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jezetben közölt térképek alapján jól nyomon 
követhetjük a népmozgások irányait.

A második rész elején áttekintést találunk a 
zsidó nyelvekről általában. A társadalomtól el-
szigetelten élt közösségek nyelvi változatai a 
domináns környezeti kultúra többségi hatására 
formálódtak. A szerző részletesen kitér a sze-
fárd nyelv kialakulásának kérdéseire, előzmé-
nyeire, elnevezéseire. A fejezetben gazdag 
példatárt találunk a spanyol zsidó nyelv fone-
tikai, morfo-szintaktikai kialakulására, válto-
zásaira, torzulásaira. Különösen érdekes feje-
zet ez a spanyolul tudó olvasó számára, mivel 
a példák mellett megtaláljuk mai spanyol nyel-
vi megfelelőiket, a változások magyarázatait. 
Egyes példák esetében éppen a két nyelv kö-
zötti különbségekre hívja fel a figyelmet a 
szerző, cáfolva ezzel azt az igen elterjedt téves 
nézetet, hogy a zsidó-spanyol nyelv a mai spa-
nyol nyelv archaikus változata lenne.

A harmadik fejezetben a zsidó-spanyol 
nyelv szociolingvisztikai vonatkozásaival is-
merkedhetünk meg. A témához kapcsolódó 
alapfogalmak – mint kétnyelvűség, nyelvcse-
re, nyelvmegtartás – áttekintése után a sze-
fárd jelenlegi helyzetével foglalkozik a szer-
ző. Számba veszi azokat a társadalmi ténye-
zőket, amelyek évszázadok során alakították 
és mai is alakítják a világ több részén még 
beszélt, de fokozatosan kihaló nyelvet. A fe-
jezet utolsó része a nyelv megmaradásának 
esélyeit latolgatja. A világ különböző pontja-
iról, a mindennapi élet számos területéről hoz 
példát a nyelv megtartására tett erőfeszíté-
sekre. A szerző kitér a kulturális intézmények 
tevékenységeire, a médiában, elsősorban rá-
dióban hallgatható zsidó-spanyol nyelvű adá-
sokra, az oktatás területén megfigyelt tevé-
kenységekre, valamint egyéb fórumokra, 
ahol a beszélőközösség tagjai egymásra talál-
hatnak vagy használhatják nyelvtudásukat.

Az utolsó fejezet a könyv talán legérdeke-
sebb és legértékesebb fejezete. Ebben a rész-
ben a szefárd zsidó nyelvet még beszélő, il-
letve értő adatközlőkkel sikerült interneten 
keresztül felmérést készítenie a szerzőnek. 
Felmerül a kérdés, hogyan találhatott rájuk, 

hiszen a világ különböző pontjain élnek, és 
ráadásul a nyelv helyzetéből következően az 
internetet kevésbé használó idősebb korosz-
tályhoz tartoznak. Elterné Czöndör Klára a 
zsidó-spanyol diaszpóra közösségei által 
használt levelező listák segítségével küldött 
ki 550 kérdőívet, melyekből 100-at kapott 
vissza. A vizsgálati minta – az alacsony szám-
ból következően – véletlenszerű volt, de bi-
zonyosan állíthatjuk: a nyelv jelenlegi állapo-
tában még ez is nagyszerű mintavételnek te-
kinthető. A vizsgálat a beszélőközösség 
nyelvhasználatára, nyelvtudásának szintjére, 
a zsidó-spanyol nyelvhez való viszonyulásá-
ra, a nyelv jövőjére és a szefárd zsidó nyelv-
vel kapcsolatos egyéb kérdésekre keresi a 
választ. A felhasznált kérdőívet a kötet végén 
teljes terjedelemben megtaláljuk.

Czöndör Klára átfogó jellegű, úttörő mun-
kája hiányt pótló mű mind a spanyol és zsidó 
kultúra iránt érdeklődő olvasó, mind a spa-
nyol szakos egyetemi hallgatók, kutatók szá-
mára. Bizonyára nagy érdeklődéssel fogad-
nák külföldön is. Érdemes lenne lefordítani.

Jámbor Emőke

Vígh Árpád
Kék mezõben fehér liliom. 
a francia-kanadai irodalom 
története
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. 274 p.

