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Diákműhely 

Folyóiratunk új állandó rovatot indít útjára Diákműhely címmel. A 
szerkesztők fórumot kívánnak biztosítni azoknak az önálló kutatómunkát 
végző hallgatóknak, akik a Jyväskyläi Egyetem Hungarológiai Központja 
és a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem közötti kapcsolat kere
tében, e két intézmény immár közös szellemi műhelyében kezdik pályáju
kat. Az itt folyó elmélyült munka eredményeiről kíván számot adni a Di
ákműhely - tanítványaink kutatási beszámolóinak közreadásával. 

József Attila és a Kalevala 

Sokan vizsgálták már a finn eposz hatását a magyar költészetben. Dol
gozatom József Attila életművében keresi a hasonlóságokat, de más meg
közelítésben, mint azt eddig megszokhattuk. A 60-as években filológiai 
vitát kiváltó Kalevala-hatás felfedezése után (Képes Géza: József Attila 
és a világirodalom. MTA. I. Osztálya közleményei, 1959; Varga Domo
kos: József Attila és a magyar Kalevala. Kortárs, 1967/4; Kolozsvári 
Grandpierre Emil: A magyar költészet és a Kalevala. Új írás, 1967/7.) a 
szakterület képviselői nem vizsgálódtak e témában. Dolgozatom első ré
sze az eddigi eredmények összegzésére vállalkozik. A szakirodalom sze
rint József Attila költészetében 1928-tól jelentkeznek az un. kalevalás ver
sek. Az írások jórészt csak az Aradat és a Szól a szája című verssel és 
verstöredékkel foglalkoznak részletesen. Valami módon finnugor ihletés
ről, motívumokról árulkodó versei közt tartják számon A hetedik, Ma
gány, Aranybojtú, Regös ének, Altató, Tömeg, Bevezető, Medvetánc, A 
kínhoz, Dagadt hentes, A csodaszarvas című verseket. Varga Domokos az 
Óda 4. versszakában is motivikus egyezéseket talál a Kalevalával. 

Dolgozatom második része elméleti kérdéseket tisztáz. Más szempontú 
a problémafelvetés, más nézőpontú az elemzés, ezért van szükség a leg
újabb elméleti iskolák (hermeneutika, recepcióesztétika) távlatából a fon-
tosabb kérdések megvilágítására. A recepcióesztétika felfedezte szá
munkra az olvasót. A befogadót az irodalom elengedhetetlen részének te
kinti. Figyelme az olvasóra, nem pedig magára a műre irányul. Egy befo
gadáselméleti elemzés során a következő kérdések lehetnek célraveze-
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tőek: Miért fordult az olvasó (esetünkben József Attila) érdeklődése a mű 
(történetesen a Kalevala) felé? Miért volt rá szüksége; mit olvasott ki be
lőle; mely részekre volt leginkább fogékony? 

A későbbiekben, az elméleti fejtegetés folytatásaként egy alkotáslélek
tani problémára is kitérek, nevezetesen a freudi Ödipus-komplexusra. A 
nagy költők, írók, történelmi hősök közül számosan átélték ezt a problé
mát, melynek lényege, hogy a fiúnak le kell győznie apját, hogy felnőtté 
válhasson, hogy saját hangjára találhasson, az epigon állapoton túlhalad
jon. József Attila esetében sem történik ez másként. Nyomasztólag hat rá 
Ady nagysága, nyelvével kísérletezik, majd költészetébe építi, míg végül 
túljut rajta, legyőzi nagy elődjét. Ekkor már nem másolandó, hanem fel
szabadító példa számára a költőtárs. Ugyanezt a lélektani problémát vé
lem felfedezni a Kalevalával kapcsolatban is. József Attila először csak 
„ízleli" az eposz nyelvezetét, többször eltávolodik tőle, majd visszatér 
hozzá, míg végül lírájába ötvözi, s utolsó „kalevalás" versében (Szól a 
szája) már mintha újra fordítaná a finnek nemzeti eposzát. 

