á j és egy pásztor legyen. 

Reng a világ alapja, mozdul a föld, a tenger, 
tűnik sok rozsda-ette intézmény mindenütt , 
egy szellem forr köröttünk, s a gondolkodó ember 
tefeléd t a r t sietve, mert a nagy óra üt! 

A bölcs poli t ika i t t mellverós, handabanda: 
a siker elve: önző, élj kíméletlenül; 
hogy van emberi nagyság, semmi jel nem m u t a t j a . 
s a zsarnokság, az áll csak szilárdan egyedül. 

E költeményt m á r a múltban is lefordították, de az ú j fordítás, mely 
szintén Szabó Lőrinc munkája, kifejezőbb, erőteljesebb. 

Legforradalmibb román költője 48-nak Cezar Bolliac, Bälcescu leghívebb 
segítőtársa s a magyar-román összefogás lelkes hirdetője. A burzsoá irodalom-
történészek mostohán bántak el vele; neve is alig vált ismertté, mint költőnek, 
de annál több szitkot szórtak rá politikai tevékenysége miatt. A kötet közli: 
A jobbágy, A munkás és Karnevál c. verseit, melyekben a jobbágyok nehéz, 
kilátástalan sorsát szembeállította az urak gondtalan, fényűző életével. Bolliac 
nem tudta mondanivalóit eléggé tömör, művészi formában kifejezni, ezért 
versei terjengősek, szétesőek. Kálnoky Lászlónak és Kónya Lajosnak, akik 
elsőízben ültették át e verseket magyarra, nem volt könnyű a dolguk. A for-
dítások csiszoltabbak, művészibbek, mint az eredeti versek. 

Vasile Alecsandri szintén a negyvennyolcas forradalom hirdetője. 
Románia ébredése e. versében a zsarnokság elleni felkelésre buzdítja a román 
népet: 

. . . Keljetek fel mind testvérek, testvériség ko ra ébred 
Túl a Molnán, Milkovon s a P rn ton és a Kárpá tokon 
nyúj tsá tok karo tok bátran, büszke erővel: a népek 

mától örökké testvérek, 
fogj kezet, sok hű rokon! 

Alecsandri verseiből a múltban két kötet is napvilágot látott,8 mégis e 
legforradalmibb verse mindmáig ismeretlen maradt a magyar oivasók előtt. 
A fordító, Vidor Miklós jó munkát végzett. Közli még e kötet Csillagocska c. 
szerelmes versét, valamint Hóvihar c. tájleírását, mindkettőt jó fordításban. 

A románok legnagyobb költője Eminescu, aki továbbvitte 1848 forradalmi 
hagyományait s harcra kelt a népet elnyomó és kizsákmányoló polgári rend 
ellen. De ő nemcsak a legnagyobb román költő, hanem a legnagyobb forma-
művész is. Nyelvét, mely a népnyelv gazdag forrásaiból táplálkozik, sajátos 
eredetiség jellemzi, mely minden román költőtől megkülönbözteti, s megnehe-
zíti költeményeinek idegen nyelvre való fordítását. Ö volt — s talán még ma 
is ő — román műfordítóink próbaköve; majdnem mindenik megpróbálko-
zott vele. 

s Bardócz Árpád: Emlék. Erdélyi Szépmíves Céh kiadása. Kolozsvár, 1935. 
Bardócz Árpád: Könnycseppek. Bp. La Fontaine Társaság kiadása, 1938. 
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Költészetéből van a legtöbb fordításunk." Különösen a két világháború 
közti időben szaporodtak meg Eminescu-fordításaink. Legkiválóbb fordítóink 
ez időben: Aprily Lajos, Berde Mária és Dsida Jenő. 