A francia-kanadai irodalom története élveze-
tes olvasmány és Magyarországon unikum. 
Goethe világirodalom-fogalom elmélete sze-
rint a világirodalom egy „nemzetek és nyel-
vek fölött álló humánus poétikai egység”. 
Babits leginkább Európára értette saját világ-
irodalom-fogalom elméletét (nemzeti nyel-
vek és kultúrák legnagyobbjainak szellemi 
egysége), de odatartoznak még olyan nemze-
ti irodalmak is, amelyek feldolgozása Ma-
gyarországon többé-kevésbé megtörtént vagy 
folyamatban van. Kanada nincs ebben a sor-
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ban, Québec még kevésbé (eddig, tegyük 
hozzá), pedig ha elolvassuk a hátsó borító rö-
vid összefoglalóját, dióhéjban megtaláljuk a 
legfontosabb elemeket, és kiderül, hogy ez a 
kultúra, nyelv és irodalom nagy alkotásokat 
hozott létre (bár nem adott még Nobel-díjast a 
világnak): „A francia-kanadai vagy más néven 
québeci irodalom története egy fiatal észak-
amerikai nemzet írásos kultúrájának legjavá-
ról szól. Ez a csaknem két évszázados múlttal 
rendelkező irodalom európai alapokról indul-
va, de kezdettől fogva fokozatosan alkalmaz-
kodva a sajátos természeti és társadalmi körül-
ményekhez, a kontinens más nemzeteihez ha-
sonlóan számos értéket hozott létre. Különösen 
a második világháború utáni évtizedekben 
született művek arattak világszerte sikert, de a 
klasszikusnak mondható írók sorában is talá-
lunk néhány kiemelkedő egyéniséget. Ez a 
francia kultúra árnyékából csak nehezen és 
elég későn kilépett irodalom teljes történeti fo-
lyamatában nézve egyetemes érvényű üzene-
tet és tanulságot is kínál. Québec példaértékű 
lehet Közép-Európában abból a szempontból 
is, hogy miként őrizhette meg nyelvét, identi-
tását egy olyan kis nép, mely csupán magá-
nyos kultúrsziget volt évszázadokon át az őt 
körülölelő anglofon tenger közepén.”

Ez a szép kiállítású könyv tehát nemcsak 
hézagpótló mű, hanem tananyag is, lexikon, 
átfogó tanulmány-sorozat, irodalmi érdeklő-
désünk tárháza és az egyetemes kultúra része. 
A szerző nagyszerű fordításai pedig – Vígh 
Árpád számos részletet lefordított mindegyik 
műfajból, hogy az olvasó élvezhesse az ere-
deti alkotások hangulatát – lehetőséget nyúj-
tanak ismeretlen tájak felfedezésére, egyben 
további elmélyülésre invitálják az olvasót. 
Mennyire ismerjük Kanadát Magyarorszá-
gon? Hányan tudják, hogy 11 tartománya kö-
zül Québec, a legnagyobb (Magyarország ti-
zenhatszor férne bele) francia nyelvű? Ki 
tudná egy-két irodalmi szerző nevét idézni? 
Valószínűleg Magyarországon sem ismerik 
többen a québeci irodalmat, mint Québecben 
a magyar irodalmat. Hazánkban mindössze 
egy regény – Louis Hémon Maria Chap-

delaine című regénye – jelent meg magyarul 
1957-ben (sok félreértéssel), és egy antológia 
– Óda a Szent Lőrinc-folyóhoz – Éva Kushner 
válogatásában, Köpeczi Béla előszavával. 
Egyetlen drámát fordítottak le magyar nyelv-
re, Michel Tremblay Sógornők című művét, 
azt is angol nyelvű fordítás alapján. Ezzel 
szemben a Québecben évente négy számmal 
megjelenő Nuit blanche folyóirat 1988 tava-
szán egy teljes számot szentelt a magyar iro-
dalomnak, ahol olvashatunk a magyar nyelv-
ről, röviden az irodalmunk történetéről (poé-
zis Petőfivel és Adyval, próza Déry Tiborral, 
Németh Lászlóval, Márai Sándorral és má-
sokkal), a magyar színházról (szerzők fotói-
val és előadás-illusztrációkkal), van benne 
interjú Sütő Andrással, és Mészöly Miklós 
egy addig kiadatlan novelláját is elolvashat-
juk. Igaz, ez az összeállítás is Vígh Árpád 
munkája. Így fonódik tehát össze a földrajzi-
lag nagyon messze élő két nép és nyelv, a  
québeci francia és a magyar.