Dolgozatom harmadik részében a pályakezdéstől végigkísérem ezt az 
ismerkedési folyamatot, különös tekintettel arra, hogy a Kalevala mely 
részleteire, motívumaira reflektál József Attila, melyek azok, amelyekben 
saját kérdéseire keres választ. 

Az első, még epigon szerepre utaló verse az Ördög farába című köl
temény, melyre a szakirodalom - méltánytalanul - mind a mai napig nem 
figyelt föl. Pedig ebben a versben a Kalevala Kullervo történetének majd
hogynem tökéletes adaptációja történik. A későbbiekben egyre áttétele
sebben és többértelműbben jelentkeznek a motívumok A Szól a szája 
kezdetű verstöredék is tökéletesen zárja az alkotáslélektani folyamatot. 

OLÁH KRISZTINA 

Kodolányi János: Suomi 

Dolgozatom témája Kodolányi János Suomi című munkája. Az író 
1936 és 1938 között több tanulmányutat tett Finnországban, melyek hatá
sára születtek a folyamatosan közölt beszámolók, majd az ezekből össze
állított A csend országa és a Suomi titka című munkák. A szöveg többször 
is megjelent, először 1938-ban, aztán 1942-ben, majd a háború alatt még 
egyszer, melyet az 1968-as és az 1990-es kiadás követett. 

Első olvasás után felmerült bennem a kérdés, hogy milyen műfaji kate
góriába sorolható be a mű. Az első kiadás útirajznak mondja, amit meg is 
erősít az a tény, hogy az írónak kevésbé célja Finnország tudományos igé-
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nyű, általános bemutatása, inkább szubjektíven közli a nagyon is konkrét 
tényeket. Mindezen közben országismeretet is ad, mely országismeret 
nemcsak Finnország politikai berendezkedésére, hanem a szokások, a finn 
ember, az életmód bemutatására is vonatkozik. Eme bemutatások, beszá
molók háttere, kerete az író utazása. Ebből a szempontból tehát használ
hatjuk az útirajz műfaji meghatározását. 

Végigolvasván a művet egyértelművé vált számomra, hogy ezen írások 
túlmutatnak a hagyományos értelemben vett útleírás keretein. Észrevehető 
ugyanis, hogy az írónak feltett szándéka meggyőzni olvasóját, hogy ami 
Finnországban megvan és működőképes(gondolok itt politikai, gazdasági, 
kulturális és gondolkodásbeli dolgokra, tényekre), az követhető és köve
tendő Magyarország, a magyarság számára is. Számos példával támasztja 
alá mondanivalóját, igyekszik meggyőzni az olvasót. A meggyőzés szán
déka nem csupán a példákon át érzékelhető, hanem a használt hang, stílus, 
Finnország pozitív beállítása is ezt a célt szolgálja. 

Véleményem szerint akkor sem erről van szó, ha a prédikáció műfajá
nak megfelelő vonásokat fedezek fel a szövegben, persze nem a klasszi
kus, egyházi értelemben. Kodolányi a magyarsághoz szól e példa bemuta
tásával, annak állít tükröt. Szándéka a figyelemfelkeltés, a tettre való buz
dítás, a példaadás, ugyanakkor a figyelmeztetés és ezáltal az elmarasztalás 
is, s ehhez használja eszközül az útleírás, útirajz műfaját. 

A műfaj vizsgálata felkeltette érdeklődésemet a mű stílusa iránt, így 
dolgozatomban megvizsgálom azokat a stilisztikai eszközöket, amelyek 
segítségével az író saját célkitűzéseit igyekszik megvalósítani, azt, hogy 
Suomi példája elfogadhatóvá, hihetővé váljon a magyar olvasó számára. 

Legszembetűnőbb az a szeretet, az a rajongás, ahogy Finnországról, 
mint álmai országáról szól. Tökéletesen el tudja hitetni az olvasóval, hogy 
ez a föld számára több, mint egy példa a többi között, hogy minden hiá
nyosságával együtt ez a „példa". Ez a szeretet az agitáló, meggyőző, bizo
nyító sorok között megbújó lírai betétekben mutatkozik meg leginkább. 
Hasonlataira, metaforáira, megszemélyesítéseire egyaránt jellemző, hogy 
nyugalmat árasztanak. Sokszor valamilyen lassú, megnyugtató mozgást 
jelenít meg a kép. Sok költői kép kapcsolódik a vízhez, a levegőhöz. 

