
VAJDA ENDRE:

A FINNEK NEMZETI REGÉNYE

Hét testvér örökli Jukola elhanyagolt birtokát és látszólag nincs is
sok remény reá, hogy újra fellendítsék. Apjuk életformáját foly
tatják, vadak nyomában. kóborolnak az erdőkben és egyik sem
fogja meg szívesen az eke szarvát. S ekkor formálni kezdi őket az
élet vagy sokkal inkább a lényükben továbbható és kíbontakozö
eidos, a nemzeti és faji erők és tulajdonságok összessége, a
finneknél a Kalevalából már jól ismert daedalusi ajándék, talán a
Gondviselés sem téveszti őket szem elől, a félelmetes és szerető

égi Hatalom, melyre a testvérek annyiszor hivatkoznak beszélge
téseik során: elég az hozzá, hogy az egyszer duhaj, máskor ügye
fogyott, gyakran megrettent, de az élet nedveitől szüntelenül
pezsgő fiúk vidám és keserves, mindig tanulságos kalandjaik so
rán levetkőzik egyéniségük kamaszos szertelenségét és felelős

közösséggé válnak.
Nagyjából ennyit foglal magában Aleksis Kivinek, a finn ek

legnagyobb írójának, a XIX. század világiirodalmi színvonalú
klasszikusának most már a magyar olvasó számára is hozzáférhető

regénye, a Hét testvér. Míg a legtöbb modern finn alkotásban 
elég a nálunk legismertebb Linnankoski vagy Sillanpáá regényekre
gondolni -- elsősorban a nagy nyugati áramlatoknak, az embert
megmutató realizmusnak vagy az északi természetromantikának
sugalma érezhető, Kivi regényében a Kalevala fuvalmai csapnak
meg. Az első íz, melyet néhány oldal elolvasása maga után hagy,
népmesei. Azzá teszi mindjárt a hősök kabaliszlikus száma, ami
önmagában véve még csak külsőség lenne, de azontúl a látás és
előadás módja is, a schilleri értelemben vett naivság. A naiv alko
tásokban bármennyire elrugaszkodik a képzelet a földtől, bár
milyen gyermetegen sematikus a szerkezet, bármilyen játékos
rendben sorakoznak egymás után az események, az alaphang
mégis a klasszikus valóság marad, a természetből közvetlenül táp
lálkozó költői kedély, az élt mindennapot jelképesre átfordító,
egyensúly felé törekvő népi psziché révén. Ilyen a Kalevala nagy
világviziója és - magyarázata s ebből táplálkozik Kiví regénye is.

Tárgy és szemlélet szempontjából természetesen a Hét testvér
írója megtette azt a szükséges lépést, melyet százada és műfaja

megkövetelt tőle. A meseszerűség nem csábította arra, hogy hősei

esetleg a levegőben repüljenek vagy mondjuk farkasokká változ
zanak, mint ahogy a legújabb csoda-igény gyakran űzött irracio
nális játékot íróval és olvasóval; de túl van a romantika kísérté
sein is: hiányoznak belőle a rendkívüli fordulatok, valószínűtlenné

nőtt alakok, hatalmas gesztusok. Egyszerű és közvetlen, mint egy
Lafontaine-mese, ugyanakkor szíkrázóan szellemes is, jelképes
ereje révén azonban többet mond, mínt amennyi közvetlenül so
rokba van rögzítve. Az író vizsgáló szeme előtt a hús-vér alakok
váratlanul átlátszóvá lesznek, s a Thomas Mann-i pillanatban fel
dereng bennük a mitikus elem, az önmagát élő és formáló nem
zeti öntudat.

De ezeknek a fogalmaknak nagy és talán elriasztó pátosza
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rögtön feloldódik, amint valaki kezébe veszi a könyvet. Mint
ahogy a Kalevala szemlélőinek is könnyed örömet szerzett, mikor
a nagy szimbolumok úgy hullottak kezükbe, hogy, mint a termé
szet apró ajándékai, két tenyerükben is elfértek, Kivi regényének
szintén mindig a pillanat tiszavirág-élete a legfőbb lendítője. Az
olvasónak nem kell nagy végső megoldásokra, magyarázatokra
felkészülni, minden lap önmagáért beszél.