A könyv írója, Vígh Árpád egyetemi tanár, 
az MTA doktora a Pécsi Tudományegyetem 
Francia Tanszékének alapítása (1985) óta tanít 
frankofon irodalmat (kanadai-francia és svájci 
irodalom, valamint általános frankofon civili-
záció). Az egyetemi oktatás mellett kutatásai-
nak középpontjában is a québeci irodalom áll, 
publikációinak jelentős részét szentelte a ka-
nadai francia nyelvű irodalomnak, az irodalmi 
szövegek stilisztikai elemzését végzi. Számos 
tanulmányt jelentetett meg az általa alapított 
nemzetközi folyóiratban, a Cahiers franco-
phones d’Europe centre-orientale-ban, a Heli-
kon folyóiratban A fran kofon irodalmak sajá-
tossága című szám szerkesztője (1992/1.) és a 
Québec példája cikk szerzője (Hitel 1997/2.). 
Legnagyobb és korszakalkotó stilisztikai és 
lexikográfiai munkája, amelyben Louis Hémon 
Maria Chapdelaine című művét elemzi, Qué-
becben látott napvilágot: L’écriture Maria 
Chap delaine. L’explication des québécismes 
et le style de Louis Hémon (Québec: Sep-
tentrion, 2002. 250 p.).

Ez az irodalomtörténet újdonság tehát a 
magyar olvasó számára, egyben az első olyan 



108 Könyvszemle

könyv, amely a próza, líra és dráma történetét 
egyaránt végigköveti. Sok év kutatómunkáját 
tükrözi, a fáradhatatlan jegyzetelést, egy teljes 
irodalom termésének többszöri elolvasását és 
rengeteg személyes élményt: megismerkedést 
írókkal, költőkkel, nyelvészekkel, tudósokkal, 
színházi emberekkel, kutatókkal. A kötet elő-
szavában Alain-G. Gagnon, a montreali Qué-
beci Egyetem Kanada-kutató tanszékének ve-
zetője így fogalmaz: „Québec ma a külföld 
szemében mindenekelőtt egy olyan nemzet-
ként jelenik meg, mely bátran vállalja önma-
gát és hirdeti pluralizmusát. S olyan politikai 
közösségként is, amely számos kis nemzet 
számára vált modellértékűvé szerte a világ-
ban, gondoljunk Katalóniára, Wallóniára, 
Skóciára. Québec a szabadság élettere, ezt fe-
jezi ki művészetben, kultúrában, s teszi ezt a 
francia nyelv segítségével, melyet a társadal-
mi beilleszkedés eszközeként kínál a beván-
dorlók számára is. […] Québec abban is kü-
lönbözik más kanadai régióktól, hogy társada-
lomképében hagyományosan egy, a többi 
észak-amerikai társa dalomnál irányítottabb 
államot tételez fel. Ennek az államnak a fel-
építése, majd stabilizálódása az 1960-as évek 
kezdetétől fogva a frankofon polgárságnak 
mindazon eszközöket a rendelkezésére bocsá-
totta, melyeknek segítségével sikerült bekap-
csolódnia a nemzeti és nemzetközi gazdasági 
hálózatokba, ami a két fő nyelvi közösség kö-
zötti társadalmi kapcsolatok újradefiniálásá-
hoz vezetett Kanadában.” A későbbiekben is 
látjuk majd, hogy az irodalom története nem 
választható el a történelmi folyamatoktól. 
Vígh Árpád a kanadai-francia irodalom fejlő-
dését Québec fejlődésének folyamatába 
ágyazza, társadalmi, gazdasági és kulturális 
keretbe foglalja, hogy mindenki számára ért-
hető legyen ez az igen élvezetes olvasmány.