Jóllehet a legtöbb fordításunk az ő verseiből van, mégis leghaladóbb 
versei mindmáig ismeretlenek maradtak a magyar közönség előtt. Az elmúlt 
évben lezajlott centenáris ünnepségek alkalmával kerültek lefordításra olyan 
forradalmi versei, mint : Romlott ifjak, Császár és proletár, Az élet stb. 
Ez alkalomra a bukaresti Állami Kiadó magyar nyelven is kiadta Pétre A. 
Todor összeállításában a költő legszebb 50 költeményét, kevés kivétellel a 
régebbi fordításokból összeválogatva. Ez a kötet jelent meg az elmúlt évben 
nálunk is. Nagy érdeme a Román költők antológiájának, hogy nem válasz-
totta a könnyebbik megoldást; nem vette át onnan az Eminescu-fordításokat, 
hanem nagyobbrészt ú j fordításokat közölt. A régebbi fordítások közül csu-
pán Dsida Jenő: Egy vágyam maradt c. tökéletes fordítását, valamint Aprily 
Lajos: Esti csillag c. fordítását közli, mely noha m á r 1926-ban megjelent a 
Kolozsvári Újságírók Almanachjában, mindezideig nem vált ismeretessé szé-
lesebb körben. Eddig Berle Mária: Esti csillag c. fordítása volt közismert, azt 
közölték az eddig megjelent antológiák. Mindkét fordítás nagyon jó. Berde 
Mária megtartotta az eredeti keresztrímet, Aprily viszont csak a 2. és 4. sor-
ban tartotta meg. 

Berdcnól: 
Volt egyszer; hol nem volt, mikép 
Mesélők szája mondja , 
Császári háznak csodaszép, 
Tündöklő ha jadonja . 

Aprilynál : 
Volt egyszer, hol nem volt, mesék 
tündérországa tá ján , 
volt egyszer egy csodálatos, 
szépséges-szép királylány. 

Az Esti csillag Eminescu legművészibb alkotása; többször is átírta, míg 
a legtökéletesebb formát megtalálta. Tárgyát, egy királyleány szerelmét az 
udvari apróddal és a halhatatlanságot jelképező Esti csillaggal, egy nép-
meséből vette át s úgy dolgozta fel, hogy érvényesültek versében a népmese-
stílus legjellegzetesebb tulajdonságai. 

Eminescu legforradalmibb versét, a Császár és proletárt, melyet a párizsi 
kommün hatására írt, Kálnoky László fordításában olvashatjuk. A centená-
r iumra több jó fordítás készült e versből. Az Eminescu válogatott versei c. 
kötet e verset Lajtha Géza fordításában közli. Ha e két fordítást összevetjük, 
kitűnik, hogy Kálnoky fordítása hűségesebb és kifejezőbb. Álljon itt bizony-
ságul az első versszak, melyben a költő gyűlésre összejött proletárok környe-
zetét, í r ja le egyszerű s mégis művészi módon: 

Pe bánci de lemn, ín scundá verná mohoritű, 
Unde pa t runde ziua pr intre ferefti murdare , 
Pe längä mese lunge, s tâ tea posomorítü, 
Cu fe^e 'ntunecoase, о ceatá pribegitä, 
Copii sáraci §i sceptici ai plebei proletare. 

La jthánál : 
Sötét lebuj zugában, lapos padon szorongva, 
Hova a n a p maszattól vak ablakon h a t át , 
A hosszú asztaloknál komor csapat borong ma, 
A plebsz elnyűtt virága, kit űzön-űz a gondja, — 
Kivert r a j ez, hitet len szemében ég a vád . 

9 Kibédi Sándor: Eminescu összes költeményei. Kolozsvár, 1934. 
F in t a Gerő: Eminescu költeményeiből. Kolozsvár, 1939. 
Magyar-Román Társaság: Eminescu válogatott versei. Bp. 1947. 
Eminescu válogatott versei. Révai könyvkiadó. B p . 1950. 
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K á k i o k y n á l : . , 
Alacsony pinceboltban, falócán szorongva, 
hova a nap homályos ablakon át szivárog, 
a hosszú, keskeny asz ta l t körülüli mogorva 
arccal a bujdosóknak kedélytelen csoport ja , 
a mindenben csalódott, nyomorgó proletárok. 

Lajthánál nem egyszer betoldásokkal találkozunk. Így a 3. sorban, mely-
nek jelentése: „Elborult arccal egy bujdosó csapat". Teljesen átírta a 5. sort 
is, melynek jelentése: „A proletár nép lemondó és szegény gyermekei." Annál 
is érthetetlenebb ez Lajthánál, mert ő bizonyára eredetiből fordított, míg 
Kálnoky előtt csak a nyersfordítás állott, aanelyhez nagyon ragaszkodott. 