Mindezekből világossá válik egyrészt az, hogy az író valóban őszinte 
szeretettel viseltetik Finnország iránt, s eme érzelem hatására írta ezeket a 
sorokat, másrészt az, hogy ezek a betétek - még ha néhol túlzásnak is 
érezzük őket - nagyban segítik az író azon szándékát, amely az olvasó 
meggyőzésére irányul. 

Ezen feltevéseimet számos példával támasztom alá dolgozatomban. 
A műben politikai, lírai, tényszerű és kissé eltúlzott, személyes és tör

ténelmi részek váltják egymást, amelyek együttesen gyakorolnak hatást az 

291 



DIÁKMŰHELY 

olvasóra. Ezzel kapcsolatban érdekesnek tartom megvizsgálni a mű fo
gadtatását mind Magyarországon, mind Finnországban, hiszen valószínű
leg eltérő módon reagáltak rá már csak azért is, mert egészen különböző 
színben tűnteti föl a két nemzetet. 

Az 1930-as években Magyarországon a politikának, a gazdaságnak és a 
kultúrának számos olyan kérdése volt, amelyek az I. világháború óta ren
dezetlenek maradtak. Gondolok itt többek között a földkérdésre, az egy
ke-problémára, a még megvalósítatlan demokrácia és a mindenki számára 
elérhető, színvonalas oktatás kérdésére. A helyzet rendezését nemcsak a 
politika, hanem az irodalom is forszírozta; így tett az ekkor alakult népi 
írók csoportja is, akik az ország helyzetének javulását egy a parasztságra 
alapozó politikai berendezkedéstől várták. Dolgozatomban megvizsgá
lom, hogy a szintén ehhez a csoporthoz tartozó Kodolányi mennyiben val
lotta magáénak a népi írók programját, ismertetem e program főbb pont
jait s megnézem, hogy a Suomi című írás mennyiben felel meg ennek. 

Figyelembe kell vennem azt a tényt is, hogy a műnek nemcsak hogy 
több kiadása létezik, de minden kiadás szinte más szövegváltozatot is je
lent. Ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen az író igyekezett kora legége
tőbb kérdéseit számba venni, és így a kényes kérdéseket nem tudta és nem 
is akarta megkerülni. Nyilvánvaló, hogy mindegyik kormányzat talált az ő 
politikai programjának nem megfelelő részeket, így azokat kihagyatta a 
szövegből. Munkám a szövegváltozatok összehasonlítására is kitér. 

Végezetül megpróbálok magyarázatot találni arra, hogy mi az oka, mi 
az előzménye annak, hogy a szöveg ilyen kétséget kizáróan, ilyen idea
lizmussal hirdeti Suomi példáját. Feltételezem, hogy ezt megtalálva más 
értelmet nyer majd a szöveg, s segíti annak pontosabb megértését is. 

PASZTERCSÁK ÁGNES 

Aleksis Kivi: Szívem dala 

A munkát körülbelül két éve kezdtem, amikor megismertem Aleksis 
Kivi Szívem dala című versét és annak hét fordítását. A vers fölkeltette az 
érdeklődésemet, ugyanis nem számít ismert versnek Magyarországon, 
mégis sok fordítása született (Faragó József 1938, Zolnai Gyula 1942, Ké
pes Géza 1955, 1959, 1974, 1984, Péli Árpád 1984). Ezután írtam egy 
dolgozatot, melyben a magyar fordításokat az eredetivel és egymással is 
összevetve nyelvileg-stilisztikailag elemzem. Ebben a dolgozatban még 
csak hét fordítást használtam fel, azonban tudtam, hogy létezik nyolcadik 
is (bibliográfia utalt rá), de nem tudtam hozzájutni. A dolgozat rengeteg 
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nyitott kérdést hagyott számomra, elsősorban a versek ritmikáját illetően, 
ugyanis az eredeti vers szimultán verselésű és a fordítások közül is szi
multán verselést mutatott némelyik. A versek ritmikai helyzetének megál
lapítása, illetve az eredetivel való összehasonlítása egy újabb dolgozatot 
eredményezett. Abban Lotz János strukturalista metrikai elmélete volt a 
kiindulópontom. Teóriájában Lotz a különböző nyelvek verselési rendsze
rét vizsgálva olyan elméleti keretet próbált létrehozni, amelynek alapján 
bármely nyelv versrendszere leírható. Metrumtipológiája alapján megálla
pítottam, hogy a magyar és a finn nyelvben mely versrendszerek vannak 
meg, majd a kérdéses verseket ennek alapján megvizsgálva összehasonlí
tottam. Ekkor még mindig csak hét fordítást ismertem. 

