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                       A szó hatalma a Kalevalában 
 
                                                Mottó:  

"Lelkes tény minden szó, hangulatai vannak: 
és minden pillanatban más erő lehet ugyanaz a szó. " 

                                                     (Szabó Lőrinc) 
 

A megismerés-tudomány vagy kognitív tudomány századunk egyik tudományága. 
A gépiesítések folyamán szükségessé vált a gépi gondolkodás elemzése, megértése, 
amelynek mintegy előfeltétele az emberi gondolkodás vizsgálata. A nyelv, a nyelvi 
(világ)modell vitatott témája lett a kognitív szemléletet követő tudományos ágazatok-
nak. A szó létrejöttének titkát nemcsak a nyelvészek, de lélektanászok, etnológusok, 
biológusok és más kutatók serege próbálta és próbálja megtalálni. A nyelvfilozófia 
figyelt fel a megnyilatkozások illokúciós erejére. A beszédaktus elmélet szerint, a 
beszéd nem csupán szervező eszköze, irányítója a társadalmi cselekvéseknek, hanem 
maga is tett, cselekvés. A szó valamikor mágikusnak hitt erejét ma is "tetten érhet-
jük" de ma már tett értéknek, illokúciónak vagy performatív megnyilatkozásnak hív-
juk. A ráolvasások, varázsigék bűvölete azonban mind a mai napig hatással van az 
emberekre. Egy olyan korra emlékeztetnek, amelyben még a megismerés és a beszéd 
tökéletesen fedték egymást. Amikor még az emberi tudás szavak által, kimondva kelt 
életre, vált felfoghatóvá, továbbíthatóvá. A konstatívnak nevezett, a világ jelentéseit 
leíró, tényeit megállapító szavak egyben performatívak is voltak, tehát egyenlők az 
aktussal, cselekvéssel, tettel. 

A perfomatív megnyilatkozások vizsgálatához a Kalevala finn népi eposzt válasz-
tottam, mivel az eposzban központi helyet foglal el a szó hatalmába, teremtő erejébe 
vetett hit. Az eposz szövegének mintegy egyötöde varázsige. Fónagy Iván szerint a 
perfomatív kifejezések mai státusukat az ősi mágikus tudatformából örökölték. 

A Kalevala melletti döntésemet a finn nyelv, irodalom és kultúra iránti érdeklődé-
sem is befolyásolta. 

Dolgozatomban többek között Szilágyi N. Sándor Hogyan teremtsünk világot 
című nyelvvizsgáló, esszészerű munkáját vettem alapul, amely a nyelvi jelentésstruk-
túrák alapján nemcsak grammatikai és szemantikai problémákat értelmez, de a kultú-
ra és viselkedés bizonyos nem sajátosan nyelvi elemeit is. Ez is a világmodell és a 
kognitív struktúrák kapcsolatát bizonyítja. Vizsgálatom tárgya a kalevalai teremtés-
mítosz leképződése a magyar nyelvi világmodell szintjén. A varázslás alapfunkciójá-
nak: a kényszerítésnek, utasításnak szómágia általi megvalósítása. 
Az eposzi világkép, világmodell nyomon követhető a magyar nyelv térdimenziók 
szerinti struktúraszerveződésében is. A finnül elmondott történetben a jelentés által 
kirajzolódó világkép kimutatható a magyar fordítás nyelvi modellje szintjén.[1] 
A dilemmát, hogy a természeti-földrajzi környezet határozza-e meg a kultúrát, a kul-
túra a gondolkodást, ez pedig a nyelvet, avagy fordítva, a kognitív szemantika által 
javasolt középúttal oldjuk fel, miszerint nemcsak a nyelv igazodik a világhoz, hanem 
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világunk is igazodik a beszédhez. Ezt a kölcsönös viszonyt vizsgálom a Kalevalában, 
elemzem nyelvének szerkezetét, szerveződési elveit a jobb megértés reményében. 
 
I. 
1.Módszerek és elméletek 
Noam Chomsky fogalmazása szerint a nyelvnek, mint formális rendszernek az elem-
zése az emberi kognitív folyamatok megértésének kulcskérdése, hiszen ezzel emberi 
mivoltunk sajátos vonásai tárulhatnak fel. Tehát a nyelv kutatása már a hatvanas 
évektől alapvetően meghatározta a megismerés kutatást. 
A hetvenes évek végére megjelent Amerikában a nyelvtudomány új irányzata: a kog-
nitív nyelvészet, éspedig mint szemantika. 
A következő tételek útbaigazításként szolgálhatnak ahhoz, hogy mit vizsgál a kogni-
tív nyelvészet. 
1.Első fontos tétel a nyelv egysége a kognitív folyamatokkal, éspedig az észleléssel, 
tapasztalatszerzéssel, fogalomalkotással, ítéletalkotással és az ezeknek megfelelő 
cselekvéssel. Ezek a folyamatok a nyelvi jelentésekben és struktúrákban is tükröződ-
hetnek. 
2.A nyelvi szimbólum nem egyszerű leképzése az objektív külvilágnak, hanem ott 
van mögötte a kognitív struktúrák által létrehozott kategorizáció, amely szerint a dol-
gokat egy-egy fogalom köré soroljuk. A fogalom nem elszigetelt alapegysége a gon-
dolkodásnak, hanem legtöbbször csak az adott kognitív struktúra egészében értendő. 
3.A gondolkodás lényege szerint metaforikus. Ebből következik, hogy a nyelv, a 
tapasztalás és a cselekvés is lehet az. A közvetlenül nem megtapasztalható fogalma-
kat az elemi tapasztalatok szerkezete szerint strukturáljuk és értelmezzük, vagyis az 
utóbbi struktúráját átvisszük az előbbire. 
4.A nyelv megértéséhez szükséges a metaforikus kognitív struktúrák szerveződésé-
ben megmutatkozó törvényszerűségek feltárása és leírása. 
Ezek a tételek nemcsak a fogalmakra és a nekik megfelelő nyelvi jelekre, hanem a 
nyelvtani viszonyokra is érvényesek. A grammatika és a szemantika olyannyira szo-
ros egységet alkot, hogy egyiket sem írhatni le a másik nélkül. A mögöttük álló kog-
nitív struktúra is egységes. Ebből az következik, hogy az amerikai felfogás szerint a 
kognitív nyelvészet inkább a kognitív struktúrák kutatásának egy területe. A kutatá-
sok vizsgálati tárgya a fogalmak és a kognitív struktúrák, a nyelv pedig az ezekre 
vonatkozó hipotézisekhez szükséges adattár. 
Szilágyi N. Sándor a kognitív nyelvészetnek azzal az irányzatával szimpatizál, amely 
a nyelvet és beszédet a viselkedéstudomány összetevőjeként vizsgálja. Amikor az 
ember beszél, vagy megérti a beszédet, egyben viselkedik is. A viselkedés által kap-
csolódik össze a beszéd és nyelv azokkal a kognitív struktúrákkal, amelyek meghatá-
rozzák a tapasztalás, környezetészlelés és megismerés módját, illetve a viselkedést, 
mint olyat. 
Az ember jól kidolgozott szemantikai struktúrák közvetítésével viszonyul környeze-
téhez, amelyek révén értelmezi is a kimondandó világot. Ez egy sajátos világelméle-
tet eredményez, amelynek jellemzői, hogy "magába a nyelvbe van beleszerkesztve, 
ott azonban jól azonosítható, és megfelelő módon le is írható, és hogy teljesen impli-
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cit, úgyannyira, hogy explicitté téve rendszerint nagy meglepetést okoz a beszélőnek, 
aki pedig a beszéd és megértés során anélkül, hogy tudna róla, nagyon is alkalmazko-
dik ezeknek az elméleteknek a belső rendjéhez, szabályaihoz".[2] 

Ez az implicit elmélet felel meg a nyelvi világmodellnek, amely modellnek nem any-
nyira a világ fogalmi megértésében van szerepe, mint inkább a viselkedésünkkor hoz-
zá való viszonyulásunkban. 
 
II. Kalevalai hősök 
Mielőtt hozzáfognék a Kalevala vizsgálatához, bemutatom azokat a szereplőket, akik 
a példaként említett (szó)csatákban ellenfélként vagy vetélytársként állnak szemben. 
Väjnämöjnen az ég leányának, vízanyának a fia. A világ teremtésében is része van, 
a fák megjelenése, a föld megművelése is az ő nevéhez fűződik. Varázsereje van, ő 
az örök énekes, táltos, tudós, költő. Első ellenfeleként Joukahainen jelenik meg az 
eposzban, az ifjú lapp hős, aki a Väjnämöjnennel való versengésben alulmarad. 
Varázsszavakért Tuonival szeretne megküzdeni Väjnämöjnen, azonban ez a vállal-
kozása kudarcot vall. Tuoni eredetileg halottat jelentett. Mivel a néphit szerint a ha-
lott hozhat magának társat az élők sorából, Tuoni a Halált is jelentette. 
Végül Väjnämöjnen Vipunenből szedi ki a varázsszavakat. Antero Vipunen az óriás, 
nagy varázsló, táltos, a legtitkosabb igék ismerője. 
Ilmarinen eredetileg a levegő (az ég) és a szél istene, az égbolt alkotója. Kovács. A 
szampó építője. Väjnämöjnen hűséges társa. A becsületesség, a bizonyosság, és a 
békesség megtestesítője. Sok fáradság árán feleséget szerez magának, azonban fele-
sége a Kullervoinennel való összetűzés során meghal. Kullervoinen Untamonak, az 
álomistennek rabszolgasorba került unokaöccse. 
Lemminkäinen (vagy Ahti Saarilainen) a "Szerelem fia", kiválóan ért az énekléshez, 
bűvöléshez-bájoláshoz. Könnyelműsége ellentéte Ilmarinen becsületességének, ala-
posságának. A gyönyör és életélvezés jelképezője. Kemény harcot vív Kyllikkivel, 
míg az rászánja magát, hogy egyezség árán feleségül menjen hozzá. 
Megküzd Puhuri fiával is, a faggyal. Puhuri a hideg és a fagy teremtője. Majd a 
Pohjolaiaik következnek, akik Louhi országának, Északnak lakói. 
Lemminkäinen anyjának Louhival kell szócsatát vívnia, amikor eltűnt fiát keresi. 
Luohi eredetileg varázslót jelentett. Ő Észak, Pohjola úrnője. 
 