Nem könnyű Eminescu költészetéből a legjellemzőbb, legszebb verseket 
kiválasztani, hiszen mindenik költeménye komoly művészi értéket jelent. 
A szerkesztők helyesen jártak el, amikor Eminescu haladó versein kívül 
(Romlott ifjakhoz, Szegény Dioniz gondolatai), bevették a legsikerültebb ver-
seket a régebbi fordítások közül. Képes Géza: Kint megremeg a nyárfa-ág és 
6, jössz-e már, valamint Jékely Zoltánnak e kötet részére készült: Este a 
dombon e. fordítása híven érzékeltetik az eredeti versek teljes szépségét. 

Az új fordítások érdeme, liogy színesebbé, gazdagabbá teszik eddigi 
Eminescu-fordításainkat. Költőink tudásuk legjavát adták, hogy a nagy 
román költő világirodalmi értékkel bíró líráját méltó módon tolmácsolják 
magyar nyelven. 

Eminescu költészetének nagy hatása volt kortársaira. Különösen érezhető 
ez Al. Vlahufa-nal, főleg pályájának elején. Ez időszakban még nem jutott 
túl a kispolgári felfogáson. Ezt leghívebben tükrözi a kötetben közölt Csend, 
melyben a költő szerepét még nem a polgári társadalom igazságtalanságai 
ellen való küzdelemben látja, hanem a világtól való elmenekülésben, izoláció-
ban. Későbben azonban kapcsolata a Contemporanul (Kortárs) c. folyóirat 
irányzatával, melyet a harcos szocialista kritikus, D. Gherea, vezetett, lénye-
gesen megváltoztatta magatartását a társadalmi kérdésekben. Mindjobban 
felismerte, hogy a nép elnyomatása és kizsákmányolása csak az uralkodó osz-
tályok elleni harccal szüntethető meg. Ezt fejezi ki Marçul färanüor (A parasz-
tok menetelése) с. verse. A román parasztság forradalmi múltját idézi fel 
1907 c. költeményében, melyben szemébe mondja a királynak: 

A Hazugság jói el van a királlyal . . . 
E vén mesét jól ismerik a népek: 
mióta csak hazugság és király van , 
megértő közös ház tar tásban élnek. 

Ezt a verset különben Szabédi László is lefordította igen kitűnően.10 

A kötetben közölt versek nem adnak hű képet a halaló román költőről. Olyan 
verseket kellett volna közölni, amelyekben a költő harcosan kiáll az elnyomott 
nép igaza mellett. , 

A századvég harmadik nagy költője az erdélyi származású Gheorghe 
Софис. Dobrogeanu Gherea kritikus a „parasztság költőjének" nevezte, s 
valóban az is volt, egész költészete a parasztságról szól. Harcos költő volt. 
Az élet harca c. költeményében írja: 

Az élet harc: harcol j keményen, 
t ö r j benne nagy vággyal u ta t . 

Kiért? Lelkednek célja nincsen? 
Ú g y alávaló senki vagy . 

10 Megjelent: A hazugság a király asztal társa címmel az Együ t t , irodalmi alma-
nachban. Kolozsvár, 1949. 
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Tieidért küzd ! Senkid sincsen? 
Mindenkiért harcolj magad! 

Coçbuc költészetére már a század elején felfigyeltek költőink. Révni 
Károly11 gyűj teményt adott ki verseiből. Kötete azonban nem haladó verseit, 
hanem inkább tá j le í ró költeményeit közölte, Coçbuc haladó versei mindmáig 
ismeretlenek marad tak a magyar olvasók előtt, jóllehet legforradalmibb ver-
sét József Attila lefordította: Földet adj címmel; ez azonban csak a fel-
szabadulás után látott napvilágot.12 

Coçbuc egész sor költeményben, (melyek közül a kötet is közli: „Az őrült 
asszony, Dojna, Meghaltak — kiért c. verseit) lázadozó hangon tárta fel a 
román parasztság szomorú sorsát. Az elnyomottak költője vol t s a kritikai 
reálizmus egyik fő képviselője a román irodalomban. 

Coçbuc a legjobb balladaköltő a románoknál. Balladái népi motívuiunokat 
tárgyalnak, s bennük a nép mindig szemben áll elnyomóival. A kötetben közölt 
Villám halála, melyet elsőízben olvashatunk m a g y a r nyelven, a r r a tanít, hogy 
a nép életbölcsessége, életakarata erősebb » királynéénál. Az öreg bölcs így 
okta t ja ki a királynét az életről: 

Füst volna? Nem, és ú j r a nem. 
Harc ez, vitézi küzdelem! 
Az élet komor feladat , 
melytől a gyáva megriad — 
békesség csak a gyáva h a d 

része legyen. 
De e balladánál sokkal teljesebb képet kapunk a nép életéről, szokásairól 

Nunta Zamfirei (Zamfira esküvője) ,c. balladában, mely С! о s bue legművé-
szibb alkotása. Megérdemelné, hogy lefordítsuk magyarra . 

