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T O R N A I JÓZSEF

Harc a csodamalommal
i.
A karjalai erdők és mocsarak szólalnak meg a Kalevalában? A n é p b e szél, a szót egymás szájába adva, időt, évszázadokat átlépve, összekötve? Vagy
egyszerűen az emberi és a természeti lét nyitja száját, hogy elmondja n e künk, halandóknak, ami elmondhatatlan és halhatatlan?
A Kalevala arra válaszol, amit kérdezünk tőle.
Mégse felel mindenre; vannak titkok, amik elmondva, énekbe és varázslatba fogva is titkok maradnak benne. Annál több, amit azonban elmond,
fölfejt. Akárhol érünk hozzá, minden ízében, szavában, minden r u n ó j á b a n
költészet. Teljesen mindegy, hogy a t á j a t festi, történetet, eseményt mond
el, vagy átváltozásokat, lírai érzelmeket tesz átélhetővé: a nyelv és a k é p
mindig költészetté válik benne. Játékos, elevenséggel teli, túlcsorduló költészetté, melynek ráadásul még az is hatalmában áll, hogy emberi sorsokat,
szenvedést, halált, szomorúságot a tükör közönyével vetítsen vissza ránk.
2.

A Kalevala azt mondja el: mi szent és mi gonosz egy népben. Ezt segít
tisztázni, ahogyan Dél és Észak, Világosság és Sötétség, Vejnemöjnen és
Luohi asszony harcát fölidézi.
'i
Hajlamosak vagyunk rá, hogy ezt a tisztázást ne kíséreljük meg, s összekeverjük a kettőt. Maga alá gyűr a kétség, s ilyenkor nem hiszünk abban,
hogy tisztázni lehet, mi az, ami bűnös és förtelmes egy nemzet életében, és
mi marad meg ragyogónak. Többnyire csak az elhibázott tettekre gondolunk
és megalázottnak érezzük magunkat. Utálni kellene, elutasítani saját n é p ü n ket? A Kalevala azt bizonyítja: mégiscsak a tisztázás a föladatunk, sőt
egyetlen igazságos választásunk. Ha egyik oldalra tesszük Vejnemöjnent,
Ilmarinent, Lemminkejnent és az anyját, a másikra Luohit; a pohjolai
gazdát és Loviatárt, a rontó boszorkányt, a három férfihős meg a fiát szerető és életre keltő édesanya gyarlóságai ellenére is a jóság és az igazság
megtestesítője. Azoknak a tényeknek és erényeknek bizonyítéka, melyben
egy nemzet megkapaszkodhat.
Nekünk is ezt kell tennünk történelmünk eseményeivel és alakjaival.
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Mindig egymás mellett volt évszázadainkban az árulás és az áldozat, a bölcsesség és. az ostobaság,. rövidlátás; a küzdelem, és az önföladás. Mindig a
szégyellni való, ami elveszejt, de szemben vele mindig „a mentő glória", is,
amitől megmaradhattunk. És ha valaki sorolni kezdi, szemünkre hányja a
mi Louhijainkat, meggondoltan válaszoljunk neki a mi Vejnemöjnenjeink
neveivel.
Vannak Vejnemöjnenjeink, sőt, Ilmarinenjeink, Szampót is ácsoltunk, s
nemcsak az elmúlt századokban, de most, a huszadikban is.
3.
A Szampó és a gereblye. Amivel Lemminkejnen anyja összekotorja a
Tuonela mélyeiben heverő fiának testrészeit. Melyik fontosabb, melyiket
csodáljuk jobban? Hajtsunk fejet a hatalom és a. jólét, a boldogság bálványa
előtt, vagy az anyai csoda, a másodszori megszülés, a világ újjáterenitésének
jelképét ismerjük el inkább? Ha végiggondolom teljes jelentésüket, tudóin,
melyiket vegyem előbbre. Megrendültségemben s valami megmagyarázhatátlanul mélyebb sugallatra hallgatva mindig az elveszett, szétdarabolt fiat
kereső anyát választom:
Anyja erre fontolgatja:
Maga sírva mondogatja:
„Lesz-e vájjon ebből ember, •
Eled-e. új hős még ez egyszer?"
Inkább még egy ízben vonja
Réz veretű gerebenjét
Alvilági vízen végig,
Vízen végig át is rajta.
Lel az egyik vállcsont jára,
Lel kezire, lel fejire,
Lel lapockája felire,
Mindenféle
porcikára:
Fiat ő belőlük épít,
Léha Lemminkejnent
készít.

.