III. A szó és a természetfölötti erők hatalma a Kalevalában  
 
III. 1. Ukko[3], a "Teremtő" névvel felruházott isten  
Mottó: 
< < ... az egyikük olyan lett, mint a kő, másikuk  akár a naplemente, 
egy harmadik pedig, mint a rosszalkodó angyal. 
Az emberek hasonlítani kezdtek arra, amiről beszéltek 
- a világ megteremtődött a róla beszélő ember képére 
és hasonlatosságára. A történet azért képes megteremteni 
a világot, mert a teremtésre emlékeztet: 
"mondá, hogy legyen és lön"» (Darvas László) 
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A Kalevala verseinek kezdetén egy égi szűz megunja magát az égben és alászáll a 
földi vizekre. Az ő megérkeztével kezdődik a teremtéstörténet. Az égi szüzet teherbe 
ejti a szél, majd a búvárkacsa segítségével ők ketten megteremtik a földi világot. Az 
égi szűz, illetve a teherbe ejtett földi lénnyé vált vízanya térde biztosítja a fészket a 
búvárkacsa tojásai számára: 
"a tojások vízbe vesznek, / tenger habjaiba hullnak; / megrepednek, töredeznek / ap-
róra elhasadoznak                     a tojás legalsó része / alsó földdé átváltozik, / a tojás-
nak felső része / felső éggé átváltozik; / sárgájának felső része / világító fényes nap-
pá, / fehérjének felső része / átváltozik halvány holddá; / ami a tojásban tarka, / az az 
égen csillagokká, / a fekete foltok benne / fenn az égen fellegekké." 
A keresztény Isten is megteremti ugyanezt a világot szinte ugyanebben a sorrendben, 
de ő már a szó segítségével teremt: "Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, 
és Isten vala az Ige." ( János evangéliuma, Első rész, Magyar Bibliatársulat, Buda-
pest, 1995) 
"És monda Isten: Legyen világosság: és lön világosság." (Mózes első könyve 1/3), 
míg az eposzban ez inkább önmagától jön létre, mint parancsszóra. Megtudjuk 
ugyan, hogy van valahol egy fönti Isten, a "minden mennyek megtartója", ám nem 
találni konkrét utalást arra, hogy meg is hallgatja vízanya segélykérő fohászát.[4] 

Majd meg születik Väjnämöjnen, ő már földi születésű félisten (de, mint később ki-
derül, inkább félember) és ő végzi be a teremtést. A fönti isten, Ukko, ebbe nem avat-
kozik bele a 2. ének végéig, amikor elhangzik Väjnämöjnen esőkérő imája: 
"Uram Ukko, fönti isten, / magasságos mennyek atyja, / fellegek uralkodója, / bá-
rányfelhők bölcs királya! / Tarts tanácsot felhőidben, / tágas tartományaidban! / Kelet 
felől küldjél felhőt, / tereld északról is erre, / ide indítsd napnyugatról, /dél felől is 
futtass felhőt! / Hullass jó esőt belőle, / csöpögtess a mennyből mézet / növekedő 
hajtásokra, / susogó vetéseimre!” 
Ez az ima egy kissé szokatlan. Egyrészt részletesen kifejti Väjnämöjnen kívánságát, 
amely az esőkérő sámáni rituálékat juttatja eszünkbe, csakhogy itt a beavatatlanok 
számára érthetetlen varázsigék mormogása helyett konkrét utasítást találunk a kérés 
végrehajtásához. Olyan, mintha Väjnämöjnennél lenne a Tudás, amely szavakba önt-
hető, továbbítható, Ukkonál pedig a tudatlan hatalom a tudás kivetítésére, legalábbis 
földi viszonylatban tudatlan, hiszen Ukko csak felszólításra és feladatának pontos 
leírása után cselekszik és avatkozik bele a földiek dolgába mindig végrehajtva azt, 
amit az emberek elvárnak tőle: 
"Akkor Ukko, fönti isten, / mennyeknek hatalmas atyja / tart tanácsot felhőiben, / 
teres tartományaiban. / Küld felleget napkeletről, északról szalajtja arra, / oda indítja 
nyugatról, / dél felől is felhőt futtat, / a felhőket egybe fogja, / szélről egymáshoz 
szorítja. / Hullat bő esőt belőlük, / csöpögtet a mennyből mézet / magasodó hajtások-
ra, / a susogó zöld vetésre. / sűrű vetés sarjadozik, / nő a tőkeszínű hajtás, / a mezei 
gyenge földből, / Väjnämöjnen munkájából." 
Kezdetben van az emberi Ige, amelyet követ az isteni Tett. 
A fentebb tárgyalt ima szerkezetéhez hasonló az eposzt tarkító fohászok, átkok, ráol-
vasások, hálaadások felépítése is. 
Mind Väjnämöjnen, mind a többi kalevalai szereplő azt vallja, hogy tudását Ukkotól 

4468                        Gergely Edo: A szó hatalma a Kalevalában            



kapta. Azonban Ukko teljes szabadságot adott az embernek a tudása felhasználásá-
ban, feltárásában, megnyilatkoztatásában. És az ember a szó segítségével képes ezt 
megtenni. Relevációs gondolatait két okból szervezi propozicionális színtű értelmező 
kijelentésekké. Egyrészt önmaga számára, mivel mindent, amit megért kijelentésbe 
tud szervezni, ha nem tudja kimondani, elmondani, akkor nem is értette meg.[5] Más-
részt a beszéd nem önmagáért van. Általában a beszélő közölni akar valamit, amit ő 
már tud, és kimondással továbbíthat, készen adva át hallgatóinak a szóval teremtett 
világdarabot. A szó teremt, közvetve ugyan, de a szóé a hatalom és a szó az eposzban 
az embernél van. Ukko mindvégig néma és közömbös. Nem egy ítélkező, áldó vagy 
bűntető isten. Zeust is, mint Ukkot, eleinte a mennydörgés, villámlás, atmoszférikus 
mozgások isteneként tisztelték, később azonban korlátlan hatalomra tesz szert, 
amelynek segítségével irányítja az emberek és félistenek életét, büntet, jutalmaz, te-
remt. Ukko Zeus-szal ellentétben mindinkább absztraktizálódik és egy elvontabb, 
mindenható, természetfölötti, keresztény istenszerű lényre utal. Gyakran szólítják 
"Istennek", "Teremtőnek", "mennybélinek" mint a keresztény Istent, ám vele ellentét-
ben Ukkoból hiányzik az erkölcsi szempontú döntés, nem mérlegel jó és rossz között, 
hanem mechanikusan teljesíti a földiek kérés-parancsait. Átveszi a nyelvben teremtett 
világdarab mintát és átmásolja azt a reális világ elemeire. Amikor a földön átokcsaták 
dúlnak, kivárja a szócsata végét, hagyja, hogy tisztázódjon kinek a szóba "varázsolt" 
tudása árul el nagyobb hatalmat, melyikük szava "csattan" utolsónak, s csak miután 
ez eldőlt, akkor teljesíti az átokban "kérteket". 

Ez a semleges magatartásmód csak akkor válik aktívvá, amikor személyes jólétéről 
van szó.[6]  Louhi, a pohjolai (északi) asszony ellopja a napot és a holdat, így Ukko 
kénytelen cselekedni, mivel: 

"Szomorú tűz nélkül élni, /sűrű sötétségben élni, / keserves az ember élte, / de nehéz 
az istené is."(47. ének) 
Ám innen is kitűnik, hogy nem érdekli őt az emberek sorsa, hiszen a tüzet csak saját 
érdekében csiholta és elrejti az emberek elől: 
"Tüzet csihol, szikra pattan. / El is rejti azt a szikrát, / teszi arany tarsolyába, / elrejti 
ezüst kosárba." 
A tisztelt és csodált isteni erő, tudás, hatalom mellett, az embereknek sokkal nagyobb 
a hitük saját szavaikban őrzött tudásukban. Csak akkor érzik biztosnak az óhajaik 
beteljesülését, ha szóban, mindenki számára hozzáférhető módon kimondják azt. 
 
III. 2. Az alvilágiak és földiek viszonya  
Az eposzi világ háromszintű rétegződése megfelel az általános eposzi világképnek, a 
Kalevalában azonban az égi szint és a földi világ között sokkal lazább a kapcsolat, 
mint a földi és az alvilági szint között. Mind a földön (a vizekben, Ahtolában vagy a 
szárazföldön az erdőkben, Tapiolában), mind az alvilágban (Hiisiben[7] és 
Manalában[8]) lakózó szellemlények hasonlóak az emberekhez. Kivételt képez 
Hiisinek, az ördögnek a birodalma. Hiisit a földiek ugyanúgy felhasználják céljaik 
elérésében, mint Ukkot, vagy az erdők és vizek szellemeit: 
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,,Fogd be az ugató száját, Hiisi, / kutya álla csontját, Lempo, / tegyél a szájára zárat, / 
fogába lakatot fogjál, / hogy a hangját meg ne hallják, / mikor elhalad az em-
ber!" ( 12.ének) 
Az alvilághoz nemcsak Hiisi, de Tuonela (Manala) is hozzátartozik. A földiek gyak-
ran a tuonelaiakat is segítségül hívják. Ezek segítenek is készségesen, mindaddig, 
amíg a földiek nem akarják kikémlelni a tudásukat, ugyanis ők is, ellentétben 
Ukkoval, bírják a szó ismeretét. Sőt, egyfajta "szavak tárházának" is mondható a 
birodalmuk. A tudás régi, elfelejtett varázsszavai rejlenek a föld mélyében. Azok a 
szavak halmozódnak itt fel, amelyeket a halottak magukkal hoznak a túlvilágra, itt 
azonban passzívvá válnak. A beszéd a tapasztalásnak az ismerős formára való redu-
kálása és ennek kimondása a valóság meghódítása (V.ö. Edward Sapir, 1971). A 
tuonelaiaknak azonban nincs szükségük erre az aktivizált tudásra, hiszen ők már egy 
másik valóságban élnek. Némaságba feledkezve őrzik az eredetekről szóló tudást. 
Hasonlóak a földi, hétköznapi emberekhez, de ők már egy másik tudásbirodalom, 
mondhatnánk más kultúra birtokosai, amelyet féltve őriznek, hiszen tudásuk az ő 
váruk, hatalmuk biztosítéka. 
Amikor Väjnämöjnen nekilát csónakot építeni: "varázsszóval sajkát ácsol, / hajót 
épít énekszóval", tehát kimondva előidézi emlékezetéből a tudás szavait és alkot is 
egyben, egyszer csak elfogynak szavai: 
"... s három híja volt szavának: / híja körbefutó fának, / orra felemelésének, / fara 
felállításának." (16. ének) s velük együtt tudása is elapad a "minden idők nagy tudó-
sának". Végül kockázatos döntésre szánja magát: «"Veszek végre száz varázsszót / 
tuonelai tanyáról, örök manalai házból." / Tuonelába tér a szóért, / hatalomért megy 
Manához.» 
Ám a tuonelai úrnő visszautasítja kérését: "Tuoni nem ad szavakat, / Mana nem 
osztja hatalmát!" 
 
IV. Szópárbaj (vita) és csata strukurális metafora mint fő motívum  
A szónak még manapság is szinte mágikus ereje van. 
Tapasztalataink át vannak itatva verbalizmussal, a szavakat sokszor szinte fontosab-
baknak érezzük, mint a valóságos dolgokat, jelenségeket. Például a természetbarát 
számára fontos a füvek, fák, madarak nevének ismerete, ez a biztosabb ismeret jele, 
a közvetlenebb, meghittebb viszony szimbóluma. Mint ahogy az emberek közül is 
azt tekintjük valamennyire is ismerősnek, akinek tudjuk a nevét, úgy vagyunk fogal-
mainkkal is: ahhoz, hogy birtokba vehessük a világot, nevükön kell szólítanunk tár-
gyait, jelenségeit (V.ö. Péntek János, 1988). 
A szavak és tudás birtoklása a kalevalaiak közti viszonyok szempontjából is megha-
tározó. Fontos, hogy jól tudjanak gazdálkodni a féltve őrzött, szájról szájra hagyo-
mányozott és öröklött „szókincsükkel”, a készen, közvetlenül átvett tudással, a ha-
gyománnyal. Mihail Bahtyin szerint, az eposzt, mint meghatározott műfajt, a követ-
kező konstitutív vonások jellemzik: 
„Az eposz világa- a hősi nemzeti múlt, a nemzeti történelem kezdeteinek és csúcsai-
nak, az apák és alapítók, az elsők és legjobbak világa ... forrása a nemzeti hagyo-
mány.”[9] 
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A hiú Joukahainen, "hitvány fajta lapp legényke" amikor meghallja, hogy: " ... job-
ban, szebben szól az ének / vajnöläi irtásokon, / Kalevala kertjeiben, / szebben szól 
az ő szavánál, / apjáról maradt szavánál." a következő szavakkal indul legyőzni, le-
dalolni Väjnämöjnent: "Jó tudás apám tudása, / az anyámé annál jobb is, / a maga-
mét többre tartom." (3. ének) 
A nyelv, szó, halmozó jellegénél fogva egyfajta közösségi memóriarendszer. Őrzi, 
felhalmozza, továbbadja az egymást követő nemzedékek tapasztalatát, tudását, kul-
túráját. A szópárbajok ezeknek a kollektív emlékezéseknek révén, vagy éppen ezért 
dúlnak. 
 