A mű reálizmusának - 8 ez a népmese igénynek és hangu
latnak is jól megfelel - pikareszk íze van. Úgy is lehet olvasni,
mínt ragyogóan megirt kalandok füzérét. Például mindjárt az ele
jén kiderül, hogy egy leányba szerelmesek. Nosza el is indulnak.
hogy megkérjék a kezét. Természetesen megkapják a kosarat.
Mulatságos jelenetekre ad alkalmat, amikor elhatározzák, hogy
az Abc megtanulására adják fejüket. Remek színfoltja a könyvnek
a kóbor cígánycsalád, Rajamaki regementje, melyről gúnydalokat
énekelnek, amiért az öreg javasasszony megátkozza őket, hogy
pusztítsa el a tűz a tanyájukat. Az átok megfogan egy karácsony
éjszakáján, melynek előestéjét vidám sőrözéssel és enyhe testvéri
bakalódassal töltötték. Vert hadként vonulnak vissza a vadonból
egy szál ingben, mezítláb a hóban hajdani tányájukra, melyet
bérbe adtak. Izgalmas vadászatokban van része az olvasónak.
majd megkergeti őket egy nagy rideg ökörgulya. mely elől egy
seiklán találnak menedéket s több napos koplalás után tudják
csak elpusztítani a csordát, ami újabb bonyodalmakra ad alkalmat,
A testvérek hadilábon állnak a Toukolaiakkal s ebből állandó ve
rekedések származnak. Hol egyik, hol másik csoport kerül ki gyiíz
tesen, de természetesen maga is kékre-zöldre agyabugyálva. Egy
ilyen verekedés miatt majdhogy világgá nem mennek, katonának.
mert a hatóságokat is megzavarták közben. Keserű humorral tetézi
az eseményt, hogy éppen templomba készültek. hogy utolsó nagy
pálinkázásaikat levezekeljék, de a vadon közepéri elnézték a napo
kat, miért is nevetség tárgyai lettek s ebből pattant ki a dulakodás.

Pikaresz regényben példátlan és Kivi könyvének mindig újra
megkapó bűvölete, hogy egy hős helyett hétről van benne szó. A
finn szakértők tudják, hogya hét nemzetalkotó finn törzset vannak
hivatva jelképezni és egyéníteni s a helyzettel ismerős olvasó
számára ez valószínűleg újabb, bár helyi érdekíí ráadás. Minket
sokkal jobban megkap az emberi arcok hasonlósága és különbözö
sége a hét testvérben és az a tény, hogy minden jelentékenyebb
események közös szereplői és csak az utolsó fejezetben futnak szét
a szálak, amikor egy kivételével megházasodnak. Vannak köztük
hangosabbak és mozgékonyabbak, vannak, akiknek jobban el
mosódik az arcuk első látásra, de végül mindegyiknek profilja
határozottan kiformálódik. A regény nem utolsó vonzóereje az a
szüntelen változás, amint a személyek arca állandóan kiválik vagy
beolvad, A régi poétika szabálya, hogy az alakokat lehetőleg- be
szélve vagy cselekedve [ellemezzék, teljes mértékben megvalósul
Kivinél. A könyv oroszlánrészét beszélgetések teszik ki, melyek
minden megjegyzés nélkül mintegy dramatizálva peregnek le és
ezeket kötik össze az elbeszélő részek. Tuljdonképpen a szokásos
drámai dialógus helyett, amikor egymás ellen feszülő akaratok
mérik össze erejüket, beszélgetéseket kapunk, s két hang helyett
gyakran mind a hét belevegyül a vitába. Az anyag sokszor csak
élcelődő játék, máskor az események regisztrálása, de legtöbbször
ilyenkor pattannak ki az elhatározások, melyek döntően új irányba
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terelik életüket. A szónak a kultusza, a nagyarányú verbalizmus,
mely a könyvben érvényesül és a finnségnek sajátsága, magasabb
szempontból tehát a cselekvést érleli.