' ••

• •>

.5

(Vikár Béla fordítása)
A sötét vizekben kutató anyával együtt a mítosz közepében vagyunk.
Vannak mítoszai a hatalomnak és birtoklásnak, de az élet, a halál, az újjászületés mítoszai igazibbak, sőt, mondhatom: az igaziak. Lenni, több mint
birtokolni; a léttel azonosulni emberibb, mint ragaszkodni á lét egy-egy
külső tárgyához. A Kalevala a Szampó és az életkereső gereblye ellentétében
a történelem két alapvető lehetőségének útját is elénk rajzolja: lenni, élni,
örülni a létezés dolgainak és mások életének, vagy megszerezni a lét dolgait, mások életét, s ezzel elnyomni magunkban a létét. Az emberiség a kezdetek óta ennek a kétféle útnak, ennek a mindént meghatározó választásnak
hősé és áldozata. Sohasem dőlt el teljesen, melyik változat szerint élünk,
talán soha nem is fog: inkább a vergődés marad meg mint előremóccanások
és visszacsúszások tragikus sorozata.
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4.
A mítoszi anya, akárcsak ízisz Ozirisz testrészeit, összeforrasztja gyermeke tagjait:
Húst a húshoz
helyhezteti,
Csontot csonthoz illegeti,
Int az ínhoz, vért a vérhez,
Ert az értörés helyéhez.
Az ereket elkötözi,
Erek végit űzi-fűzi.
(Vikár Béla fordítása)
Lemminkejnen a régi formájában kel életre, talán még annál is szebben, férfiasabban. Lemminkejnen az északi Don Jüan. A Kalevala szerint
nincs lány, asszony és özvegy, akivel nem hál; nincs a falvakban egyetlen
„fürtös fejű" sem, akivel nem „játszadozik". A nemiség hatalma, tehát
legalább olyan mítoszi méretű, mint az újjászületésé. Míg azonban Lemminkejnen föltámadását, ú j életre gyógyítását, az anyai szívósságot hosszas
részletességgel követi az ének, fiának szerelmeskedéseit csak általánosságban, nyilvánvaló utalásokkal, de a részletektől való tartózkodással tárgyalja.
A Kalevala eredetéhez hasonló időkből való íratlan, civilizáció előtti
költészetekben, a legtöbb népnél megtaláljuk az erotika és a szexualitás
nyílt, szemérmeskedés nélküli jeleneteit, képeit, hasonlatait. Nem kivételek
ebben finnugor rokonaink énekei vagy a magunk népdalai sem. Igaz, a mi
népdalainkban legtöbbször szimbólumrendszer mögé rejtőznek a szerelmi,
testi szenvedély eseményei. A Kalevalában azonban ilyeneket se találunk.
Mi lehet ennek az oka?
Nem mondtak effélét a Kalevala énekesei vagy Lönnort nem jegyezte
föl őket? Föltételezhettük, hogy ha talált ilyen dalokat, valami visszatartotta
rögzítésüktől. Talán az eposzi stílust is féltette az erotikus részletezésektől. Ami azonban elsőre meglepőbb — s ez már teljesen független
Lönnrot szándékától —, hogy szerelem sincs a Kalevalában! Van lakodalom,
férfiak és nők, legények és lányok összeházasodnak, de a szerelmi érzés
tökéletesen ismeretlen. Nemcsak abban az erősen pszichés formájában, ahogyan mi európaiak a trubadúr idők óta megéljük és megszenvedjük, hanem
archaikusabb vagy középkorias félelmetességében sem. Nem voltak még keresztények, azért nincs a Kalevala világának Trisztánja és Izoldája?
Vejnemöjnen és Umarinen ugyanazért a lányért utazik Pohjolába:
Louhi leányát szeretnék feleségül; a győztes Umarinen lesz. Az isteni kovács
megsiratja ifjú asszonyát, mikor az meghal, aranyfeleséget kovácsol helyette,
le is fekszik mellé az ágyba. De szerelemről egyetlen szót sem ejt az ének.
Így érthető, hogy mikor megérkezik Lemminkejnen halálhíre, azaz Küllikki,
a hitvese észreveszi a vért a fésűjén meg a hajkeféjén, nem ö megy az ura
keresésére, hanem édesanyja.
Másként történik ez a mi balladánkban, a Sárig-hasú kígyóban. A halálos veszedelembe került szerelmes először az apját kéri, hogy vegye ki