IV. 1. A metaforikus jelentés  
Ahhoz, hogy megérthessük a vita-csata metafora működését, a metaforán keresztül 
tisztázzuk, hogy mi a strukturális metafora. 
A kognitív szemantikának azt az értelmezését követjük, amely abból az állításból 
indul ki, hogy a szavaknak jelentésük van, a jelentés pedig a szó használati szabálya 
(azoknak a szabályoknak az ismerete, amely szerint egy szót használni kell). Azon-
ban, ha a megnevezett dolog felől közelítjük meg a jelentést, az válik fontossá, hogy 
a dolgoknak nevük van. Tehát arról van szó, hogy van egy dolog, azt meg kell ne-
vezni, és ehhez kell a megtalálni a megfelelő szót. „A nyelvet (vagy inkább beszé-
det) úgy fogjuk fel, mint az emberi viselkedés meghatározó jelentőségű összetevőjét, 
és ugyanakkor, mint az ember és környezete közötti kölcsönhatásnak egy sajátos 
formáját...kölcsönhatásnak, mert ennek nemcsak az ember, hanem a környezete szá-
mára is következménye van ... a környezet elemei az emberi nyelvi rávonatkoztatás 
révén nevet kapnak, ezáltal...azonossági, illetve különbözőségi viszonyok jönnek 
létre.”[10] 

Jó példa erre a betegségek eredetének története. Tuoninak vak leánya megszüli ki-
lenc fiát, majd: 
"A fiait elnevezte, / dolguk szerint megnevezte, / mert a gyermekeket mindig, / dol-
guk szerint megnevezik: / egyet nyilallásnak mondott, / egyet meg felfúvódásnak, / 
egyet köszvénynek nevezett, / egyet bénaságnak hívott; / egyet kelésnek nevezett, / 
egyet elnevezett varrnak, / egyet rákfenének rendelt, / egyet dögvésznek neve-
zett." (45 ének) 
Tehát az ember az azonos nevű dolgokat nyelvi szempontból azonosként kezeli, 
ezáltal a környezet tagolódik, elemei nyelvi kategoriákba sorolódnak. A kategorizá-
lás függ a nyelvi minősítettségtől. Mivel a nyelvi kategorizáció a környezet elemei-
nek nyelvi szempontú kategorizációja, a nyelvet csakis a környezet figyelembevéte-
lével lehet leírni. Így válik a nyelvi kategorizáció a környezet egyfajta implicit elmé-
letévé. Eljutottunk a világmodellt képező implicit elmélethez. A világmodell elemi 
egységei a kategorizálás szójelentései. A jelentések nyelvi kapcsolatai pedig a nyelvi 
világ strukturálódását eredményezik (lásd. A térdimenziókba szerveződő jelentés-
struktúrák fejezetet). 
A jelentés tehát a nyelvi minősítés ismérveinek együttese, amely alkalmazható mind 
a fogalomszavakra, mind a különféle relációkat jelölő elemekre (pl. -ból / -ből, -ra /-
re stb. viszony). 



4472                         Gergely Edo: A szó hatalma a Kalevalában                     

A nyelvi ismérvek felismeréséhez szükség van arra, hogy valamit valamilyen nevű-
nek észleljünk, és ugyanakkor szükség van a nyelvi észlelési feltételekre, tehát hogy 
észleléskor azok az ismérvek kerüljenek előtérbe, amelyek meghatározzák a nyelvi 
minősítést. 
A nyelvi minősítés együttese azonban a szóhoz tartozik, mint szójelentés, az észlelé-
si feltételek viszont a dologhoz, mint olyan jellemzői, amelyek a minősítés szem-
pontjából kiemelt fontosságra tettek szert. 
Következésképpen a jelentés a dologhoz kapcsolódik, ha a mondanivaló felől indu-
lunk ki, tehát amikor mondani akarunk valamit, és a szóhoz, ha a névre vonatkozik, 
tehát amikor a megértést a szóhoz igazítjuk. 
Példának vesszük a szampó, csodamalom szót a Kalevalából. Többféle értelmezés 
született, amelyek magyarázattal próbálnak szolgálni a szó jelentésére. Mi maradunk 
a szövegnél, éspedig a szampó születését bemutató szövegdarabnál: " látja a szampó 
most születik, / tarka tető most növekszik …/ egyik oldalt lisztmalommal, / másik 
oldalt sómalommal, / harmadikon pénzmalommal. / Kezdett őrölni a szampó, / ren-
gett az írott fedél is: / egy hombárral őrölt estig, /egy hombárral őrölt enni, / másik-
kal őrölt eladni, / harmadikkal megtartani." (10. ének) 
A Magyar Nyelv Értelmező szótára szerint a malom: a kenyérmagvak őrlésévei fog-
lalkozó, erre a célra megfelelően berendezett mezőgazdasági ipari üzem, illetve en-
nek épülete(i), telepe együttvéve. Ilyen üzemben működő, a kenyérmagvak őrlését 
végző gép, gépi berendezés. A nyelvi minősítés alapján a malom észlelési feltételei: 
őrlőgép vagy őrlésre berendezett épület, energiát termel, hántol. Ha ezek mind meg-
vannak, akkor beszélünk az alapjelentés szerinti malomról. Ha csak egy-kettő van 
meg, a többi meg hiányzik, akkor strukturális hasonlóságról van szó, ez azonban 
elégséges ahhoz, hogy például a szampót is malomnak nevezzük. 
Eredetileg a malom csakis a gabonaőrlő szerkezetet jelentette, akkor azonban a ma-
lom fogalmi észlelése nem különbözött annyira a nyelvi észleléstől, mint ma. A 
nyelvi észlelési feltételek nem külön-külön, hanem együttesen, strukturálatlanul vol-
tak a nyelvi minősítés ismérvei. A nyelvhasználók észrevették a hasonlóságot a ma-
lom és szampó között, és kiterjesztették a szó használatát. Ezáltal a malom kategoria 
belsőleg strukturálttá vált: van egy központi része, vagyis az alapjelentés, és egy 
periférikus része, vagyis a metaforikus jelentés. Ez a fajta kategorizáció módosulás 
a metaforikus kiterjesztés. 
A kiterjesztés irányát is meghatározza az alapjelentés, ugyanis csak azt a nevet lehet 
kiterjeszteni valami más dologra, aminek van már neve, fordítva ez már nem érvé-
nyes, hiszen éppen azon van a lényeg, hogy az addig csak körülírt dolgot meg lehes-
sen nevezni. A kiterjesztés által válik a nyelvi észlelés nyelvivé. A befele strukturált 
jelentés egyazon nyelvi kategóriába foglalja össze a malmokat, ám egyetlen fogalom 
nem lenne képes mindezekre a dolgokra kiterjedni. A malom metaforával megneve-
zett dolgok különböző fogalmi kategóriákba tartoznak, ugyanis a fogalmi 
kategorizáció szerint a "malom" körébe csak a malom alapjelentésébe beleférő dol-
gok tartoznak. 
Következésképpen ebben az értelmezésben a metafora sajátosan nyelvi természetű. 
 
 



Törzstér                                                       4473 

IV. 2. A strukturális metafora 
A strukturális (vagy lappangó) metaforára jellemző, ,,hogy egy kezdeti strukturá-
lis hasonlóság alapján a kevésbé kidolgozott jelentésű és kevesebb attribútummal 
jellemzett szó átveszi a kidolgozottabb, strukturáltabb jelentésű szó sajátos attribútu-
mait.”[11] A strukturális metafora tehát új hasonlóságokat teremt két dolog között. 
Például a vita szemantikai struktúráját a csata szemantikai struktúrája adja meg. Mi-
vel a saját attribútummal kevésbé strukturált vita jelentését a csata mintájára struktu-
ráljuk, kölcsönvéve annak attribútumait, a vita szó metaforikusan strukturált jelenté-
se mind jobban hasonlítani kezd a csata szóéhoz (szócsata, szópárbaj, érvek beveté-
se, a másik fél legyőzése, vagdalkozás, megsemmisítés, stb.). 

Ez a strukturális metafora az alapja a különféle kalevalai csatáknak. 
 
IV. 3: Kalevalai csaták és szócsaták 
 
IV. 3. 1. Performatív megnyilatkozások: ígéret, eskütétel, egyezségkötés  
Az első csata Väjnämöjnen és az ifjú Joukahainen között dúl. Miután Joukahainen 
rájön, hogy szavainál erősebb Väjnämöjnen tudása, konkrét viadalra hívja ki a vén 
énekmondót: 
"Már ha nincs eszem magamnak, / kardom eszét kérdezhetem ... / Gyere karddal 
megmérkőzni, / szablyámmal megismerkedni!" (3. ének) Väjnämöjnen válaszából 
kitetszik, hogy szó és tett annyira egymáshoz tartozik, hogy a kettő már-már elvá-
laszthatatlanul egybemosódik: 
"Nem ijedek én meg attól, / kardodtól, okosságodtól, / csákányodtól, bölcs-
magadtól. / Hanem azért mégis-mégis: / nem akarok megmérkőzni, / kiállni kardra 
gyenge néppel, / efféle hitvány vitézzel." 
Kard, okosság, csákány, bölcsesség, mind a csata kellékeiként van felsorolva. Itt 
azonban még valamire felhívja a szöveg a figyelmünket. Joukahainen megnyilatko-
zása mellélövésnek bizonyul, mivel a kihívott az egész mozgósítani kívánt eljárást, 
az egyértelmű párbajra hívást utasítja vissza. Már maga a kihívás is tettnek bizonyul-
hatott volna, ha nemcsak a beszélő beszél komolyan, hanem szavait is komolyan 
veszik. Joukahainen reakciója a provokálás. 
John L Austin[12] a Tetten ért szavakban a megnyilatkozást nem konstatívnak és 
performatívnak nevezi, nem különíti el a két megnyilatkozást, hanem a megnyilatko-
zás kétféle aspektusáról beszél: lokúcióról, valami mondásának az aktusáról, és 
illokúcióról, az az aktus, amelyet valaminek a kimondásával hajtunk végre. Ezek 
mellett megkülönbözteti a perlokuciót is, ez a harmadik beszédaktus aspektus a hall-
gatóból kiváltott következményekre, hatásokra utal. A lokúciós aktus nagyjából 
egyenértékű a „jelentés” hagyományos értelmével, tehát valamely mondatot bizo-
nyos értelemmel és jelölettel mondunk ki. Az illokúciós aktussal tájékoztatunk, uta-
sítunk stb., a megnyilatkozásnak van bizonyos konvencionális ereje. A harmadik 
pedig a perlokúciós aktus, amikor valaminek a mondása révén valósítunk meg vagy 
érünk el valamit, amikor meggyőzünk, elrettentünk, félrevezetünk, meglepünk vala-
kit. 
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Joukahainen megsérti Väjnämöjnent a következő performatív megnyilatkozás szám-
ba menő szavak kimondása révén, amelyekben mindhárom beszédaktus aspektus 
jelen van: szavainak kimondása lokúció, mint illokúció értelmező felvilágosítás is, 
hogy mi történik Väjnämöjnennel, és figyelmeztetés is, perlokúció, hogy jobb, ha 
mégiscsak kiáll a provokált megmérkőzni: 