A század végén a román munkásosztály egyre növekvő erejét két szo-
cialista költő, Päun Pincio és Th. Neculufä képviselik az irodalomban. A pol-
gár i irodalomtörténet mindkettőjüket elhallgatta, s műveik csak a felszabadu-
lás után kerültek nyilvánosságra. Magyar nyelven elsőízben e kötetben talál-
kozunk verseikkel. 

Päun Pincio nem volt nagy költő, de lelkes híve a munkásosztálynak. 
Május elseje c. versében így í r t a munkásünnepről : 

A tavasz ege fényl ik, megifjúlt a természet: 
sereg vonul az ú ton , proletár h a d a k lépnek, 
fegyvercsörgés se hallik, kür t sem rikolt keményet . . . 
Vidám szemek ragyognak: fehér betűivel 
vörös zászlóik vásznán egy álom fel tüzel . . . 

Päun Pincio rövid életét a vörös zászlók vásznán feltüzelő álom ragyogta 
be s vezette. 

Th. Neculutä maga is munkásszármazású. Költészetére a legjellemzőbb az 
elnyomók elleni kérlelhetetlen harc. Alkonyatkor c. versében feltárta a 
parasztság nehéz sorsát: 

De nem lá t ják csodáit a rétnek és a völgynek, 
kik ot t jönnek csapatban, arcuk csupa sötét gond 
s míg napperzselte testük kunyhó söté t je .vár ja , 
lelkükben nő a kínok éjszakája, 
szívükben felgyülemlik mérge minden bajuknak, 
hogy minden jó a másé s nekik a munka jut csak: 
s őket büntet ik egyre, kik robo tnak élnek. 
Sírásuk dalba f o j t j á k az á tokverte fa jnak 
nemzedékei sor ra s a kínba belehalnak. 

11 Révai Károly: Cosbue György költeményei. Bp. 1910. 
12 Ü j idők, 1946. május, va lamin t : Mai román líra. Bp. 1947. 
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Neculutä a parasztság mellett már felfigyelt a munkásságra is s kifejezte 
helyzetük azonos voltát az elnyomó földesúri-polgári rendszerben. Legnagyobb 
érdeme, hogy olyan időben, amikor haladó költők az ellenséges ideológia 
hatása alá kerültek, ő hűségesen kiállt a munkásosztály érdekei mellett. Nem 
esett kétségbe, amikor az igazságtalan rendszer csapásait látta, hanem harcra 
buzdította a népet. Előre c. versében mondja: 

Félre a nyomorúsággal 
könnyeidet gyorsan töröld le, 
félre a panasszal! 
Törj ki kemény akarat tal 
gyávák nyájából husánggal, 

menjünk most előre. 

Neculutä-val lezárul a klasszikus költők sora, akiknek versei a kötet mint-
egy fele terjedelmét teszik ki, s felvonulnak előttünk az élő szocialista költők. 

Sorukat A. Toma, a legidősebb román költő ny i t j a meg. Költői pályája 
még a múlt század végén kezdődött, de csúcspontját a felszabadulás után érte 
el. A burzsoá irodalomkritikusok vele is mostohán bántak el; nevét hiába 
keressük az egykori irodalomtörténetben. De nemcsak elhallgatással akarták 
elnémítani, hanem üldöztetéssel is. A második világháború alatt bujdosnia 
kellett a hatóságok elől. Versei ez időben kézírásban terjedtek kézről-kézre, s 
lelket s hitet öntöttek a börtönök mélyén szenvedő harcosokba. így vált Toma 
valóban a munkásosztály költőjévé. Ez időben m á r minden szavát a Pár t 
i ránti hűség és szeretet fűti . Ö fogalmazta meg legtalálóbban, mit jelent a. 
Pá r t a szocialista jövőt építő nép előtt: 

Ha égre torlódnak is mind a gátak, 
minket elvtársak, n e m verhet le bána t : 
erős a vállupk, szól szavunk: a Pár t , — 
előttünk minden út szélesre-tárt. 