kebeléből a mérges kígyót. Tagadó választ kap, majd ugyanígy jár anyjával, bátyjával, ángyával és öccsével. A családi, rokoni összetartozás tehát
kevésnek bizonyul. Akkor megy a szerelméhez:
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— Vedd ki, rózsám, vedd ki kebelembe búját,
Kebelembe bűjót, a nagy sási kígyót!
Szívem szorongatja, piros vérem szíjjá,
Gyenge derekamot má átalszakajtja.
— Inkább elleszek én az egy kezem nélkül,
Mintsem én ellennék a galambom nélkül.
Jól mutatja ez az érzelmi életbeli különbség az ősköltészet és a paraszti
költészet eltérését is: az utóbbi nyilván több ezer évvel később, más kulturális szokások, körülmények között keletkezett. Ha a Kalevalát a létbeli
ember költészetének fogjuk föl, bele kell nyugodnunk, hogy a szereleni
nem tartozik a létbeli dolgok közé. Oda tagolódik a születés, a halál, az
átváltozás, a varázslás, a háború, az újjászületés és maga a megnevezés, a
megigézés, a költészet is. Férfi és nő egymás iránti gyötrelmes érzelmi
szomjúsága, ahogyan mi ismerjük, azonban nem.
Csakhogy: valóban el kell-e fogadnunk ezt a következtetést?
Nem biztos, hogy a létbeli ember, a maga sokezer évvel ezelőtti állapotában, már összes lehetséges képességét kibontakoztatta. Hiszen az elvont gondolkodás éppúgy hiányzik a Kalevala soraiból, mint a szerelmi érzés élménye.
S az a sarkalatos változás is, ami — Frazerrel szólva — a már akkor meglevő
mágikus tudás helyett a természet kutatásán alapuló tudományokat eredményezte. Ilyenformán azt kell mondanunk, a mágikus korszak embere még egyáltalán nem a teljes ember, noha annak minden irányban továbbnövekvő csíráját magában rejti. Ami viszont már az idők elején kifejlődött benne, az teljes erejében megmutatkozik, ahhoz mi nem sokat tehettünk hozzá, inkább csak
halványíthattuk, korcsosíthattuk magunkban.
A Kalevala énekeiből olyan kihívó módon hiányzik a szerelem érzelmi tűzvésze, hogy rákényszerít a fölmérésre: mi lobbant égig az európai lélekben,
milyen gazdagság került napfényre, ami addig valahol a vérben és á kifaragatlan kőtömbhöz hasonló személyiség mélyebb repedéseiben szunnyadozott.
5.
Mi az, amire a Kalevalában a legnagyobb sóvárgással, sőt, irigységgel ismerünk rá?
Vehetjük példának Vejnemöjnent, Ilmarinent, Louhit, akik félistenek, titánok, emberfölötti képességekkel rendelkező nagy varázslók, de azért végső
fokon emberek is. Vagy a „csak" embereket: Lemminkejnent, az anyját; Ajnót, Kullervót, a Kalervó-magzatot, Küllikkit és a többieket: mind azonosak
önmagukkal. A Kalevala alakjai jók vagy gonoszak, tökéletesek vagy gyarlók,
áldozatok vagy bűnösök, egyek a létükkel, nem szakadtak még ki abból az
egészből, amibe a teremtés óta minden beletartozik, és amely minden tagját
átáramoltatja a lét gazdagságával. Ennek az öntudatlan érzését nevezi Frazer
és vele a modern etnológia mágikus gondolkozásnak. A Kalevala világában
még olyan bőven ömlik növényekbe, állatokba és emberi lényekbe a lét, hogy
nem is ismerik azokat a merev különbségeket egymás között: a legtermészetesebb módon változnak át élők holtakká és holtak élőkké, fák .madarakká, emberek, halak a föld elemeivé, vízzé, szellővé, sziklává, tűzzé. Ráadásul, ami a
1
legfontosabb: minden beszél, egyetlen nyelvvé válva érintkezik egymással az
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a kozmosz és világrend, amelyben a Kalevala hősei harcolnak, énekelnek, meghalnak és föltámadnak.
A Kalevala mítoszaiban nincs bűnbeesés, mint a bibliai Ádám és Éva történetében. A bűnbeesés ebből a szempontból az ember kilépése a természetből. A pillanat, mikor a tudás több lész, mint a lét. Ráébredünk, hogy mások