„Ki nem jön karddal megmérkőzni, / szablyámmal megismerkedni, / azt én disznóvá 
dalolom, / orrát lefelé lapítom. / Rontom az efféle embert, / egyet egyképp, másat 
másképp, / ganédomb mélyére döntöm, / ól oldalába szorítom.” 
Érdemes itt megállni egy pillanatra, habár később még visszatérünk erre az erkölcsi 
értékek dimenziójának tárgyalásánál. „... azt én disznóvá dalolom” kijelentésével a 
kimondás pillanatában Joukahainen a nyelvi világ térstruktúrájában valóban disznó-
vá teszi Väjnämöjnent. Szilágyi N. Sándor a XVI. századi peres iratokat hozza fel 
szemléletes példaként, amelyekben a megrágalmazott gyakran így panaszolja el sé-
relmét: „engem híremben, becsületemben megölt”. Az emberek hírneve, becsületes-
sége szóban, tehát a nyelvi világ rétegein keresztül terjed. Valakit, vagy valaki nevét 
ebben a régióban bepiszkítani egyet jelent a tettleges megsértéssel. Még a mai világ-
ban is megesik, hogy bírósági tárgyalás lesz a sértés következménye. Väjnämöjnen 
pedig: „megszégyenül, megharagszik. / El is kezdett énekelni, / szörnyű szavakat 
sorolni: / az ének nem volt gyermekének, / gyermekének, asszony játék, / szava volt 
szakállas hősnek, / mit nem tudhat minden gyermek, …” Természeti katasztrófát 
idéz elő éneke, szavai, melyek már előbb is összemosódni látszottak a tettel. Mindin-
kább szűkül a kör dühének tárgya körül, míg eléri magát Joukahainent: 
"Magát pedig Joukahainent / énekli övig mocsárba, / rétbe dalolja derékig, / hónaljig 
homokmezőbe." 
Megkezdődik az alkudozás, amelynek tétje az ifjú énekes élete. Joukahainennek 
nem áll más eszköz a rendelkezésére, mint az ígérés, amely szintén performatív meg-
nyilatkozás. Austin szerint a következő szabályok betartásától, illetve be nem tartá-
sától függ a megnyilatkozás sikere, illetve sikertelensége: [13] 

„a) Léteznie kell, egy hagyományosan elfogadott, konvencionális hatású eljárásnak, 
melynek során bizonyos személyeknek adott körülmények között meghatározott 
szavakat kell kimondaniuk, továbbá: 
b) az adott esetben érintett személyeknek és körülményeknek meg kell felelniük az 
adott esetben megkívánt eljárás kívánalmainak. 
1.Ezt az eljárást minden résztvevőnek helyesen és 
2.maradéktalanul végre kell hajtania. 
e) Amennyiben, amint az gyakran előfordul, az eljárást végrehajtó személyeknek 
bizonyos gondolatokat vagy érzéseket tulajdonítanak, vagy a résztvevőktől meghatá-
rozott magatartásformákat várnak el, akkor az eljárás szereplőinek és felhasználói-
nak valóban gondolniuk, illetve érezniük kell az említett gondolatokat, illetve érzése-
ket, és a megfelelő magatartásra is hajlandóságot kell mutatniuk, továbbá 
e) később ténylegesen is így kell viselkedniük." 
Ebben az esetben sikerről beszélhetünk, hiszen a szabályokat mindkét fél betartja. 
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Joukahainen odaígéri szabadulása fejében a húgát, Väjnämöjnen pedig hitelt ad az 
ígérettevő szavának és kiszabadítja a kérkedő legénykét: 
„Ha fordítod szent szavadat, / hogyha feloldod igédet, / adom Aino húgocskámat, / 
ígérem anyám leányát. / ... Akkor öreg Väjnämöjnen / igen-igen örvendezik, / 
Joukahainen húgát kapja / vénségére védelméül.../ megfordítja szent szavait, / meg-
téríti mondásait.” 
Azonban megesik, hogy az utolsó két szabályt nem tartják be, ilyenkor a megnyilat-
kozás sikertelen. Lemminkäinen feleséget rabol magának, Kyllikkit, Saari legszebb 
lányát. Vitájuk Kyllikki könyörgésével, fenyegetőzésével, majd kesergésévei indul, 
és Lemminkäinen vigasztalásával, győzködésével folytatódik, végül Kyllikki javas-
latával, egyezséggel zárul: 
«”Hallod-e, Lempi fia, Ahti! /Ha ilyen derék kisasszonyt / kívánsz kedves asszo-
nyodnak, / esküdj örök esküvéssel, / hogy nem indulsz háborúba ... „ / „ ... Esküszöm 
örök esküvéssel, / hogy nem megyek háborúba, .. ./ De magad esküdj most már: /  a 
faluba el nem indulsz, / akár táncolni akarnál, / vagy mulatni vágyakoznál!” / Meg-
esküdtek, megfogadták / akkor örök esküvéssel / igaz Isten színe előtt, / mindenható 
szeme előtt, / hogy nem indul Ahti harcba, / Kyllikki sem jár faluzni.» (12. ének) 
A beszédaktus megvalósul ugyan, ám a későbbiekben hatástalannak bizonyulnak 
szavaik, megszegik egymásnak tett esküjüket, ígéretüket: 
„ ... mostan hadd induljak harcba, / Észak ifjai tüzébe, / lapp ifjak harci helyére: / 
elment Kyllikki faluzni ... „ (12.ének) 
 
IV. 3.2. Eredetmondák alkalmazása ráolvasásként 
Nem mindig kerül konkrét tettlegességre sor a szembenálló felek között, van, amikor 
megelégszenek a szavak kiváltotta hatással, a rontás-elhárítás fárasztja a szereplőket 
valamelyikük győzelméig. 
a) Puhuri legénye, vagyis a fagy és Lemminkäinen harcában a fagy szótlanul cselek-
szik, fagyaszt, Lemminkäinen pedig, miután elmondja a tűz eredetét, elsorolja annak 
megszüntetési módját is: 
„De ha nem hallgatsz a szóra, / szóval küldelek tovább is, / Hiisi parazsa közébe ... 
„(30.ének) 
A „szóval küldelek tovább” kijelentésnek tettszerű ereje van: a jövőbeni cselekvést 
változtatja jelen idejűvé annyira szemléletesen, hogy könyörgésre, egyezségkötésre 
bírja a fagyot: 
„Tegyünk tetsző egyezséget, / hogy már egymásnak nem ártunk, / amíg a világ világ 
lesz, / amíg arany hold világít! / Ha még hallod, hogy fagyasztok, / megint gonosz 
módra élek, / akkor betehetsz a tűzbe, ... „ (30.ének) 
Nemcsak egyezséget kötnek, szavaik kimondásával cselekszenek, hanem a fagy fel 
is hatalmazza Lemminkäinent a büntetésre, tehát egy jövőbeni aktus elkövetésére. 
A fagy, lefordítva a mindennapi nyelvre, betegséget, halált okozhat. Lemminkäinen 
szavai tulajdonképpen a ráolvasás, a gyógyítás szavai. 
b) Ugyanezt a sorrendet találjuk (eredet és megszüntetési mód felsorolása) a vas 
okozta seb gyógyításánál is. 
Väjnämöjnen eszét megzavarja a szerelem, így a leghíresebb csónakkészítőt baleset 
éri: 
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„fejsze a kőről félrefordult, / éle a húsába hullott, / térdébe a hű fiúnak, / 
Väjnämöjnen lábujjára." (8. ének) 
Azonban Väjnämöjnen sem tud mindent, öregszik és felejt, mint bármelyik földi 
halandó: 
„Mondja az ősi igéket, / szavait rendre sorolja; / nem emlékszik mindenikre, / vasat 
vesztő nagy szavakra, ... „ (8.ének) 
Végre talál egy öreget, aki pont azt felejtette el, amire Väjnämöjnen emlékszik, ám 
tudja azt, amit amaz elfelejtett: 
„Tudom mind a többi szókat, / de elejét elfeledtem: / eredetét hitvány vasnak, / te-
remtését rossz salaknak.” (9. ének) 
Szót szó követ, összeillesztik tudásukat, vigyázva, hogy, minden szó elhangozzék és 
visszagöngyölítik azt az eredetekhez. Ennek a szófonálnak a segítségével visszapör-
getik a múltat és kifürkészik a rejtőzködő, tehát számukra ismeretlen világot. Ami 
ismeretlen, az egyúttal ellenséges, irányíthatatlan, de a szavak tükrében láthatóvá, 
érthetővé, kimondhatóvá válnak ennek elemei: 
„Ez vagy te, ez vagy, szegény vas, / rossz salak vagy te, szegény vas, / átok verte 
rossz acél vagy!” 
Ennek a mind a kimondó, beszélő, mind a hallgató számára való hozzáférhetőségnek 
a révén, az ismeretlenből ismert lesz. Ismerve a negatív, rontó, pusztító erő mibenlét-
ét, rögtön rájönnek az ellenszerére, a betegség vagy rontás gyógyírjára. Imperatívu-
szokban szól az öreg a vashoz: „Állj meg, vérnek áradása”, utasításokat osztogat, 
miként kell haladnia a maga természetes útján, a vérerekben. Ezekben az utasítások-
ban ráismerünk az isteneknek adott utasításokra, amelyek következnek is, de most 
fenyegetésbe rejtve: 
„Ha nekem erőm erre nincsen, / Ukko gyermeke ha gyenge / állítani vérnek árját, / 
áradt eret elszorítni: / bizony él a mennyek atyja, / fellegek feletti isten, / ki az em-
bernél erősebb, / ki a hősnél jobban érti / vér szájának elfogását, / áradásnak állítá-
sát.” 
A következő lépés már a konkrét cselekvés, vagyis a gyógyír elkészítése, de ehhez 
elengedhetetlenül szükség volt a ráolvasásra: 
„Fiát a műhelybe küldi / gyógyító írt készíteni / gyenge fűszál hajtásából, cickóró 
ezer hegyéből, / méznek földön elfolytából, / gyöngyméznek csepegéséből.” 
Itt a szavak kimondása és a cselekvés véghezvitele egymás utáni sorrendben követ-
keznek, ám egyik sem lehetséges a másik nélkül. 
c) Lemminkäinen harca a kígyóval szintén szóbeli harc. Miután a kígyó nem hajlan-
dó engedelmeskedni a felszólításnak: 
„ .. .léha Lemminkäinen, / régi szóra emlékezik, / öreg anyjának szavára, / anyjának 
tudományára.” (26.ének) 
Elsorolja miként teremtették a kígyót, sőt azt is, hogy miből van teremtve, s ezeknek 
elsorolásával, ahogy kimondja a szavakat, fokozatosan győzedelmeskedik a kígyó 
felett, annak minden testrészét megnevezve, birtokba is veszi, hatalmába keríti azo-
kat. 
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VI. 3. 3. A szócsata, mint a fizikai csata előjátéka 
A szócsatákat és igazi csatákat vizsgálva bebizonyítható, hogy a szócsata sokszor 
csak bemelegítőként szolgál az igazi, tettleges csatához, verekedéshez, tehát a 
„ledalolás” fizikai harcban való legyőzetést jelent: 
„Legjobb énekest dalolja / leghitványabb énekessé; / szájukat kirakja kővel, / kő-
sziklával elborítja / mind a legjobb énekesnek. … / Az a léha Lemminkäinen / küldi 
kardostul az embert, / dalolja a hőst vasastul; / ledalolja ifjat, vénjét, / köztük a köze-
pes formát;” (12. ének) 
Itt csak énekmondókat, bölcseket, vajákosokat, tehát valószínűleg öregebb embere-
ket kellett legyőznie az ifjúnak, ám mikor másodszorra megy Pohjolába, a szóbeli 
csatát már komoly, férfias küzdelem követi: 
„Lemminkäinen, léha gyermek / fehér nyulat énekel még, / hogy a ház földjén ugor-
jon / a farkasnak szája előtt. / Hát a derék pohjolai / szólít kutyát, horgasállút, / az a 
kis nyulat megöli, / kerekszeműt szétszaggatja.” stb. (27. ének) 
„Mérjük össze kardjainkat, / fogjuk össze fegyverünket: / enyém-e a szebbik szab-
lya, / Ahtinak különb-e kardja?” 
A mérkőzésnek ugyanúgy kellene folynia, mint a szócsatáknak: egyszer egyikre, 
majd másikra kerül a kardcsapási sor: 
«Mondja Ahti Saarelainen, / a szépséges messzikedvű: / „Hadd, próbálom most meg 
én is, / rajtam a sor, én ütök most.” / De a pohjolai gazda / azzal nem sokat törődik: / 
üti tovább, meg nem állott, / üti, vágja, nem találja.» (27. ének) 
 