Toma nemcsak a múltban bátorította a munkásosztályt a kizsákmányolók 
elleni harcra, hanem ma is élen jár a szocializmus építéséért, a békéért vívott 
harcban. Írd alá a békeívet c. versében így agitál: 

Úgy írd alá, mint én teszem, 
mindenkinek kezeskedem 
a békéért, bárhol lakik 
Egyenlítőtől sarkokig. 

Toma költészete magába ötvözi a román költészet haladó hagyományait, 
valamint a népköltészet művészi értékeit. Ezért bá t ran mondhatjuk, hogy 
Eminescu mellett a legnagyobb formaművész a román költészetben. Verseit 
nagyon nehéz lefordítani. Költőink s műfordítóink legjava: Illyés Gyula, 
Aczél Tamás, Kuezka Péter, Kardos László, Szabó Lőrinc s Lator László 
nagyszerű munkát végeztek, fordításaik híven visszaadják az eredeti versek 
tömörségét, erejét és szépségét. 

Toma mellett a román líra legkiemelkedőbb a lak ja Mihai Beniuc, az 
erdélyi származású költő, aki már a múltban, de különösen a második világ-
háború alatt felfedte az elnyomó rendszer igazságtalanságait 6 bá t ran kiállt 
a nép igaz ügye mellett. Míg költőtársai a fasizmus éveiben az ellenséges 
ideológia szolgálatába szegődtek, ő híven kitartott a nép, a parasztság mel-
lett. Minden költeménye ez időben a parasztságról szól s mint maga mondja 
Dal c. versében, nem „hordóhasú pópáról vagy Páváskodó bojárlányról". 
A román föld szeretete költői hitvallásává vált. Rizsföld e. költeményében, 
melyet Zelk Zoltán nagyszerű fordításában ovashatunk, mondja: 
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Ennek a földnek költője vagyok, 
i 'ozsdáját, gyászát énekeltem h a j d a n . 
Most tündököl a gyöngéd őszi napban , 
e rizsföld is, m i n t napfény, úgy ragyog. 

Beniuc, ki egykor a nép szenvedésein búsongott, ma a szocializmust építő 
román nép nagy alkotásain, boldog jövőjén lelkesül, s harcosan kiáll a bék^ 
megvédéséért. Ének a barrikádokon c. versében, melyet Kardos László jó 
fordításában olvashatunk, í r j a : 

Párezernyi burzsuj áll 
szembe velünk, s mint a tenger 
annyi a hű szegény ember : 
proletár . 

Beniuc verseiből közöl a kötet a legtöbbet, mintegy 17 költeményt. A sok 
jó fordítás közül különösen Zelk Zoltán fordításait kell kiemelnünk, akinek 
fordításairól megérezni, hogy eredetiből valók. J ó fordítások Kardos László 
és Kuczka Péter fordításai is. 

Beniuc költői kifejezésmódjára nagy hatással volt a népköltészet. Versfei 
nemcsak tartalmukban, de formájukban is. komoly útmutatást, segítséget 
jelentenek a kifejezés nehézségeivel küzdő fiatal költőknek. 

Egyik legszebb verse a népdalformában í r t Ének Sztálinról, mely híven 
kifejezi a román nép szeretetét a nagy Sztálin i ránt : 

S az énekek hova szállnak 
Haza Sztálinhoz ta lálnak. 
Csuda szárnnyal bekopognak, 
ablakába így kopognak: 
szeretett jó Sztálinunk, 
nehéz, hosszú volt u t u n k , 
s ha le t t volna hosszabb is, 
bejár tuk vón még azt is, 
mert a Kreml tornyán csillag gyúlt 
at tól világos az út, 
s a Te tanításaid 
i rányí t ják lépteink. 
Születésed ünnepét 
köszönt jük mi is ekkép, 
ahogy szólni mi t udunk . 
ahogy szól a rigmusunk: 
élj sokáig Sztálinunk, 
népek békés életéért , 
a dolgozók győzelméért. 

A régebbi, a felszabadulás előtti költőnemzedékhez tartoznak: Maria 
Banu$, Eugen Jebeleanu és Radu Boureanu. Mindhármukat a komoly mű-
gond, a költői elmélyülés jellemzi. 