vagyunk, mint körülöttünk létező lénytársaink; sőt, arra is, hogy férfi és nő
másnemű és ebben van valami takargatni, szégyellnivaló. A létből való kiemelkedéssel a halál tudata is besettenkedik addigi, élet és halál között törés nélkül hullámzó lelkünkbe. Vagyis megkezdődik az a folyamat (fejlődésnek nevezte el a tizenkilencedik századi német' gondolkodás), melynek során egyre
absztraktabbá válik az emberi lét.
Mi ennek az absztrahálódásnak magas fokáról nézzük a Kalevala elidegenedetlen létű hőseit, önmagában, saját korunkba falazva nem látnánk, hová
jutottunk. Megszoktuk a technikát, a kifelé fordulást, amely szorongásunkat,
agresszivitásunkkal váltakozó spleenünket okozza. Még időnkénti utópiáinkat
is. Mert: miért ne igyekeznénk újra elképzelni azt az édeni világot, amelyben
a lények egyensúlyban vannak egymással, és az emberi társadalomban igazságosság, jólét és szellemi, erkölcsi szabadság uralkodik? Már tudjuk, hogy
ezek az utópiák megvalósíthatatlanok, annál szembeötlőbb a Kalevala tükrében
a mi megszegényedett létünk. Ahogy a létnek ez a forrása buzogni kezd ránk,
nem is értjük, hogy tudunk ilyen létszomjasan élni, pótlékokkal vigasztalva
önmagunkat?
A Kalevala keserves választ ad arra a kérdésünkre, amely még mindig a
visszatalálásra, a megoldásra, az igazi kultúrára és civilizációra vonatkozik.
A távolságra mutat rá, amely elválaszt az ilyen mélységű földi léttől.
Természetesen értelmetlen dolog volna idealizálni a kalevalai ősvilágot. Azt
a halász-vadász-gyűjtögető, kezdetleges növénytermesztést folytató társadalmat,
azokat a primitív emberi viszonyokat, melyek közt a kiválasztódás, a „struggle
for life" még a maga brutális kegyetlenségével pusztított el és erősített meg
életeket. Az antropológiai kutatás ugyan nagyon is indokoltan fordult az ilyen
civilizáció élőtti népeknek; törzseknek megismerése felé: nyílván erőt, példát
akar meríteni ezekből a harminc—ötvenezer évvel ezelőtti lehetőségekből, amikor a modern fejlődés egyre viszonylagosabbnak látszik. Ez azonban újabb
utópiakeresés. Mi már túlságosan kifinomultak lettünk itt Európában, túlságosan szakosodtunk mesterségekben, iparbán, szellemi, politikai formákban. Nem
gondolhatunk visszafordulásra. A technikai fejlődés, az iparosítás rohama azonban olyan mértékben szembeállított minket a környezetünkkel, a föld bioszférájával, a természettel — a nukleáris fegyverekről nem is beszélve —, hogy a
lassításon, sőt egy-egy területen a leálláson is érdemes volna elgondolkodni.
A Kalevala emberi viszonyai engem arra figyelmeztetnek, hogy jobb a természettel kiegyezni, testvéri összhangot teremteni vele, mint legyőzni, kizsákmányolni, elpusztítani annak a rövidlátó hatalmi politikának bűvöletében,
amely a huszadik században elszabadult. A most szinte vádlóan elénk álló kalevalai világrendben valamilyen kétségbevonhatatlan, szent törvénynek engedelmeskednek a virágok, az égitestek, állatok, istenek és emberek. Ez kapcsolja, fűzi egymáshoz a különféle lényeket. A'tizenkilencedik században Shelley
még ismerte ezt a mindent átfogó érzést, amikor így kezdte Alastor című nagy
versét: „Föld, tenger, ég, drága testvéreim!" Szeretet és tisztelet ez a természet, a mindenség iránt. A Kalevala hőseit is ilyen kötelék tartja szorosan
egybe a nappal, a holddal, a csillagokkal, dé a' legkisebb falevéllel is.
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A mai európai embert pedig csak a haszon. A természet számára csupán
nyersanyagforrás, legjobb esetben megismerési szomjának kutatóterepe. Megfeledkeztünk arról a mély, belülről sugárzó azonosságsugallatról, amely a Kalevala minden sorát átvilágítja.
6.