A bevezetőben a szerző által említett terra 
incognita ma már nem ismeretlen föld, hi-
szen a québeci irodalom évszázados hagyo-
mányokkal és klasszikusokkal büszkélked-
het. Elég megemlíteni a Dictionnaire des 
œuvres littéraires du Québec enciklopédiát, 
amely a québeci irodalmi alkotásokat tartal-

mazza a kezdetektől 1985-ig. Ez a vállalko-
zás a hetedik kötetnél jár, mindegyik kötet 
mintegy ezer oldal terjedelmű. Fordulópont 
volt a québeci irodalom világméretű megis-
merése szempontjából az 1960-as években 
elindult „Csendes Forradalom”. A könyvből 
megtudhatjuk, hogy ez a forradalom „valójá-
ban nem volt sem csendes, sem forradalom, 
inkább a québeci francia ajkú lakosság eman-
cipációs törekvéseinek a felgyorsulását, a 
gazdasági és politikai hatalom egy részének  
a megszerzését jelentette, amely aztán, nem 
mellékesen, nemzeti és kulturális identitástu-
datuk további megszilárdulását hozta magá-
val” (p. 14). Ez a forradalom nagy hatást gya-
korolt a frankofon mozgalom elindulására is. 
Központi kérdése a nyelv kérdése volt és an-
nak lexikográfiai hatásai (az elzártságból ere-
dő eltérések), hiszen Franciaországban az 
Akadémia szentesíti a szabályokat. Megtud-
juk, hogy mindezek a kérdések milyen föld-
rajzi keretbe foghatók, és hogy milyen törté-
nelmi előzmények vezettek oda, hogy meg-
születhetett ez az irodalom.

A kötet két nagy fejezete a klasszikusokat 
és a moderneket elemzi. Az első részben a 
québeci irodalom őstörténetével ismerkedünk 
Új-Franciaország idejéből (1534–1763). Az 
angol hódítás utáni évtizedeket idézi az akko-
ri brit kormányzó, Lord Durham jelentéséből 
kölcsönzött cím, amely az 1763-tól 1840-ig 
tartó időszakot vizsgálja: Egy nép történelem 
és irodalom nélkül. Írásos kultúra híján elő-
térbe kerül a szóbeliség, amelyet a hosszú téli 
esték virrasztásai jellemeznek, vagyis mesé-
lés, tánc, éneklés. A főként az óhazából ho-
zott legendák, mesék, fantasztikus történetek 
átalakulnak az új körülmények hatására, erre 
példa A sátán kenuja (La chasse-galerie), 
amely annyi változatban ismeretes, ahány 
mesélő adta elő. A hűs patak kezdetű dal pe-
dig igen népszerű volt Kanada-szerte, ennek 
a refrénjéből ered Québec híres jelmondata 
(1883-ból), Je me souviens – Emlékezem (ma 
is minden québeci autó rendszámtábláján ez 
a felirat olvasható): Olyan régen tiéd szívem, 
Nem feledlek, kedvesem.
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1778-ban megjelenik Montréalban az első 
irodalmi hetilap, a Gazette littéraire, amely 
ugyan rövid életet él, mégis jelzi egy új kor-
szak kezdetét, amikor leginkább versek, drá-
mák, episztolák, szatírák jelennek meg. Az 
igazi áttörést 1837-ben a Le Populaire folyó-
irat kiáltványa jelenti, amely „nemzeti iroda-
lom” megteremtését sürgeti. Megszületik 
Philippe Aubert de Gaspé „történeti regénye”, 
amelyet a québeci irodalom alapító műveként 
tisztelnek. Ugyancsak történelmi jelentőségű 
François-Xavier Garneau Kanada története 
című, 1845 és 1848 között három kötetben 
megjelenő munkája. A nemzeti romantika év-
tizedeiben az újrakezdés és a hűség regényei 
látnak napvilágot: a „parasztregény” vagy 
„földregény” (roman de la terre) és a kaland-
regények. A korszakot a nemzeti történelem 
idealizálása jellemzi. A költészet kényszerpá-
lyára szorul. A realista és szimbolista szerzők 
rendkívüli módon gazdagítják a québeci iro-
dalmat, ez a periódus a rövid formák aranyko-
ra. Megszületik a „Montréali iskola” ennek a 
nagyvárosnak a diáknegyedeiben (Baudelaire, 
Verlaine és Rimbaud követői), és csatlakozik 
a körhöz a fiatal (és tragikus sorsú) Émile 
Nelligan, akit azóta a legnagyobb québeci 
klasszikusként tisztel a világ. Idézzünk egy 
részletet A bor románca című versből: Víg va-
gyok, oh de víg, hangosan kacagok, Oly vi-
dám, hogy félek, könnyekre fakadok.