IV. 3. 4. A szó erősebb vagy a tett? 
Ilmarinen felesége, a nagy nehezen megszerzett és nagy becsben tartott asszony a 
rabszolgáját elküldi csordát legeltetni. A 32. ének teljes egészében fohászkodás. 
Minden istenséget, akit csak ismer, arra kér, hogy vigyázna a csordájára, természete-
sen a kérésében minden tennivalót pontosan leír. Nemcsak az isteneknek osztogatja 
könyörgésbe öltöztetett utasításait: 
„Ukko, aranyos királyunk, / kedves ezüst fejedelmünk, / halld meg aranyos szava-
mat, / kedves könyörgéseimet!”, de az erdő vadállatainak is, minden gonosz szelle-
met vagy lényt el kell hárítania a legeltetés útjából. A szóbeli bebiztosítás után, is-
merve az istenek hajlandóságát a kérések teljesítésére, arra várnánk, hogy ezt már 
nem tudja semmi megmásítani, vagy ha mégis, az csakis egy másfajta szóbeli be-
avatkozás (átok, rontás) lehet. Azonban nem ez történik. Kullervoinen, a rabszolga 
egyszerűen csak cselekszik, farkasok és medvék közé tereli a teheneket. A feleség 
istenekhez és védőszentekhez intézett fohászainak hatalma megtörik a tettben. 
Kullervoinen szavai is közrejátszanak győzelmére jutásában, hiszen az ő szavára 
megszelídülnek a vadállatok, és tehenekként viselkednek, míg a gazdasszony el nem 
kezdi fejni őket. Akkor rátámadnak, és marcangoini kezdik. Ilmarinen felesége, 
ugyanúgy, mint fentebb Joukahainen, elkezdi az alkudozást: 
„oldd fel kimondott igédet, / ments meg a farkasok fogától, / ments meg medvék 
karmaiból!” 
„Csatavesztéskor” ezek a kérések hangzanak el: 
„oldd fel kimondott igédet”, ,,Fordítsd vissza szent szavadat, térítsd meg a mondáso-
dat!”, vagyis, változtass gondolataidon, szándékodon, amelyek agyadban és ajkaidon 
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szavakból már összekötődtek értelmes gondolattá, mondattá. Változtass teremtett 
ítéleteden, a nyelvi világhoz kötött szavakat oldd fel, szórd ismét szét, semmisítsd 
meg az utólag kimondottak által. Kullervoinenék esetében az alkudozás nem vezet 
feloldáshoz, sőt, amikor a gazdaasszony Ukkohoz könyörög kegyelemért és, arra 
kéri, hogy pusztítsa el a legényt, Kullervoinen is rögtön utána röpíti szavait, az ellen-
kérést, mielőtt az még Ukko fülébe juthatna, és a gonosz asszony halálát kéri. Azt 
hihetnénk, hogy Ukko erkölcsi mérlegre állította a két hadakozót, ám nem találjuk a 
kérésnek cselekvésben való pontos leképződését, aminthogy az lenni szokott. Tehát 
győzött az erősebb tette, szava. Ilmarinen feleségét halálra marcangolják a 
Kullervoinen szavának engedelmeskedő fenevadak. 
 
IV. 3. 5. A meggyőző szavak mesterei 
Nem mindig végződik ilyen tragikusan az alkudozás. Legtöbbször hosszas alkudozá-
sokba kezdenek, amíg sikerül valamilyen egyezségre jutniuk. Nyelvi „piacolás” ez 
az alkudozás, azon van a lényeg, hogy kitudja jobban eladni „szóportékáját” , meg-
győzni a másikat a maga igazáról. A meggyőzés mesterségét főleg a következő, 
Lemminkäinen által meglesettek űzik: 
„tele táltossal a kunyhó, / énekmondóval a lócák, / tele a két fal dalossal, / bölcsek-
kel a ház eleje, / javasemberrel a kispad, / ház vége vajákosokkal;” (12. ének) 
Ők az ősi tudás részvényesei, örökösei, például: Väjnämöjnen, Ilmarinen, Louhi, 
Antero Vipunen, Lemminkäinen, Joukahainen, mindazok a szereplők, akik nemcsak 
kémi, de alkotni, teremteni, cselekedni is képesek. Mivel abszolút mindent csak a 
Teremtő Istenként is emlegetett Ukko tud, a tudásharcok kimenetele nem látható 
mindig előre, nem lehet tudni, hogy ki volt ott, ki nem volt ott a teremtéskor, ki 
mennyit tud, vagy mennyire emlékszik még az óta, ki mennyire emlékszik az örök-
lött tudásból. 
A tudóst otthon, közvetlen környezetében, ahol nagyjából ugyanaz a tudásanyag 
halmozódott fel és használódik fel, énekmondónak hívják. Az énekmondó művészi 
formában tartja elevenen az emberek emlékezetében és vigasságára a szavakban, 
versekben, énekben rejlő tudást. Egymás között nincs szükségük a szó hatalmára, 
csak az esztétikai élvezetre és a tudás életben tartására, a szájról szájra való hagyo-
mányozásra. 
Idegenek közé kerülve, az idegenek számára esetleg ismeretlen tudás kimondása 
veszélyes fegyverré válhat a beszélő szájában, hiszen ismeretlen, ellenőrizhetetlen 
világot teremthet. Az éneket tudók birtokolnak egy tudás-szókincset, mindegyikük 
birtokol valamit, ami csak a sajátja, amit más nem tudhat, ezért is van, hogy ugyan-
annak a személynek kell kimondani a feloldó igéket is, aki kimondta őket, aki bele-
kötötte a teremtett nyelvi világdarabba, más nem érthet hozzá. 
 
IV. 3. 6. „Mond meg most a színigazat, utolsó hazugságodat.”  
„Az eposzi szó, hagyomány szerinti szó ... mint hagyomány adott; szent és csalhatat-
lan, általános érvényű értékelést involvál, és kegyeletes viszonyulást követel...a sze-
mélytelen, csalhatatlan hagyományra való támaszkodás, az értékelés nézőpont általá-
nos érvényűsége, amely minden más megközelítést kizár - mély kegyelet az ábrázo-
lás tárgyának és magának a róla alkotott szónak, mint a hagyomány szavának vonat-
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kozásában.”[14] - ekként szövi egybe Bahtyin az eposzi szó és a hagyomány jelentő-
ségét. 

Ez a hagyomány szerinti szóhasználat nemcsak a ráolvasásokat foglalja zárt keretbe 
és szabja meg azoknak alkalmazási módját, de az emberek közti kommunikációban 
is fontos szerepe van. Mivel a nyelvnek, szónak, nem csupán ismeret, tudás, adat-
közlő és halmozó szerepe van, hanem etikai, erkölcsi, magatartási normákat is hor-
doz magában, hatással lehet a konstatív, vagy Austin szerint lokúciós megnyilatko-
zások igazságértékére 
Az eposzi hősök dinamikus párbeszédjei közé tartozik a hazudás. Több okból hazud-
nak: rejtegetik hátsó szándékaikat, például Väjnämöjnen amikor a tuonelaiaktól pró-
bál szavakat szerezni, vagy éppen az Ilmarinennek ígért menyasszonyt próbálja a 
barátja orra elől elhalászni. Luohi, a pohjolai asszony vétkesnek érzi magát 
Lemminkäinen elvesztében, ezért hazudik az őt kereső anyának. Joukahainen tudat-
lanságát próbálja álcázni jókora hazugságaival. Azonban végül mindig kiderül az 
igazság, addig faggatja a kérdező a másikat, míg az bevallja az igazat. Egyfajta játék 
is ez, hiszen a faggatózó mindvégig tudatja beszélgetőpartnerével, hogy tisztában 
van azzal, amaz hazudik: 
„Nekem ne fecsegj hiába, / mert én ismerem az ívást. … / Értem az igaz beszédet, / 
azt is értem, ha hazudnak.” (18. ének) „Tudom, hogy megint hazudtál” (16. ének) 
Olyan mintha a kollektív tudás határait próbálgatnák, és a szavak szárnyain kívánná-
nak túlrepülni ezen. Azonban a tudás adott, ugyanúgy miként az is, hogy mit mond-
hatnak, mit teremthetnek e szavak gúzsába kötött világukban. A hazugság és az igaz-
ság között ezért nem is olyan éles a határ, hiszen mindkettő ugyanabba a nyelvi vi-
lágba tartozik és hazudni is csak a hagyományos úton-módon lehet: 
„Hanem jó nagyot hazudtál! / Mond meg most a színigazat, / utolsó hazugságo-
dat,” (15. ének) 
Mivel mindkét fél végig tudja, hogy hazugságról van szó, ezek sikertelen hazugsá-
gok, semlegesekké válnak, tehát mindegy, hogy miként nevezik meg. Väinämöjnen 
válaszol egyszer így: 
„Először bizony hazudtam, / másodszor valótlant mondtam, / most már az igazat 
mondom.” (16. ének) 
 
V. A reális és nyelvi világ régióin keresztül a nyelvi világmodellig  
 
V. 1. A környezet elemeinek nyelvi kategorizációja  
A metaforikus jelentés című fejezetben már kifejtettük, hogy a nyelvi kategorizáció 
tulajdonképpen a környezet elemeinek nyelvi szempontú kategorizációja. Mivel a 
nyelvet a környezet elemeinek figyelembe vételével lehet leírni, a nyelvi 
kategorizáció a környezet egyfajta implicit elméletéhez vezet. 
A kategorizáció tehát azt jelenti, hogy a környezet bizonyos elemei besorolódnak a 
nyelvi minősítés folytán az illető nyelvi kategoriába, ezáltal köztük nyelvi azonossá-
gi viszony létesül, de egyben el is határolódnak a más kategoriába kerülő elemektől. 
Ezáltal egy nyelvi, mondva csinált világ jön létre, amely nem csupán egyszerű lekép-
zése a környezetnek, mivel a kategorizáció egyrészt: 
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- nyelvi eredetű, 
- megnevezve a környezet elemeit tagolja azt, 
- célja a beszéd- és megértésbeli hatékonyság, 
- a kategóriák között strukturális hasonlóságok, a jelentések között pedig rendszer-
szerű összefüggések keletkeznek. 
Másrészt olyan dinamikus folyamat, amely öntörvényű szabályok révén folyton új 
kategóriákat hoz létre. Új attribútumokkal gazdagítja a már meglévőket, ezáltal új 
strukturális hasonlóságok keletkeznek. „Mondva csinál” másodlagos kategóriákat, 
amelyeknek, elvonatkoztatva a nyelvi realitástól, a reális világban nincs valóságos 
létük, nem feleltethető meg semmi. 
A nyelvi világban akkor teremtődik meg valami (átkerül a reálisból a nyelvibe), ha 
beszélünk róla. Ugyanolyan hatalma van a nyelvi világ kezelőjének a szavakon 
(tudva jelentésüket), mint Istennek a teremtésben. Fentebb már levezettük miként 
épül fel a nyelvi világ a kategorizáció folytán. Következik a nyelvi és reális világ 
ismertetése, a köztük levő viszony bemutatása, és a kalevalai nyelvi világ teremtésé-
ben való szerepe. 
 