; Semmi se mond erről többet, mint a Vípunen-mítosz. A kiűzetés mítoszának, á bibliabeli büntetésnek ez a teljes ellentéte.
.:• A Kalevala e legmélyebbre nyúló, legrejtélyesebb története a költészet
végső lényegére ad példát; az istenhez való viszonyunkról, a természet és az
ember ellentétéről vagy egységéről? Vejnemöjnen, aki Vípunenhez fordul bűvigéért, még ember, de a természetbe visszagyökerezett Vípunen, a már-már
megint természeti lény már nem az? A vasverő Ilmarinen szerint Vípunen már
régen halott, tőle még egy fél igéhez sem lehet jutni. Vejnemöjnen azonban
megkeresi az óriás táltost:
'

1

A varázstudó Vípunen,
A jeles javas öregcsont
Csak henyél varázslatostul,
Bűvigéstiil hosszan elnyúl,
Fejin felvirult egy nyárfa,
Nyírfa nőtt halántékára,
Mókusfenyő homlokára,
Tűgallyas fenyő fogára.
(Vikár Béla ford.)

A látvány ember és természet egyesülésének a világköltészetben sehol másutt föl nem lelhető jelképe. Indiában vagy Yucatánban növi be így a dzsungel az elhagyott templomokat. De még a legszebben faragott templom is csak
kő: eredetében is élettelen. Vípunen se élő, se halott: maga a lehetőség, természeti és szellemi erő. Erre van Vejnemöjnennek és nekünk is szükségünk.
A nagy énekes kiirtja a fákat az agg táltos testéről, foga közé vasrudat feszít,
így kényszeríti életre, beszédre.
Ekkor következik be a mítosz legtöbbet eláruló, de annál sokértelműbb
fordulata: Vejnemöjnen lába megcsúszik, beleesik a táltos szájába és az lenyeli a hőst. Halál? Vége a „komoly, öreg Vejnemöjnennek"? Szó sincs róla!
A.híres dalos ettől támad föl: első ijedelme után le-föl utazik Vípunen gyomrában, beleiben, minden porcikáját bejárja. A félhalott táltos szenved, ki akarja űzni magából a fájdalmas vendéget, de Vejnemöjnen nem megy, amíg a
nagy táltos dalba nem kezd: természetesen a legősibb dolgokról, a világ keletkezéséről énekel, hiszen ő is abból az időtlen időből való:
'