Maria Banuç: Fiamnak c. versében, melyet Fodor József jó fordításában 
olvashatunk, egyszerű, természetes módon, de rendkívül meggyőzően mozgó-
sí t ja a dolgozókat a békéért: 

Drága a béke, 
Drága a gyenge lugas nekem, 
mely, min t gyöngy gyönyörű. 
Drága nekem, ami szívemből szökken, 
az élet , az édes. 
melynek melegében ülök. 
De százszor becsebb az 
a nagy folyam: 
az igazság tág és tüzes vizének súhogása, 
ka r ja i közt vertem t a n y á t , 
i t t lelem én a nyuga lmat . 

370* 



Banuç példát mutat e versével, hogyan kell elkerülni a sematizmust, ho-
gyan kell élményszerűvé tenni a költeményt. 

E szempontból nagyon tanulságos még Eugen Jebelanu: A béke pajzsa 
c. hatalmas költeménye is. Jebelanu fő témája a fasizmus és az ú j háború 

• elleni küzdelem. Az imperialista háborús uszítóknak így fej t i ki a béketábor 
erejét : 

Nem feledjük, kik hoztak földünkre szabadságot, 
lőporfüstben kinyíló, véi'bimbós hajnalon: 
a holtak szent emlékét, az élők dicsőségét, 
mindörökké megőrzi a munkáshatalom! 

A kohók kür t je május elsejét búgja, hosszan. 
Az ünnepélyes zengés t á r t a j tón, ablakon 
száll be hozzánk és eljut azok tömöt t füléhez, 
akik remegve hallják a túlsó oldalon. 

Szárnyal a szelek szárnyán: „Fel, fel t i rabja i" , 
kibontot t lobogóként. Fel há t , te nagy világ! 
Európa rab nyugat ja , amerikai föld és 
messze gyarmati t á j ak , Afrika, Indiák! 

Jebeleanuról meg kell említenünk, hogy irodalmunk jó ismerője és érté-
kelője, Petőfi és Ady költészetének nagyszerű tolmácsolója.13 

Meg kell dicsérnünk Rákos Sándort ezért a szép fordításért, mely híven' 
érzékelteti az eredeti lendületét, pátoszát. 

Radu Boureanu-t, a csiszolt forma s az elmélyülés jellemzi. Fő t é m á j a 
neki is a béke, melynek egész kötetet szentelt. (Sângele popoarelor — A népek 
vére.) Ebből való a kötetben közölt magyarvonatkozású vers : 'Budapest I—II, 
melyet művészien fordított le Vas István. Boureanu verse nagyon élmény-
szerű s érzékelteti, miként taszította hazánkát a megsemmisülés szélére nép-
áruló kormányzatunk: 

Most is hallom, az oszlopok közt, verődve a szélben 
messzekiált a szabadság, zászlaja lángol, 
a lázadás verseit a lépcsőkre emeli, felviszi Petőfi Sándor 
a vérbevájt grófi karmok ala t t harcol a mélyben 
— mint lekötött ha jó — a nép, hogy megszabaduljon a lánctól. 

Bizonyára nagy meglepetést okoznak a magyar olvasóknak a legfiata-
labb román költők: Dan Deçliu, Costea Chioru, Veronica Porumbacu, Petru 
Vintilä, Vlaicu Bâma st., akik már nagyrészt túljutottak a formakeresés aka-
dályain. Ezt úgy érték el, hogy sokat tanultak a haladó román költőktől s a 
mai idősebb költőnemzedéktől, valamint a szovjet költők példáiból. Központi 
témájuk a szocializmust építő román nép problémái: a termelés kérdései s a 
béke megvédése. De ezek mellett megtaláljuk a dolgozó emberek szerelmét, 
szórakozását kifejező verseket is. E szempontból különösen Veronica Porum-
bacu-t kell kiemelnünk, aki Idill és Ének harmónikaszó mellett c. verseiben a 
munkási f jak szórakozásáról, szerelméről ír t népdalszerű formában. 