Munkám jelenlegi helyzete a következő: megtaláltam még két fordítást 
(az egyik Bán Aladáré 1906, a másik pedig Kodolányi Jánosé 1942). így 
már kilenc fordítás áll rendelkezésemre, amelyek együtt vizsgálva kezde
nek rendszert alkotni számomra. Dolgozatomban szeretném egyesíteni ed
digi munkám eredményeit úgy, hogy az időközben fölmerült újabb szem
pontokat is alkalmazom a kilenc fordítás során. 

Elméleti kiindulópontom a következőképpen alakult: mint említettem, 
a fordítások alapos ismerete kialakított bennem egyfajta rendszert. Ezt úgy 
értem, hogy a versek „megoldásai", nyelvi fordulatai kirajzolták előttem 
az eredeti versnek egy olyan vázát, amely azt mutatja, hol csúszhat el a 
fordítás, vagyis hol vannak a finn versnek fordítás szempontjából bukta
tói. 

Röviden a következőkre gondolok: 
1. A cím. Kérdés, hogy a regény részének tartja-e a fordító, vagy önálló 

versnek, illetve pogánynak, vagy kereszténynek. 
2. A ritmus. Hogyan adja vissza a fordítás a finn szimultán verselést, il

letve mennyire hangzik magyar hagyományba illőnek az új vers. 
3. A Tuonela szó és a hozzá tartozó motívumok. Hogyan jelenik meg a 

magyar hagyománytól és olvasótól idegen képzetkör, mennyire érthető, 
keresztény-e vagy pogány. 

4. A kehrääjälintu szó „magyarítása" . Fontossága elsősorban stiliszti
kai vonatkozású, de nem elhanyagolható. 

Ez a váz újabb kérdéseket vetett föl, melyek közül előtérbe helyeződik 
a fordító, mint olvasó, illetve maga az olvasó, valamint a kettő kapcsolata. 
A magyar olvasó a verset már csak a fordító befogadásának szűrőjén ke
resztül olvashatja, és éppen ez az, amit a fönt leírt rendszeren keresztül 
szintén meg lehet vizsgálni. 

Nagyjából ennek a váznak a vizsgálata (minden versre részletesen ki
terjedően) adja a dolgozat magvát. A vizsgálat során figyelembe veszek 
még egyéb szempontokat is, ezeket azonban nem tárgyalom olyan részle-
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tességgel, mint a már említetteket. Az egyik ilyen szempont a befogadás. 
Ugyanis a fordítás érthetősége természetesen a minél teljesebb olvasói be
fogadás miatt szükséges. Ez pedig magában foglalja az olvasó értelmezé
sének egy újabb lehetőségét: a fordító mint olvasó és befogadó. 

A másik ilyen szempont a fordításelmélet. Minden fordítás egyfajta, a 
korban uralkodó fordítási eszmény jegyében születik. Ezek a fordítások 
egy közel nyolcvan éves időintervallumot fognak közre. Ennyi idő alatt a 
fordítási ideál gyökeres változásokon esett át, amely nyilván a műfordítá
sokon is megfigyelhető. Az egyes pontok vizsgálatakor tehát ezt is figye
lembe veszem, amilyen mértékben szükséges. 

TÖRÖK ILDIKÓ 
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