Dall kútfőket
okrul-okra,
Ös regéket
fokrul-fokra,
Hogy teremtőnk elszántára,
Mindenható kívántára
Levegő hogy lett önmagától,
Levegőből a víznek válta,
Vízre • szárazföldnek ülte,
Mind a fünek-fának
földre.
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Dall a holdnak képeztirül,
Napnak
helyretételirül,
Ég oszlopi dúcoltárul,
Mennynek
fölcsillagoztárül.
(Vikár Béla ford.)
Ha van mítoszi példázat, amely arról szól, hogy az embernek nem szabad
absztrahálódnia, még a legkisebb mértékig sem, akkor ez az! Vejnemöjnen
meghallgathatná az ősi éneket Vípunen vassal fölfeszített szájából is. Ez azonban a mi helyzetünk: mi már csak tudunk, ismerünk, de nem érintjük a dolgokat, nem azonosulunk velük. Innen van elviselhetetlen idegenségérzésünk is.
Vejnemöjnent azonban elnyeli az élő természeti szellem, amely maga a művészet, a kifejezés, a látomás, az ősegység, a lét. Nem érthetjük félre a jelentést:
Vejnemöjnen még Vípunen gyomrának foglya, amikor az ősi táltos énekbe fog
és átadja neki a bűbáj, a vers tudását, az „eredetek mély igéit".
De ha Vípunen híres valahai táltos, akkor ő a.hagyomány is: az emberiség közös emlékezete. A Jung által fölfedezett és sokféleképpen meghatározott, leírt „kollektív tudattalannak" vagy „archetípusnak" nincs láttatóbb,
egyúttal pontosabb ábrázolása, mint Vípunen. Jung segítségével mi is jobban
értjük, miért kellett Vejnemöjnennek megmeritkeznie a természetben, illetve
az eredetben: tudnia, sőt átélnie mindent, ami az emberiséggel a hosszú,
homályos múltban történt. Enélkül a mélybeszállás nélkül nincs „tudás" az
énekben, a művészet, a költészet üres vázzá, puszta szépséggé, divattá, eldologiasodott nyelvvé válik. Ebben az értelemben Vípunen nem különálló személy:
Vejnemöjnen a saját lelke mélyrétegeibe ereszkedik alá ihletésért. A létben
való újbóli részesülésért. A kifelé fordulás, aminek mi vagyunk már évszázadok óta áldozatai és végrehajtói, ezen a ponton mutatkozik meg a maga végzetes iránytévesztésében: befelé kellene fordulnunk: önmagunk, a természet,
az időtlen múlt, a jelképek fölfejtése felé. Máskülönben nem tudjuk átélni
saját történelmünket, saját létünket és jelentésünket. És a huszadik század
vejnemöjnenjei hiába szólnak hozzánk csukaállcsontból faragott hárfáikkal, mi
csak a villamos gitárokat halljuk meg.
7.
„Dalt nékem a fagy is mondott, / Éneket az eső ontott": a Kalevalában
közvetlenül a dolgok beszélnek, azaz, válnak varázslattá, igévé, költészetté.
A Kalevala az egyetlen híres népi eposz — ezt Kosztolányi látta meg először —, amelynek alaptémája maga költészet. Csakhogy ezzel a költészet fogalmát is kitágította.
Megint valami olyasmit idézett, idéz föl, ami számunkra nagyjából elveszett.
A Kalevalában a költészet, a költés, az ének egyértelműen bűvölést-bájolást, varázslást, varázstudományt jelent. Magát a teremtést is egyúttal. Sőt
azt, hogy a létezés magva nem más, mint örökös teremtés, pontosabban állandó, időtlen küzdelem a teremtés, az alkotás és a széthullás, a semmi között.
Vejnemöjnen, Ilmarinen, Lemminkejnen vagy Louhi nem ismer olyasféle paszszív magatartást a lét, az élet dolgaival szemben, mint mi. ö k a szavukkal,
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varázslással, röviden: szellemi hatalmukkal mindent le tudnak győzni, meg
tudnak csinálni; halottakat támasztanak föl, és hegyeket, tengereket helyeznek
a térben ide vagy oda. Louhi elzárja a napot meg a holdat az alvilágba, örök
sötétség borul a földre és lakóira. Illmarinen új napot és holdat kovácsol, és
megint világosság lesz.
Jung azt mondja, a kollektív tudattalanban még együtt van a jó és a
rossz, a szép és a csúf, a teremtés és a semmi, az élet és a halál. Lemminkejnen anyja által össze varázs olt tagjai először csak az életet jelentik anyja számára, rögtön ezután azonban már a szép férfit, a szépséget, az emberi teljességet is. A csuka állkapcsából készült csodálatos hárfával nemcsak csónakot
tud dallani Vejnemöjnen, de zenéje olyan bűvös erővel hat a holdra és a napra, hogy azok leülnek a nyírfák csúcsára, ott gyönyörködnek benne. A Kalevala „tud" a dolgok esztétikai értékéről; arról, hogy a szépség elválaszthatatlan a léttől. Annak legfontosabb tartozéka, ismertetőjegye. Nincs erről egyetlen
elvont szava, gondolata sem, mégis ez sugározza át, ez az a fény, ami körülveszi, megadja teljességét. Nem beszél külön róla, „tudja", hogy a szépség
nem létezik a léttől elváltán, külön. Inkább mintha azt akarná sugallni: a lét
belső átélése, lényegnek és formának állandó egymást keresése, változása és
találkozása maga a szépség, a varázslat, aminek minden teremtett és nem teremtett lény, dolog, tárgy engedelmeskedik:
Légben szárnyon kik röpülnek,
Lábok ujjára leülnek,
Vízi hal temérdek fajta,
Kitelepszik mind a partra,
Föld alól a férgek,
nyűvek,
Mind a rög fölébe gyűlnek,
Ott forognak, ott figyelnek,
Hogy az édes nótát hallják,
Ös örömnek
hárfahangját.
(Vikár Béla ford.)
Ez az „ős öröm" töretlen a Kalevalában, bármennyi gyász éri hőseit.
S ez az, ami megtört a mi időnkre.
Hogyan is lehetne még egyszer olyan emberi világot fölépíteni, amelyben
újra egy volna a munka, a gondolkodás, a születés, a halál, meg az ének, a
tánc, a zene, a művészet? A mi századunkban is van nagyszabású zene, költészet, festészet, szobrászat, tudomány, színház. De a legtöbben nem tudják már
az igazit a hamistól elválasztani: a megismerés és a művészet törvényei összezavarodtak. Átívelhetetlen szakadék tátong valódi esztétikumot és kommerszkultúrát élvező emberek között.
Vejnemöjnenék nem ismerték dal és dal, mágia és mágia ilyen értékkülönbségét. Ök a teremtés állapotában éltek, amikor az ember fölfedezte az égitesteket, a tengert, az erdőt, az állatokat, a sötétséget és világosságot, szárazföldet és folyókat. A világ keletkezése pedig maga a költészet: ige és test elválaszthatatlan egysége. Ezért beszél a Kalevalában minden, ami létezik. És
ami még ennél is különösebb: ez a nyelvvé válás nem mindig jelent párbeszédet. A dolgok és emberek némelykor el is beszélnek egymás mellett, mint egy
modern szürrealista drámában. A világ dolgai, lényei még nem akarják magu29