V. 2. A reális világ és régiói  
A tudás és szavak „varázslása” mint hatalom és státusszimbólum egyre nagyobb 
tudásszomjat vált ki az emberekből. A világ jelenségeit, dolgait, viszonyait ésszel 
felfoghatóvá, megnevezhetővé kellett tenniük, ezáltal igazolva a birtoklásukhoz való 
jogot. A megnevezés által áttelepítik a reális világ elemeit a nyelvi világba. 
A reális világ az, az érzékszerveinkkel megtapasztalható, minket körülölelő fizikai - 
kémiai - biológiai környezet, amelynek elemei vannak, függetlenül attól, hogy be-
szélünk-e róluk vagy sem. Ezek az elemek egymástól nem elszigetelve, hanem egy-
mással különféle relációkban vannak. E relációk szempontjából a reális világ feloszt-
ható a nem viselkedők (1.) és viselkedők (2.) régiójára. Az 1. régió a történelmi em-
ber megjelenése előtti világ, amelyben az elemek egymással csak bizonyos (mint 
például a mozgás, állapotváltozás, térbeli helyzet stb.) viszonyban lehetnek. A 2. 
régióba a viselkedők (állatok és emberek) tartoznak. Hozzáadva az 1. régióhoz a 
viselkedőket, új viszonyok jelennek meg. Az elemek lehetnek szubsztanciák (önálló, 
dologszerű dolgok, például: kutya) és akcidenciák (a szubsztancia hordozta tulajdon-
ság, minőség stb., például: barna). A szavak grammatikai kategorizációja, minősített-
sége által az akcidenciák kifejezhetnek viselkedés (ige), tulajdonságjelentés 
(melléknév), illetve más (például: objektum - -szubjektum) viszonyokat. Tehát, ha 
egy ember ránéz egy nárciszra, látja, hogy az sárga. A virág objektummá vált, ezáltal 
megjelent rajta az akcidencia, a sárga szín. De ehhez szükség volt a viselkedőre (a 
viselkedő szemére, hiszen a sárga szín önmagában nem létezik). 
 
V. 3. A nyelvi világ 
A nyelvi világ az a világ, amelyről beszélünk, és csak erről beszélhetünk, mivel a 
reális világ elemei nincsenek nyelvi kategóriákba sorolva, nincs nevük, tehát nem 
lehet beszélni róluk. Abban a pillanatban, amikor megneveztük őket, a nyelvi világ 
elemeivé, vagyis névviselőkké válnak. Az ember, amellett, hogy érzékeli a reális 
világot (látja, hogy a virág sárga), nyelvi szempontból minősíti is elemeit, a nyelvi 
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észlelés tárgyává, a nyelvi világ elemévé teszi azt a megnevezés idejéig. A róla be-
szélés megszűntével a nyelvi elem visszavedlik reális elemé. 
 
V. 3. 1. A szavak foglyává vált tudás 
A Kalevalában a szereplők, ha nem muszáj, fölöslegesen nem beszélnek. Minden 
kiejtett szónak valamilyen célja van. A reális világ elemei mindaddig passzívak, 
hasznavehetetlenek az ember számára, amíg nem képes beszélni róluk. „A gondolat 
nem tud mindig közvetlenül átmenni aszóba. Vigotszkij szép hasonlatával: a gondo-
latfelhőből szavak esője hull: De a szavak esőjébe nem csapódik le minden a gondo-
latfelhőből, a gondolat nem valósul meg tökéletesen a szóban, nyelvben.”[15]  Van 
tehát a hőseink fejében egy passzív tudás, amelyet emlékezetükben őriznek, de ön-
magában ez értéktelen, mindaddig, amíg nem képesek visszaem1ékezni a szavakra, 
amelyekkel kivetíthetik a nyelvi világba ezt a tudáskincset. 

„Az emlékezet, nem a megismerés az ókori irodalom alapvető alkotó képessége és 
ereje.”[16] 

Általában Väjnämöjnen szokta elfelejteni a szavakat, mint azt a vas eredetéről szóló 
ráolvasásban láthattuk. De nemcsak az ő számára fontos az emlékezés, hiszen ami-
kor a rontó erő eltávolításáról, gonosz lény legyőzéséről vagy hadakozásról van szó, 
az emberek így kezdik fenyegetőzésüket: 
„De ha nem hallgatsz szavamra, / emlékszem bizony egyébre” (9. ének) Abban a 
pillanatban, amikor tudásuk kimondottá, tehát mások számára is hozzáférhetővé vá-
lik, ha eléggé leleményes az, aki hallja a szavakat, ellophatja a másik szájából a már 
megszelídített kész világdarabot. Erre épül a Väjnämöjnen és az Antero Vipunen, 
nagy, vén, varázsló között játszódó jelenet. Väjnämöjnen, miután Tuonelából éppen 
csak hogy ép bőrrel kiszabadul, természetesen a hajóépítéshez szükséges hiányzó 
három varázsszó nélkül, nem adja fel a szóvadászatot, és elindul máshonnan szava-
kat szerezni: 
„Megyek szavakat szerezni, / kemény szavakat keresni, / nagy varázslónak hasá-
ban, / Antero Vipunen száján.” (17. ének) 
Nem hallgat Ilmarinen szavaira, miszerint: 
„Már Vipunen meghalt régen, / Antero elpusztult eltűnt. . ./ szavakat ott nem talál-
hatsz, / még egy szónak a felét sem.” (17. ének) 
A szavak önmagukban nem élnek tovább, ha meghal a birtoklójuk, ők is vele együtt 
távoznak Manalába, ahonnan, mint tudjuk, már nem szivároghat ki semmiféle tudás. 
Azonban Väjnämöjnen érdekes állapotban leli Vipunent: 
„Vipunen a vén varázsló, / varázsszavak énekese / ott feküszik énekestül, / varázs-
szavaival nyugszik; / nyárfa nőtt a vállaiból, / nyírfa hajlott homlokából, / éger állott 
állacsontján” stb. 
Tehát a varázsszavak ott vannak a fejében valahol, mindaz a tudásanyag, amely le-
hetővé teszi számára, hogy a megfelelő szabályok szerint alkalmazni tudja a szava-
kat a megfelelő dologra. Väjnämöjnen, miközben egy vasrúddal ki akarja feszíteni a 
vén varázsló száját, hogy kiszedhesse belőle a szavakat, megcsúszik és beleesik az 
öreg gyomrába, ahol tüzet rak. Vipunen fájdalmában elmond mindenféle gonoszűző 
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igét, ami csak eszébe jut, de ezek nem ártanak a csökönyös szóvadásznak. Ekként 
zsarolja meg áldozatát: 
„Az üllőmet elhelyezem / mélyebben a szív húsába, / a pöröllyel jó keményen / rá-
ütök a rossz helyekre, / hogy meg ne menekülj tőlem, / ne szabadulj életedben, / míg 
szavadat nem szereztem, / varázsszavad el nem vettem, / nem hallottam sok szava-
dat, / ezernyi erős igédet. / Nem maradhat szó titokban, / varázsige föld ölében; / föld 
szájába szó ne szálljon, / mikor a varázsló elmegy.” (7. ének) 
Vipunen nem hallhat meg addig, míg tudását át nem adta valakinek, ezzel vétene a 
tudás szájról szájra való hagyományozásának szabályai ellen. Átadhatóvá, érthetővé 
kell változtatnia tudását, hiszen, mint már említettük, a beszélés megszűntével a 
nyelvi elem visszavedlik reális elemé, és ezeket az elemeket csakis nevűken szólítva 
lehet felhasználni. Enged Väjnämöjnen zsarolására: 
„Vipunen, a vén varázsló, / varázsversek énekese, / kinek száján szó tudása, / a hasá-
ban nagy hatalma, / szavak ládáját kinyitja, / énekek tárát kitárja, / jó énekét éneke-
li, / bölcs szavait mondogatja, / mondja születés szavait, / régi időknek igéit,” (7. 
ének) 
,,kinek száján szó tudása” bizonyítja, hogy a tudás akkoriban egyet jelentett a szóval. 
 
V. 3. 2. A nyelvi világ hatalmasa: a 2. régió  
A nyelvi világot nem lehet egy az egyben megfeleltetni a reális világnak, hiszen 
egyrészt a nyelvi világ nyelvspecifikus, annyi nyelvi világ van, ahány nyelv, reális 
világ azonban csak egy. Másrészt pedig, ha ez így lenne, akkor a nyelvi világ 1. régi-
ójához csak a főnév-szubsztancia és melléknév- akcidencia tartozhatnának, az ige 
például nem, hiszen az már viselkedésjelentő. Tehát az ige csak a 2. régióra lenne 
érvényes, olyan főnévhez kapcsolhatnánk csak igei állítmányt, amelynek a reális 
világ régiójában egy viselkedő felel meg. Ha nem volnának metaforák, csakis alapje-
lentések, akkor szét lehetne a szavakat válogatni régiók szerint. Azonban, a nyelvi 
világban a 2. régió rátelepszik az 1. régióra. 
Az eposzban nemcsak rátelepszik a 2. régió az 1. régióra, de teljesen uralja is azt, 
hiszen végig nyomon követhető, amint a legtöbb nem viselkedő dolog (legalábbis a 
szereplők nyelvi világában) cselekszik, viselkedik, viszonyul. 
 
V. 3. 3. Zoomorfizmus 
A 2. régió fentebb tárgyalt uralma révén válik lehetségessé az, hogy a nyelvi világ-
ban: 
„Szél a szüzet szállongatja, / hajtogatja hullám habja / tenger kék vizén keresztül, / 
tajtékos fejű habokban; szél a szüzet öblösíti, / terhessé teszi a tenger.” (1. ének) 
vagy „tudását nappal tudatja, / arany holddal hallgattatja,” (17 . ének). 
A szél, a tenger, a nap, a hold, ezekben az esetekben a nyelvi észlelés szempontjá-
ból viselkedőknek minősülnek. Az ilyen fajta jelentésváltozás, zoomorfizmus csakis 
az illető mondatban jöhet létre egy szabály alkalmazása által, amely így szól: „ha a 
nyelvi észlelésben, egy 1. régióbeli helyzet szerkezete pontosan megegyezik egy 
olyan helyzetével, amely a 2. régióra jellemző igazán, s a teljes egyezés csak azért 
nincs meg, mert az 1. régióbeli helyzetben nem egy viselkedő van olyan pozícióban, 
amelyben a 2. régióbeliben egy viselkedő van, akkor a kimondásához érvényesíthető 
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szabály megválasztásakor a 2. régióbeli helyzet szerkezetének van elsőbbsége, tehát 
az 1. régióbeli nem viselkedő - helyi érvénnyel- egy viselkedő attribútumot 
kap.”[17] 

Ez a szabály azért fontos, mert grammatikai szabályok csak a 2. régió relációira van-
nak. 
 