A korszak kiemelkedő szerzői közé tar-
toznak: Savard, Groulx, Girard, Laberge, 
Grignon, Borduas és Hémon. Óriási sikert ért 
meg (húsz nyelvre fordították le) Louis Hémon 
Maria Chapdelaine (1916) című regénye – a 
„földregény” hagyományain haladva –, amely 
csodálatos, egyszerű és realista leírása ennek a 
küzdelmes, szenvedésekkel és lemondásokkal 
teli kanadai életformának. Hémon Bretagne 
szülötte, mindössze két évet élt Québecben 
(33 évesen bekövetkezett tragikus haláláig), s 
ez idő alatt megtapasztalta a mindennapi élet 
nehézségeit. Ez a műve abban különbözik ko-
rábbi regényeitől, hogy „az egyén tragédiája a 
közösséggel való katartikus egyesülésben egy-
fajta vigasztalást talál” (p. 102).

A kötet második része a modernekkel fog-
lalkozik. Saint-Denis Garneau, Alain Grand-
bois, Rina Lasnier és Anne Hébert – a négy 
nagy költő, „akiket ma a világirodalom klasz-
szikusaiként tartunk számon” (p. 125) – írá-
sai javarészt a második világháború körüli 
korszakhoz köthetők, de „kétségtelenül az 
ún. modern idők irodalmát gazdagítják” (uo.). 
Anne Hébert leginkább regényeiről vált is-
mertté, amiben nagy szerepe volt a párizsi 
Seuil kiadónak is (Hébert élete nagy részét 
Párizsban töltötte). A több irodalmi díjjal ki-
tüntetett szerzőnő 1970-ben napvilágot látott 
regényét, a Kamouraská-t három évvel ké-
sőbb Claude Jutra megfilmesítette. A máso-
dik világháború időszaka táján Québecben 
látványosan megnövekszik a városi lakosság 
aránya, ez a változás hozza magával a városi 
regény megszületését. A Csendes Forradalom 
csatározásai (1960-tól), a joual (azaz a qué-
beci vernakuláris nyelv) nyelvi kérdései, a 
kiadói tevékenység fellendülése, a női szerep 
változása, az egyetemek szerepének növeke-
dése adott témát a kivételes tehetséggel meg-
áldott íróknak. Gabrielle Roy mindjárt az 
első regényével nemzetközi hírnevet szerzett 
(Alkalmi boldogság – „Bonheur d’occasion”, 
1947, Párizs). Roger Lemelint 1974-ben a 
nagyhírű párizsi Goncourt Akadémia tagjává 
választják. André Langevin „az egzisztencia-
lista regény legjobb québeci képviselője”, 
trilógiájában Camus nyomdokain jár. Robert 
Charbonneau elméleti írásaiban az irodalom 
célját a személy „egyéni megtérésében” látja. 
Yves Thériault igen termékeny író, aki a ki-
sebbségek kérdésével foglalkozik, például az 
eszkimókkal, mint az Agaguk című regényé-
ben (1958). A hatvanas évek legjelentősebb 
íróit – Jacques Ferron, Hubert Aquin, Marie-
Claire Blais, Jacques Godbout, Réjean 
Ducharme – a nemzeti identitás kérdése fog-
lalkoztatja, és az elidegenedés ellen lázadnak. 
Gaston Miron (1928–1996) pedig a „szó szo-
ros értelmében harcos költő volt” (p. 187).

Az 1940-es és 50-es években inkább csak 
megtűrt, de mind a mai napig igen népszerű 
sanzon-kultúra legjelesebb képviselői (akik 
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sokszor Párizsban aratták legnagyobb sikerei-
ket) sokban hozzájárultak a québeci költészet-
hez, annak énekelt változatához: a gyökerekhez 
visszanyúló Félix Leclerc, a rock-generáció je-
les képviselője, Robert Charle bois, a québeci 
telet megéneklő és 80 évesen is aktív Gilles 
Vigneault, vagy a sokszor provokatív viselke-
désű, de igen szuggesztív Diane Dufresne.