kat a másikkal megértetni, nem akarják elfogadtatni, igazolni magukat. Anynyira tele vannak a léttel, hogy erre semmi szükségük. Beszélnek, mert vannak; vannak, mert beszélni tudnak.
Nincs ennél költőibb állapot; vagyis a Kalevalában az egész világ költői
állapotban van: a mindenség és benne a föld egyetlen verssé válik. Ha József
Attila azt mondja:
Hallottam sírni a vasat,
hallottam az esőt nevetni
akkor ez kalevalai hallás, visszakapcsolás abba a paradicsomi időbe, mikor
még nincs külön szó és dolog, nincs külön név és tárgy. József Attila jól tudja, és minden mai költő, hogy ez a pillanat elmúlt. A dolgok és lényeg nem beszélnek, nem szólalnak meg. A világ eltávolodott költői állapotából, a költő
tehát nem teremti az igét, csak újjáteremti, újjá akarja teremteni a világgal
együtt. Ennek azonban már csupán végtelen megközelítése lehetséges: a teljes
azonosítás nem. A költészet ma a darabokra szétesett világ összerakásának keserves próbája, nem varázslat többé, melynek minden engedelmeskedik.
Így szembesít minket a Kalevala azzal, ami immár elmondhatatlan, ami
elérhetetlen.
8.

Mi az, ami nem elérhetetlen?
A technika, az ipar, a jólét, a távolság legyőzése, a rakéták, az űrrepülés,
a holdra lépés, a naprendszer bolygóinak tudományos földerítése. Forog a nagy
világszampó; akkora, hogy arról Ilmarinenék még csak álmodni se mertek
volna. De már akkor is baj volt a csodamalom körül. Pedig a gépezet éppen
eleget termel, elég volna északnak-délnek :
Űj szampója őröl bezzeg,
A tarkatetős ím berreg.
Egy hombárral este tájba,
Eggyel őröl eleségre,
Mással őröl nyereségre
(Vikár Béla ford.)
Észak vén banyája, Louhi rézhegy belsejébe, kilenc zár alá rejti a nagy szampót; tudja, hogy vigyáznia kell rá. Nem tévedett: Vejnemöjnen, Ilmarinen és
Lemminkejnen hamarosan megérkezik, hogy a fél szampót elvigyék, ha Louhi
nem adja az egészet. Ettől a mlpzzanattól indíttatva már semmi túlzás nincs
abban, ha a szampó körüli harcot, gyűlölködést a modern ipar megteremtette
válsághelyet ősképének tartjuk. A csodamalom az anyagi világ, a kifelé fordult homo sapiens, a hatalomtól elvakult ember jelképe a mi szemünkben, akik
már nem a harcot tekintjük fő-fő dicsőségünknek. A Kalevalában természetesen még hősies zengzete van Vejnemöjnenék és az északiak vitájának, ravasz-kodásának, varázslatának és küzdelmének. Pátosza.
Azon azonban már semmiképpen sem lelkesedünk, hogy végül a déliek
diadalmaskodnak. Hiszen egyiküknek se volt igaza. Mai megítélésünk szerint
az lett volna jó, ha a szampó délnek-északnak egyaránt termel, bőséggel áraszt30'