V. 3. 4. A nyelvi világ harmadik régiója és a produktív névtulajdonítás  
Létezik egy harmadik régió is, a másodlagos szubsztanciák (tudás, szép, bölcs, szó, 
szerelem, magasság, igazság stb.) régiója. Ez az az eset, amikor létrehozunk egy 
nevet, amellyel nem megnevezünk egy reális világbeli dolgot, hanem a név által 
teremtjük meg hozzá a megnevezett dolgot a nyelvi világban. 
A 17. énekben Vipunen megpróbálja megnevezni az őt kínzó dolgot, mivel számára 
felfoghatatlan, hogy mi képes ekképpen megkínozni őt, másodlagos szubsztanciákat 
és akcidenciákat használ, ezekre a maga teremtette megnevezésekre tudja az ellen-
szavakat. Reméli, hogy valamelyik megnevezéssel azonos a benne működő valami: 
„Eredj most utadra, undok, / fuss el innen föld gonosza, .. ./ veszedelem merről jöt-
tél. / Teremtő teremtette kórság, / Isten indította ínség, / vagy pedig hamis teremtés .. 
./ tűnj el a hasamból te hitvány .. .! Förtelem, eredj utadra .. ./ Ideje indulni a rossz-
nak, / menekülni a gonosznak .. ./ Elment ezelőtt az ördög, / anyaszülte is kitérült.../ 
te, anyátlan, hogyne, mennél, / élettelen, el ne térnél,” 
„Az 1. és 2. régióban a szavakat igazítjuk a világhoz, a 3. régióban viszont a világot 
igazítjuk a szavakhoz.”[18] 

A 3. régió fontossága az eposzban éppen abban rejlik, hogy minél több másodlagos 
szubsztanciát hoz létre, talál ki a beszélő, annál több mindent teremt, annál több min-
den van, hiszen amiről beszélni lehet, az a beszélő számára létezik. Természetes te-
hát, hogy a „szó”, mint az eposzi fő másodlagos szubsztancia, a tudás alapja, létezik, 
hiszen mindenki róla beszél. Ha létezik, akkor viselkedik is, mint bármely más léte-
ző dolog, akár az ember, képes jót, vagy rosszat cselekedni, teremteni, hadakozni, 
elűzni a rosszat: 
„Szavaimmal szólítalak, / szóval parancsollak, űzlek” (17. ének) A beszélők 3. régi-
óbeli dolgoknak reális létet tulajdonítanak. 
A beszélő megválogatja szavait, felméri a pillanatnyi beszédhelyzetet és a közmeg-
egyezés által eldöntött nyelvi viselkedési normáknak megfelelően viselkedik. Viszo-
nyul a kimondandó dolgokhoz és a megfelelő kategóriát használja a megértés és 
hatékonyság érdekében. 
A nyelvi világ tehát egy olyan világ, amely rekonstruálható a beszédből. Abban a 
pillanatban, amikor az ember megszólal, beszél, teremt egy darabka világot, amely-
nek elemeit nem előveszi valahonnan valami készletből, hanem a kimondás által 
előteremti a kimondás erejéig. Ez a kimondott szó már a nyelvi világ egy darabja, 
amelyet a hallgató készen kap, az a hallgató, akiért a szó megteremtődött, hiszen a 
beszélő anélkül is tudja, amit tud, hogy saját maga számára hangosan ki kellene 
mondania. 
Ahhoz azonban, hogy a hallgató megértse a beszélő közölnivalóját, szavait, figye-



4484                     Gergely Edo: A szó hatalma a Kalevalában                     

lembe kell vennie, hogy milyen szempontok szerint kell kategorizálnia az elemeket, 
ha meg ezekről mondani akar valamit, milyen névvel kell azokat megneveznie, ho-
gyan kell hívnia. Tehát a világ nem azáltal válik kimondhatóvá, hogy a dolgok állan-
dóan magukon viselik a nevüket, mi meg igyekszünk eltalálni őket, hanem, hogy a 
beszélő a minden ugyanolyan alkalommal ugyanúgy megismételhető eljárást, a pro-
duktív névtulajdonítást alkalmazza. 
Ennek a produktív névtulajdonításnak az alkalmazási szabálya képezi a kalevalaiak 
tudásának alapját: 
„mit nem tudhat minden gyermek, / fele sem fiataloknak, / harmada sem lánykérő-
nek,” (3. ének) 
A fentebb ismertetett szabályok, szójelentések megadják a nyelvi világmodell re-
ceptjét, hogy milyenné mondjuk, teremtjük a másik ember számára a nyelvi világunk 
darabját, és milyenné mondhatjuk azt egyáltalán. 
 
VI. A térdimenziókba szerveződő jelentésstruktúrák  
A strukturális metafora című fejezetben megtárgyaltuk, miért csakis a környezet 
figyelembe vételével történhet meg a nyelvi minősítettség és kategorizálás. Ez a mű-
velet a nyelvi világmodellt képező implicit elméletét adja a környezetnek. A világ-
modell egységei pedig a kategorizálás szójelentései, amelyeknek kapcsolatai a nyelvi 
világ strukturálódását eredményezik. A jelentésstruktúráknak értékjelentésük van, 
amely a beszélőközösségnek a jel tárgyához való értékelő viszonyulását jelenti. En-
nek alapján a szolidáris értékek vonzásának elve szerint a nyelvben sajátos kapcso-
lathálózat alakul ki. Vagyis a „pozitív értékjelentésű szavak asszociációszerűen más 
pozitív értékjelentésekkel kapcsolódnak össze, és ugyanígy a negatív jelentésűek 
más negatív jelentésűekkel.”[19] Ily módon jön létre a két nagy befele strukturált 
tömb: a pozitív és a negatív jelentésűekké. Az értékjelentésen belül különböző érték-
dimenziók és értékskálák különíthetőek el. Ezek a nyelvi térstruktúrában különböző 
térdimenziókba szerveződnek. A vertikális térdimenzióba szerveződő jelentésstruk-
túrák, a fent-lent értékdimenziói: az aktív-passzív, az erkölcsi értékek dimenziója. 
Továbbá szerveződhetnek a jelentésstruktúrák a közel-távol, kint - bent, elöl - hátul 
térdimenziókba. 

Vannak olyan nyelvi kifejezések, amelyek önmagukban is besorolhatók valamelyik 
térdimenzióba, de szoros szemantikai kapcsolatban állnak a más térdimenziók men-
tén szerveződőkkel is. Vagyis a szolidáris értékek vonzásának törvényét követve a 
pozitív pólusok a pozitívokkal: 
fent – közel - kint - elöl, a negatívak a negatívakkal: lent – távol – bent -- hátul 
állnak kapcsolatban. 
A Kalevalában a fentebb tárgyalt térdimenziók kapcsolódásának szintjén is nyomon 
követhető a második fejezetben felvázolt eposzi szintek hierarchiája, tehát kimutat-
ható a negatív pólus uralma. 
A leggyakrabban előforduló dimenzió az eposz nyelvi világának térstruktúrájában: 
a) a vertikális térdimenzió. 
A harmadik énekben Joukahainen szülei ekképp próbálják lebeszélni fiúkat a 
Väjnämöjnennel való megmérkőzés szándékáról: 
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„Mert ő téged biz ledalol, / és ledalol, elvarázsol, / fejed, szádat hóba húzza, / kör-
mödet a kemény fagyba, kezed ki nem nyújthatóan, / lábad meg nem mozdulóan.” 
A vertikális térdimenziót: „ledalol” (a finn megfelelője: "lauloi"), a távol követi: 
„elvarázsol”. Mindkettő negatív értékjelentésű, és ezt a további szöveg is igazolja, a 
hideg és passzív állapotra utalva. (A hőmérsékleti értékek vertikális szerveződésére 
vallanak a következő kifejezések is: az idő lehűl vagy felmelegszik, a láz alacsony 
vagy magas stb.) Természetesen a hiú ifjú nem hallgat a szép szóra, és küzdelmet 
provokál „egymás elveszítésére!”: 
„ki nem jön karddal megmérkőzni.../ azt én disznóvá dalolom, / orrát lefelé lapí-
tom. / ... ganédomb mélyére döntöm, / ól oldalába szorítom.” 
Itt az erkölcsi értékek dimenziójának vertikális szerveződése figyelhető meg. Tud-
juk, hogy az ifjú „ledalolni” indult a híres öreget, most pedig lealacsonyítja azáltal, 
hogy disznóvá dalolja, egyszóval ledisznózza ellenfelét, beletiporja a ganéba 
„ganédomb mélyére döntöm” , le a mélybe, és periférikusba „ól oldalába”. A becs-
mérlésnek erre a perfomatív jellegére utaltam a Performatív megnyilatkozások: 
ígéret, eskütétel, egyezségkötés című fejezetben. 
Joukahainen, mint már tudjuk, vesztesként kerül ki a csatából, mivel küzdőfele foko-
zatosan ledalolja, állig mocsárba őt. Erre könyörögni kezd: 
„Fordítsd vissza szent szavadat, / térítsd meg a mondásodat! / Szabadíts a szenve-
déstől, / juttass ki ebből a bajból!” 
Visszafordít (visszatérít, visszavon finnül: pyörrtä), ugyanaz, mint visszaállít, hely-
rehoz valami elrontottat, eltávolodó negatívat. Megtérít is pozitív értékjelentésű 
(mint például: megsóz-elsóz, megismer-elfelejt). 
Ezek a kifejezések a közel-távol térdimenziókhoz sorolhatók. Az idézetbeli másik 
két sor is alátámasztja a pozitív cselekvésre való rábírási szándékot, csak éppen a 
kint-bent térdimenziókba szerveződő jelentésstruktúrákhoz sorolhatók: 
szabadíts(ki), juttass ki. 
Az öreg énekes az aktív énekest teljesen passzívvá dalolta. 
b) A víz leginkább a negatív pólust jelképezi, lent - távol - bent helyként jelenik meg 
a leggyakrabban. 
A Väjnämöjnennek ígért Aino, Joukahainen húga mikor megtudja mit tett öccse, 
eleinte még kétségbeesetten keresi a kiutat: 
„mit tegyek, hogy mégse kelljen / belehalni bánatomba, elpusztulni ennyi gondba”, 
majd mégiscsak beletörődik sorsába: 
„Ideje is volna innen / a világtól válnom végre, / Manalába mennem most már, / 
tovajutnom Tuonelába: / ... ha akár a vízbe vesznék, / halas tengerekbe hullnék, / 
fenekére mély vizeknek, / fekete iszap fölébe.” , „ott veszett a kis tyúkocska, / sze-
gény szűz a vízbe pusztult.” (4. ének) 
A víz út az alvilágbeli holtak birodalma felé. (El)válni, (el)menni, tovajutni akar a 
kislány és (bele)veszik, (el)pusztul a mély vízben. Aztán még egy esélyt ad 
Väjnämöjnennek, hogy megmentse őt, de elszalasztja ezt a lehetőséget, nem tudja 
„megtartani” a vízi lányt, aki „eltűnik a víz színéről, / el a tarka vízi kőbe,” (5. ének) 
Megfigyelhető, hogy mind a vertikális skálán, (lefele való mozgás: bele a mély víz-
be), mind a közel-távol dimenzió mentén (elmenni, elválni, tovajutni) negatív irány-
ba történik az elmozdulás. Ez az elmozdulás ilyen kombinációban, a Kalevalában a 
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halált jelképezi, Väjnämöjnen is így kesereg, amikor belesik a vízbe, és a hullámok 
magukkal ragadják: 
„mi fog majd előbb elérni: / nagy éhségben elmúlásom / vagy a vízbe pusztulá-
som.” (7. ének) 
A felébredéssel kapcsolatos kifejezésekben a vertikális dimenzió kerül előtérbe, az 
aktivitás, pozitívum irányába, felfele történik az elmozdulás. Väjnämöjnen ilyen 
szavakkal ébreszti fel Vipunent: 
„Emelkedj fel, ember rabja, / kelj fel fektedből a földből, / ébredj végső álmaid-
ból!” (ennek az idézetnek szó szerinti finn megfelelője „kelj ki ... föld alatti fekvé-
sedből” „nouse pois .... maan alla maakomasta”) és „Akkor Vipunen varázsló / álmá-
ból feléled nyomban." (17. ének) 
Egyben bentről kifele való mozgás is, hiszen az alvó „kijön” a földből, álmából. 
Egy másik feltámadásnak is tanúi lehetünk, amikor Väjnämöjnen anyja «sírjában 
felébred, / víz aljáról fölkiáltja: / ,,Él még a te édesanyád, / jó anyád bizony nem 
alszik”» (5. ének) („felébred” finn megfelelője: "havasi", a „fölkiáltja” helyett pedig 
„válaszolta” áll: „vastasi”) vagy éppen a tuonelai asszony, aki, mint tudjuk a holtak 
birodalmának asszonya, elaltatja Väjnämöjnent, mivel Tonelából senki, sem, élő sem 
holt, ha egyszer odajutott, többé már ki nem szabadulhat: 
„El is altatja az embert, / az utast úgy elnyugosztja / Tuoni bőrös nyoszolyáján. / El 
is alszik ott az ember, / álomba merül a férfi: / alszik ő, ruhája virraszt.” (16. ének) 
(finnül az áll, hogy ellankaszt, elbágyaszt: „uuvutti”) 
Ezekből az idézetből is kitetszik, hogy az álom és halál egyformán bent - lent - távol 
helyek, és a vízzel vannak kapcsolatban. Bele zuhannak, merülnek az emberek 
valami láthatatlanba, de közben mégis ott vannak valahol, ahonnan felszínre, vissza 
lehet hozni őket, fel lehet támasztani. Van egy konkrét feltámasztási jelenet, amikor 
a halál folyójába esett Lemminkäinen szétszóródott testrészeit az anyja összegereb-
lyézi és: 
„Fiát Lemminkäinen anyja / varázsolja, változtatja, / megint életre kelti, / formáját is 
visszaadja.”, továbbá: „áldd most igaz Istenedet, / mert ő megsegített téged, / életre 
ébresztett téged, / Tuoninak túlsó útján” (15. ének) 
Egyfajta lelki feltámasztás, meggyógyítás a következő jelenet is, amikor Louhi meg-
találja a hullámokon való hosszas hánykolódás által elgyötört Väjnämöjnent: 
„Ember, emelkedj a sárból, / jöjj, híres hős új utakra, / bánatodat elbúsulni, / sorso-
dat elősorolni.” (7. ének) 
De a testi gyógyításkor használt szavaknál is megfigyelhető, hogy a közel- - távol 
dimenzió mentén történik az elmozdulás negatív irányba: 
„Pusztulj végre, Hiisi ebje, / kotródj, Manala kuvasza, / tűnj el hasamból, te hit-
vány, / menj májamból föld gonosza,” (17. ének) 
Tehát az ördög kutyájának nevezettet el kívánja űzni Vipunen, valószínűleg a föld, 
távoli mélyébe, Hiisi országába: 
„Szóval küldelek tovább is, / gonosz, szólítalak, űzlek.” Ugyanígy jár el 
Lemminkäinen is a faggyal való harcában: 
„De ha nem hallgatsz a szóra, / szóval küldelek tovább is, / Hiisi parazsa közébe, / 
Lemponak kemencéjébe.” (30. ének) Tehát a biztos halálba küldi a szegény fagyot. 
Ha megfigyeljük a finn szavak, kifejezések rövid összevetését a magyar fordítással 
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azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a fordításban az igekötőknek fontos szerepük 
van a szavak térdimenziókba való rendszerezésében, míg a finn nyelvben nincs szo-
ros kapcsolat az ige és igekötők között, nem is jelennek meg igekötős igék. 
 