A színházról mindjárt az elején közli a 
szerző, hogy habár az első irodalmi mű Qué-
becben színházi mű volt, mégis 350 évet kel-
lett várni, hogy felnőjön ez a műfaj a próza és 
a költészet színvonalára. A québeci színház 
első igazi darabja Gratien Gélinas Kiskakas 
című műve. Gélinas mellett Marcel Dubé 
munkássága fémjelezte a kezdeti szakaszt. 
Az 1950-es és 60-as évektől kezdve azonban 
nagyszerű szerzők darabjait mutatják be,  
el sősorban Jacques Languirand, Jacques 
Ferron, Françoise Loranger, Michel Tremblay, 
Robert Gurik, Jacques Duchesne és Réjean 
Ducharme nevét emelhetjük ki.

A kortárs irodalomban a már említett Hé-
bert és Godbout mellett feltétlenül megemlí-
tendő Jacques Poulin (Volkswagen blues, 
1984) és Victor-Lévy Beaulieu (Louis Fré-
chette és Jacques Ferron vérrokona), aki már 
nagyon fiatalon bekapcsolódott az irodalmi 
életbe: húsz év alatt 29 könyvet írt, és máig 
működő kiadóház tulajdonosa. A nemzeti ki-
sebbségek irodalmában Akádiát kell első he-
lyen említeni, benne a szóbeli hagyományok-
ra támaszkodó Antonine Maillet-t, akinek 
Goncourt-díjas regényét (Szekeres Pélagie, 
1979) nemzeti eposzként tartják számon. A 
bevándorolt írók egyre nagyobb szerephez 
jutnak a multikulturális Québecben: olaszok, 
délkelet-ázsiaiak, Haitiről származók, görö-
gök és magyarok is.

A kötetet részletes tematikus bibliográfia 
zárja a történelem és társadalom, a québeci 
francia nyelv, a québeci francia nyelv szótá-
rai, az irodalmi lexikonok, az irodalmi anto-
lógiák, az irodalomtörténetek és tanulmány-
gyűjtemények tárgyköréből. Ez a lista nem 
lehet teljességre törő, de amint a szerző is 
megállapítja, a legalapvetőbb és a legfris-

sebb, valamint a hozzáférhető művek megta-
lálhatók benne. Didaktikai szempontból ki-
emelem a következő mondatot, hiszen a jövő 
nemzedék tanítása és nyitottságra nevelése is 
fontos szempont egy egyetemi oktató-kutató 
pályáján: „Szem előtt tartottuk azt is, hogy 
milyen könyveket kellene beszereznie egy 
magyar felsőoktatási intézménynek, amely a 
kanadisztikán belül a francia-kanadai civili-
záció megismerését is fel kívánná venni 
programjába” (p. 257).

A kötetet a francia-kanadai irodalomban 
maradandót nyújtó szerzők képcsarnoka zár-
ja. Kevés olyan könyv jelenik meg a piacon, 
amelyre gondolkodás nélkül, nyugodt szívvel 
lehet mondani, hogy mindenki számára hasz-
nos. Ajánlom tehát ezt a könyvet a francia és 
a kanadai irodalom iránt érdeklődőknek, 
egyetemi hallgatóknak és tanároknak, és 
mindazoknak, akik még nem ismerik ezt az 
irodalmat és nem járatosak e nép kultúrájá-
ban. Ez a lebilincselően olvasmányos könyv 
azoknak is betekintést enged a francia-kana-
dai irodalomba, akik nem ismerik a nyelvet, 
hiszen számos (kiadatlan) fordítás vezeti az 
olvasót saját véleménye megformálásában. 
Leginkább pedig a fordítóknak és kiadóknak 
ajánlom a munkát, hogy engedvén a csábítás-
nak, ültessenek át magyar nyelvre olyan re-
mekműveket, amelyeknek a híre bejárta már a 
világot, és olyan szerzőket, akiknek az isme-
rete hozzátartozik az egyetemes kultúrához.

Oszetzky Éva

Feischmidt Margit – Nyíri Pál (szerk.)
Nem kívánt gyerekek? 
Külföldi gyerekek magyar 
iskolákban
Budapest: Sík Kiadó, 2006. 259 p.

A Nem kívánt gyerekek? című könyv egy Sik 
Endre szerkesztette sorozat egyik tagja. En-
nek korábban megjelent kötetei többek kö-
zött: Menekülők, vándorlók, szerencsét pró-