ja el mindkét népet. Az együttműködés lett volna jó, nem a háború. A csodamalom, a technika azonban mindenképpen háborút szül, nemcsak jólétet. Föl
is billen ezen a ponton a Kalevala dramaturgiája. Egyszeriben az eddig gonosznak érzett Louhi mellé állunk, hiszen ő most már népe javát szolgálja:
Sírva indul otthonába,
Panaszkodva Pohjolába,
Nem igen volt valamije
Szampójából hazafele,
Csak kevéskét vihetett el
Ujjával, a névtelennel,
Pohjába hozd tetőjét,
Szárjolába emelőjét;
Innen Északon az ínség,
Lappok közt
kenyértelenség.
(Vikár Béla ford.)
Vejnemöjnen szintén csak töredékeket menthetett meg a szampóból, mindkét fél rosszul járt a háborúban. Ezen a helyzeten még Louhi névtelen ujja
sem segíthet. Tudni kell, hogy isten a névtelen ujjával teremtette a világot és
az embert. Ez maradt a varázslás hatalmának első eszköze minden finnugor
nép mitológiájában is. Nálunk majdnem veszendőbe ment az elnevezés: gyűrűs
ujjnak hívjuk a névtelen ujjat, csak némely dunántúli vidékeken maradt meg,
parasztok között, az eredeti neve. Annak pedig, hogy éppen a világot csináló
ujjnak nincs neve, azt hiszem, megvan a különös, magától is értetődő jelentése.
A szampónak mindenképpen kettős értelme van: jó is, rossz is származik belőle. Gazdagság és boldogság, biztonság, de szenvedés, ellenségeskedés és
öldöklés is. Váratlan igazolása ennek a föltételezésnek, hogy a Görög Ilonában
szintén az érzelmekkel, a belső értékekkel szemben áll a csodamalom. Arra
szolgál, hogy Bertelaki László kívánsága teljesüljön, a vonakodó lányt elcsodálkoztassa, szerelmét fölkeltse:
— Ne halj, fiam, ne halj, Bertelaki László,
Csináltatok néked olyan csudamalmot:
Kinek egyik köve bélán^gyöngyöt
hányjon,
Másod-köve pedig sustákot, petákot.
Oda is eljönnek szüzek, szép leányok,
a tied is elgyün, szép Görög Ilona...
A Kalevalában a szampóért dúl a háború és harag. De ha a természettől
való elszakadásnak és a technikai civilizáció szimbólumának nézzük a csodamalmot, ha egyre inkább megállíthatatlan világszörnymalomnak látjuk korunkat, melyben a személyiségnek s mindannak, amit teremt, meg kell hátrálnia
e rettentő gépezet forgásával szemben, akkor úgy érezhetjük, nekünk nem érte, hanem ellene kell küzdenünk: akkor el kell ugyan fogadnunk a malomtól,
amit javakban, könnyebbségben, a szegénység eltüntetésében, a megismerés
kitágításában, szabadságunk növelésében ad nekünk, de mindenben szembe
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kell szállnunk vele, ami pusztító, torzító, ami a szellemet és az ént tagadja
benne.
A Kalevala ősi soraiban a huszadik századnak szóló, félelmetes fölhívás
lüktet? Sok ezer évet visszamegyünk az időben, hogy meglássuk világteremtő
ükeink arcát s ott is csak a magunk fájdalmas kérdéseit találjuk?
Az embert visszahúzó szenvedélyek: a hatalom- és birtoklásvágy és más
világi „kincsek" iránti vad vonzalma ellen a középkori egyház is harcra szólította híveit. A vallás előbb az aszkézis, majd később az újkorban, a reformáció szellemi-lelki vállalkozása után a puritánság etikáját állította szembe a
csodamalom kísértésével. A hatalomról és gazdagságról való engesztelhetetlen,
aztán pragmatikusabb lemondás meg is teremtett valamiféle egyensúlyt Európában. Csakhogy a különféle keresztény egyházak is a hatalomért meresztgették — olykor eléggé álszent — szemüket. Cromwellék és Robespierrék forradalma aztán fokozatosan félretolta az útból az egyházakat. Mire az ipari forradalom füstös hajnala elérkezik, majd a modern, huszadik századi technikai
habzsolás korszakába lépünk, már mindenki elismeri a haszon és az érdekek
elvét. A szellemi, erkölcsi, művészi értékek helyét drámai földcsuszamlásként
a hatalom és a pénz után, mint valami kábítószer után folyó megállíthatatlan
hajsza foglalja el. Némelykor már úgy érezzük, hogy a világszampó szinte csak
erőszakot és fegyvert gyárt.
9.
És Vejnemöjnen énekei, varázslása, muzsikája, Lemminkejnen szerelmes
játszadozásai, anyjának magányos keresése a tuonelai sötét vizekben a veszélybe került emberi lét után? Ki védi meg a gondolkodást és a művészetet,
a kisajátíthatatlan érzelmeket, az egzisztencia szabadságát?
Senki, vagy csak a pohjolai pusztaságra ráébredt ember.
Akit az úttalan utakon, jeltelen tengereken nem vezet többé más, csak
saját önállóságának tudata. Akiben önnön létének teljessége még ugyanolyan
erővel zúg, remeg, mint a rézhegy gyomrából kiszabadított acéltetős, büszke,
millió tornyú szampó.

KISS DÉNES

Dalban született nemzet
A finn nemzet, Kosztolányi Dezső szép és pontos megállapításával „dalban született". Megszülte és nevelte évezredeken át a Kalevalát s a Kalevala
megtartotta a népet, a nyelvet, formálta a nemzetet! Különös és csodálatos
ez a sok ágról, ki tudja hány anyától és apától való, közös emlékezetből fakadó énekfolyam, amely roppant Óceánná ömlött össze, Elias Lönnrot „mérnöki-tervezői", gyűjtői munkássága nyomán. Óceánná, amely ős-Óceán is, ringatja-őrzi mélyeiben a múltat. Azt az emberi ősiségét, amikor még nem
voltak egymással szemben álló osztályok, amikor még a nemzetségek, természetesen kiválasztódott elsőinek vezetésével küzdöttek a természet ismert és
ismeretlen rontó-pusztító erői ellen. A Kalevala ünnepe tehát az egész finn
nép fennmaradásának nemzeti ünnepe; nemcsak az énekes őrzi a dalt, de a
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