VII. Kalevalai parancsolatok  
Végezetül térjünk vissza Väjnämöjnen (ritkábban Lemminkäinen) tiltó parancsai-
hoz, amelyekkel pár eposzi ének záródik. 
A parancsolatok a hősök negatív tapasztalatain alapszanak. Azzal a céllal „jegyzik 
be” a bölcs énekesek ezeket a parancsolatokat hallgatóságuk emlékezetébe, hogy az 
utókor tanulhasson az elődök kárából, kudarcaiból, és ne kövessék el ugyanazokat a 
hibákat, amelyeket elődeik tudatlanságból, megfontolatlanságból elkövettek. Hason-
lóak a Mózes tíz parancsolataként emlegetett isteni törvényekhez, amelyeket Isten 
szab ki az emberekre. A kalevalai parancsolatokat azonban emberek szabják meg, 
szűrik ki az utódok számára fontosnak vélt továbbítandó végkövetkeztetéseket a 
tapasztalok zűrzavarából. Nem készen kapják az élet ,,receptjét” egy mindentudó és 
örökkévaló istentől, mint Mózes népe, hanem hosszú, ám mégis véges földi létükben 
saját életük, kudarcaik képezik az örökül hagyott kincset. 
A parancsolatok hasonlítanak a tanítómesékhez is: az énekben elmesélt történet taní-
tó jellegű csattanóját, záró pontját képezik, de sokkal szigorúbb, parancsolóbb, ke-
servesebb és személyesebb hangvételűek, mint az általánosabb, mindenkihez szóló 
tanítómesék tanulságai. A parancsokat osztogató hősöket társadalmi szerepük hatal-
mazza fel ezeknek a performatív megnyilatkozásoknak a kimondására. Väjnämöjnen 
az örök énekes, táltos, tudós, költő, ám a léha Lemminkäinen is kiharcolja magának 
a parancsok hagyományozásának jogát és a hallgatóság tiszteletét, hiszen ledalolja 
az összes gyűlésező pohjolai táltost, tudóst, költőt. 
Väjnämöjnen parancsai a következők: 
„Ne kezdjetek, jó utódok, / énutánam élő népek, / csónakot fogadkozással, / szép 
hajót híreskedéssel! / Isten a rend megtartója, / Teremtő a végezője, / nem az embe-
rek tudása, / sem az erősek hatalma.” (9. ének) 
„Soha senki emberfia, / soha-soha életében / ne vétsen vétektelennek, / ne ártson az 
ártatlannak!” (16. ének) 
„Meg is tiltja Väjnämöjnen, / megtiltja Suvantolainen, / hogy öreg fiatalt kérjen, / 
igyekezzék szép leányért .../ lánykérőbe elinduljon / nálánál fiatalabbal.” (l9. ének) 
„Halljátok, jövendő népek, / ne legyen a gyermekeknek, / ne legyen hitvány ringató-
juk, / idegen elaltatójuk! / Ha nem nagyon jól nevelik, / rend nélkül ringatni kezdik, / 
nem lesz értelmes a gyermek, / nem lesz benne férfielme, / sokáig hiába élne, / erős 
is hiába lenne.” (36. ének) 
„Szegény fiuk, jó legények, / növekedő nagy vitézek. .../ amíg a világ világ lesz, / ne 
vessétek szemetek / szép arany kisasszonyokra / vagy ezüst menyasszonyokra! / 
Aranyból fagyok fakadnak, / hideg árad az ezüstbő1.” (37. ének) 
Ezekhez a parancsokhoz hozzájárul még Lemminkäinen is a maga 13. énekbeli ta-
pasztalatával: 
„Soha-soha életében / senki ember el ne menjen / erdőt hajtani haraggal, / Hiisi szar-
vast meg ne hajtsa, / mint én tettem, boldogtalan! / Hótalpamat elhullattam, / szép 
botomat elvesztettem, / derék dárdám eltörettem!” 
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A 9. ének intelme a középkori művészek anonimitását juttatja eszünkbe, hiszen 
Väjnämöjnen is szerénységre, az isteni tudásnak kijáró tisztelet megadására int. A 
16. ének szabálya a békességre vonatkozik, ám a harcos álláspontjából, hiszen csak 
az ártatlanokat említi. És valóban, a kalevalai hősök, ha jogaik, jólétük megvédéséről 
van szó, nem késlekednek harcba indulni. 
A 19. ének tiltás a Väjnämöjnen egyik legkeservesebb tapasztalatának eredménye, 
amikor barátja, Ilmarinen menyasszonyát próbálja elhódítani, de az megmarad fiata-
labb és daliásabb vőlegénye mellett. Ez a tiltás nemcsak a csalódásoknak próbálja 
elejét venni, de a természet egyensúlyát, a társadalom normális szerveződését is fent 
kívánja tartani. Ez utóbbit szolgálja a következő tanács is, amely a családi összetar-
tozásra hívja fel a figyelmet. Ugyancsak a család védelmét szolgálja a 37. ének tilal-
ma, de ugyanakkor óv a bálványimádás veszélyes következményeitől is, akárcsak 
Mózes 2. parancsolata, amely röviden így hangzik: bálványt ne csinálj, és ne imádj. 
A szenvedélyes, hirtelentermészetű Lemminkäinen is a vadász életmódhoz szüksé-
ges hasznos tanáccsal szolgál. Megfontoltságra, mérsékletességre hívja fel a vadá-
szok figyelmét. 
A parancsolatokban érvényesül tehát a beszédaktus lokúciós, illokuciós és 
perfomatív jellege, mivel a tiltó parancsolatok nemcsak utasítanak, de rá is próbálják 
venni az utókort arra, hogy helyesen cselekedjenek, megfelelő életmódot válassza-
nak. Ugyanakkor képet is adnak a kalevalaiak értékrendjéről, életstílusáról, tükrözik 
a társadalom jellemző vonásait. 
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vár, 1997 – 8. oldal 
[3]Ukko. a mennydörgés, villám, felhők istene jelentése: öreg, öregember, vénem-
ber). A hősök gyakran hozzá fohászkodnak, mint mindenhatóhoz. 
[4]Fontos megjegyezni, hogy a finn mitológiában nem a főistené, a mennyek istenéé 
a teremtő szerep, hanem Ilmataré, az anyaistené, aki a levegő tündére, vízanya és 
Väjnämöjnen anyja. A rómaiak Magna Deum Maternak hívják ezeket az istennőket, 
akik a semmiből (ex nihilo ), vagy az első főistentől megtermékenyítve szülik meg a 
többi Istent Nammu (summér), Aditi (indiai), Rhea (görög), Atargatis (szíriai) isten-
nők Ilmátárhoz hasonlóak. (Victor Kembach: Dictionar de mitologie generala, 
Editura Albatros, Bucure~ti, 1995) 
 
[5]V.ö. : Pléh Csaba: A megértés fogalma a Psziholingvisztikában. Tanulmány A 
kognitív szemlélet és a nyelv kutatása című kötetből. Szerkesztette Pléh Csaba és 
Győrfi Miklós, Póly Kiadó, Budapest, 1998 
 
[6]Egyszer szól le az Isten az égből (45. ének), de akkor is csak utasítást hajt végre. 
Ez az egyszeri megszólalás kivétel, a mindenkori néma, semleges magatartásmód a 
jellemző. 
[7]Hissi a pogány hitvilágban áldozati helyet, szent erdőt jelentett, később távol eső, 
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járatlan vadont. A keresztény felfogás a pokollal azonosította. Hiisi személyt is je-
lentett, eleinte az erdő urát, később gonosz erdei lényt. A mai finn nyelvben hiisi 
ördögöt jelent. 
[8]Tuonela (Manala) - a halottak és Tuoni, vagyis a Halál lakóhelye. Ott is éltek 
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körbe, ezen szállítja át a halottakat Tuoni lánya. 
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