A szavakban termő és rejlő műalkotás, a Kalevala népi elő-'

adásmédjának ismert előadása, a regény lapjain élő valósággá
válik. Az évődő gúnydalok úgy buggyannak ki belőlük, mint a
forrás. A Kanteletár, a nagy finn népköltészeti gyüjtemény szintén
dob egy-egydaltajtékot a fiúk történetébe. Az érzéseknek és ér
telemnek szüntelen fogékonysága kényszeríti ajkukra indulataikat
és reflexióikat, a verbális közlés törvényei szerint. Például hatal
mas vihar lepi meg őket. Mikor lecsillapodott, tünödní kezdenek.
"Tuomas: Gyakran elgondolkoztam, hogy mitől van a menny
dörgés, mi az a villogás és csattanás, Aapo: Erről azt mondja a
vak nagybácsi, azért támad az égen ez a zaj, mert a felhők közé
száraz homok kerül, amit a forgószél sodor fel a levegőbe.

Tuomas: Igy lenne? Juhani: Dehát a gyerek elméje egyre képzelő

dik. Vajjon hogyan is gondolkoztam én régen, kisinges koromban?
Az Isten akkor dübörögve hajtott végig az ég utcáin és a köves út
meg a kerék vasabroncsa tüzet csiholt. Hej, agyereknek gyerek
esze van. Timo: Hát én? Ilyenformán gondolkoztam és, mikor
mint afféle kis ördögbütyke tipegtem az ösvényen a villám dör
gése közben. Az Isten boronalja a földjét - gondoltam - boro
nál és jóízű ütéseket mér bikacsökostorával, ütéseitől pedig szík
rázik a nyalka herélt dagadozó combja, ahogy a pompás ló fara
csillog, mikor keféljük. Furcsa képzelődések voltak ezek! Simeonit
Azt gondoltam gyermekkoromban és még most is azt gondolom,
hogy az ég villogása és dörgése Isten haragját mutatja földi bű

neink miatt, mert az ember bűnei nagyok, számtalanok, mint ho
mok a tengerben." Érdemes megfigyelni, hogy a jelenségek kuta
tásának, a metafizikus elmélyedésnek milyen más tipusai érvé
nyesülnek a fenti idézetben: kiváncsi, tudákos, emocionális, misz
tikus. S lehetne oldalakat lemásolni százával, ahol a testvérek
együtt működö lelke villog, pajzánkodik vagy töpreng.

Mélység és színek egyformán megtalálják a maguk hangját.
Az a szellemesség, mely együtt születik az emberrel és amelyet az
iskola legfeljebb csiszol, minden társalgásukban ott bujkál. A Ka
levalai "mély-kultúrát" itt döntően átszínezi a Biblia, a testvérek
nek ez az állandó példatára és hivatkozási alapja, de őrzői a regé
nyes emberi középkornak is, melynek meséi - kissé lovagi ízzel
- hozzájuk is átszivárogtak. A könyv szövetét négy ilyen ékkő

díszíti, melyeket a tudós Aapo mesél el. Semmi sem igaztalanabb.
mint az a multszázadbeli babona arról a bizonyos 300 szóról, me
lyet a nép használ: ezt cáfolják meg élénken a testvérek. S a ma
gyar olvasó hálás lehet Kodolányi mesteri fordításáért.

Kivi műve népi alkotás, magasabb értelemben. Mondanivaló
Jában van valami többlet az ismert népi alkotásokkal szemben.
Reymont hatalmas tablója, Giono mediterrán zengésű expresszio
nizmusa, Tamási típusformálása megmaradnak egyetlen réteg
mellett. Kivi műve felnyúlik a tudat legfelsőbb rétegeibe, a nem
zeti karakter végső ideájáig.A finn önvizsgálatnak éppen olyan
enciklopédikus alapja, mint a spanyoloknál a Don Quijote. De a
búsképű lovag és Sancho Panso éles dialektikája - milyen bű

bájos zene! - itt hét egymásbazsong6 húron olvad össze.

Vajda Endre.
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