A sok tehetséges fiatal román költő közül a legtehetségesebb, a legfiata-
labb Dan Deçliu. Költeményeit a buzdító erő, az élményszíerüiség jellemz'. 
Nagy műgonddal ír s versein érzik a népköltészet komoly hatása. Különösen 
áll ez: Egy szegény paraszt balladája c. hatalmas költeményére, melyben a 

13 Poezii din Petőfi. Petőfi válogatott költeményei. Kétnyelvű kiadás. Bucuresti: 
1948. — Poeme din Andrei Ady. Ady Endre költeményeiből. Bucuresti. 1948. — 
Poeme maghiare. Magyar versek (Radnóti Miklós, József Attila és Adv). Bucuresti, 
1948. 
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kulákok által meggyilkolt dolgozó paraszt alakját idézi fel a román népdalok 
hangján. Hibá ja e versnek, hogy nem elég tömör; a költő igen sokat akar 
elmondani, s ez a vers élményszerűségének rovására történik. Kormos István 
fordítása jó. 

Közli a kötet Illyés Gyula fordításában: Jó esztendő, Kardos László 
fordításában Munkások tavasza és Vasárnapi ének c. költeményeit. Ez utób-
biban nagyszerűen érzékelteti az á j élet diadalát a régi felett: 

Hol rabló vigadott és folyt a vad barács, 
ma boldogan nevet az ú j kovács, 
kit t egnap vertek, most kacag 
nem gyötri fájdalom, szabad. 
Kacag a munka embere, 
kacag a munkás gyermeke, 

, kacagás csattan a hegyeken, 
kacagás kinn a tengeren, 
kacagnak, mert teli a csűr, 
a s a j t á r habzik, úgy örüL 
a ha jógyár is feldudál, 
az olvadó vas kiabál! 
És dalolnak a cséplőgépek: 
új hórák, hajnali zene, — 
és nő az élet, 
felzúg boldog öröme! 

Kimaradt a kötetből olyan nagyszerű verse, mint: Cântec de leagän 
(Boícsődal) és Re$ita cântâ slava lui Stalin (Resica dicsőséget énekel 
Sztálinnak). 

Sorra lehetne idézni a többi fiatal román költőt is; mind azt bizonyítanák, 
hogy komoly tehetséggel szolgálják népüket a szocializmus építésében s hogy 
a szocialista-realista ábrázolásban jelentős eredményeket értek. Jóllehet nagy-
részük már leküzdötte a sematizmus veszélyét, mégis ez megtalálható még 
olyan tehetséges költőnél is, mint Costea Chioru. A kötetben közölt verse: 
A norma túlteljesítése egy lépés a béke felé, melyet Kardos László jó fordí-
tásában olvashatunk, nem elég tömör; bőbeszédű, s nem hat élményszerűen. 
Hasonló hibái vannak Vladimir Colin: Az első terv éneke c. versének is. Talán 
nem volt hiba, hogy ezeket a verseket is közölte a kötet, mert így teljesebb 
képet kapunk a fiatal román költőkről; megismerjük hibáikat is, ami viszont 
tanulságul szolgálhat költőinknek is. A kötet Köpeezi Béla román irodalmi 
áttekintésével zárul. Ilyen nagy anyagról, mint az egész román költészet, még 
távolról sem lehet kielégítő képet adni 9 oldalon, amennyit a Kiadó e célra 
szánt. J ó volna, ha kiadóink ilyen esetben nem sajnálnák a helyet, s lehető-
séget adnának arra, hogy szélesebb keretek között kapjon képet a magyar 
olvasó a román irodalom fejlődéséről, annál is inkább, mert erre a múltban 
nem nyílt lehetőség. 

Végezetül a cikk folyamán kiemelt műfordítók mellett, meg kell dicsér-
nünk a kötet minden fordítóját, akik kevés kivétellel (Áprily, Jékely, Zelk) 
nyersfordításból fordítottak, s alaposan rácáfoltak arra a közfelfogásra, hogy 
nyersfordításból nem lehet művészi módon fordítani. Nem értjük azonban, 
mi értelme volt eg5 r költő verseit több költővel fordíttatni. (Beniuc 17 versét 
12 fordító tolmácsolta.) Igaz, hogy így sokszínű versfordítást nyertünk 
ugyanazon költőtől, de ez a tarkaság a költő egyéni sajátosságainak elsikka-
dásához vezet. Célszerűbb lett volna, ha olyan reprezentatív költőket, mint 
Torna, Beniuc, De§liu stb. csak egy költő fordít, méghozzá olyan, aki költői 
felfogásban, sajátosságban a leginkább hasonlít hozzájuk (pl. Kónya, Zelk, 
Kuczka). 

372* 



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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