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Árpás Károly

Az észtek nemzeti eposza
/Gondolatok a Kalevipoeg olvasása közben/

A nehéz feladat szépsége vonzott, amikor elhatároztam, hogy erről a témáról
fogok beszélni. Tudom, hogy nincsenek olyan alapos ismereteim, mint Bán Ala-
dárnak vagy Bereczki Gábornak, akik nemcsak a Kalevipoegnek, hanem az észt
nyelvnek és kultúrának is jeles kutatói. Nem vagyok költő, mint Képes Géza,
hogy az ihlet szárnyalása megbocsássa téves értelmezéseimet, sem pedig olyan
avatott kutató, mint például Voigt Vilmos, aki folklorisztikai és irodalomelméleti
szempontból vizsgálta az észt eposzt. Azzal az imponáló ismeretbőséggel sem
rendelkezem, mint amilyennel Bojtár Endre vagy Domokos Péter, hogy az
összehasonlító irodalmi vizsgálatok középpontjába állíthassam az észt irodalom
világirodalmi ismeretségű és jelentőségű művét. S ha mindezek ellenére sikerülne
is valami újra találnom, hol a biztosíték arra, hogy az észt értelmezések vala-
melyike nem tartalmazza már ugyanezt a következtetést?

Olyan szempontot kívánok hát mutatni, olyan adalékokra és adatokra támasz-
kodni, amelyek kevésbé ismertek, vagy ha mégis, akkor önállóságuk, jelentő-
ségük eddig vitatott volt. Gondolataim a Bereczki Gábor nyersfordítására épülő
Rab Zsuzsa-szöveghez kapcsolódnak, és ismertnek tételezem fel az eddig
megjelent Kalevipoeg-fordítások kísérő tanulmányait

Az eposz kialakulásának kérdéséhez
Nem kívánok a filológusokkal vitatkozni, az észt kutatók már elvégezték min-

den kérdésre kiterjedő munkájukat, sőt, e kérdésről magyarul is megjelent
már tanulmány. Az eredethez a gondolatmenet követésének megkönnyebbítése
érdekében nyúlok vissza.

Az elmélyült névkutatás eredményeiből csak azt emelem ki, hogy az eposzi
hőssé váláshoz vezető úton az első jelentős állomás W. A. Hupel evangélikus
lelkész 18. századi népköltési gyűjtése. Herder munkatársa még csak annyit
jegyez föl róla, hogy az e néven ismert mondái személy óriás.

A. F. J. Knüppfer, az esztofil Herder-követő már tüzetesebben foglalkozott
hősünkkel, ugyanis vagy 600 oldalas, kéziratban maradt gyűjteményében a hős
személye többször is előfordult. így írt róla: "A népmonda szerint amely terü-
leteket Kalevipoeg faekéjével felszántott, azokon többé fű nem sarjad. Ez a
gonosz óriás a női nemre is szemet vetett, míg őt - ide a keresztyén mythologia
csodálatosan szövődik be - Krisztus meg nem fogta és egy mocsárba nem lökte,
melyből azonban mégis kivergődött, Krisztus végre egy folyóba taszította s vid-
rává változtatta." Megfigyelhető a szántás és a folyóbeli halál motívumának
a jelentkezése, érdekes eltérés viszont a mondahős megítélése, valamint az epi-
zódok vallásos elemeinek feltűnése. Figyelemre méltó a nemiség problematikája
mint Kalevipoeg bűnhődésének egyik oka.

Hogy a Kalevala hatott-e az észt irodalmárokra, vagy ők a finn eposztól
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függetlenül is gondoltak hasonló műalkotás létrehozására - ennek eldöntése az
irodalomtörténészek ügye. Bár a vita eddigi alakulása azt mutatta, hogy ez
a döntés mindig olyan tényezőktől függött, amelynek nem sok köze volt az
irodalomhoz. Számunkra a tények fontosabbak, így az is, hogy a Das Inland
1836-ban közli G. H. Schüdlöffel esztofil kutató mondasorozatát. Itt lép ki először
a sajtónyilvánosság elé "Kalevipoeg a mondák homályából mint óriás hős, kinek
alakja megtermékenyítette a nép képzeletét, s akinek hőstetteit számos, helyhez
fűződő rege magasztalja." Ez a vázlat természetesen nem tartalmazta az
összes mondát, a közlés kompozíciós elv nélkül, ismeretterjesztés céljából történt.

Igen valószínű, hogy erre a mondakörre és saját gyűjtésére alapozódott F. R.
Faehlmann észt orvosnak, az Észt Tudós Társaság alapítójának az elképzelése.
A Társaság első, 1839-es ülésén felolvasásában megfogalmazta és célul tűzte
ki az észt nép helyzetének és népköltészetének tanulmányozását. Feltárta az észt
mondák szépségét, és kiemelte azt a tényt, hogy a mondák egy részében Kalev
fia uralkodó helyet foglal el. Ezzel a felismeréssel fogan meg az eposz.

Barátja, az esztofil G. Schulz-Bertram ugyanebben az évben már tételesen
vázolja a leendő eposz szerkezetét: "Kaleva, Észak óriáskirálya és Linda tizenkét
fiúnak adnak életet, akik közül Soini /Kalevipoeg/ csakhamar kitűnik, mert már
- mint Hercules - bölcsejében elárulja nagy erejét. Gyermekkorában eladják őt
egy kovácsnak. A fiatal hős a kovácshoz fordul, hogy megtanuljon kardot ké-
szíteni. Soini elkeseredik rabsága miatt, agyonüti a mester fiát, s kierőszakolja
magának a csodakardot. De a kovács átka nyomon kíséri, s a kard által kell
majd elvesznie. Élete ettől fogva szüntelen való küzdelem, melyből mindig győz-
tesen kerül ki. Tetteinek fénypontja az alvilágba való leszállás. Paripájának és
kardjának elvesztése, vitéz bátyjainak viszontlátása, a tenger és a föld megren-
dítése - mind igen költői epizódok, s hősi halála, melyet saját kardja okoz, épp
oly nagyszerű és megrendítő, akár a burgundiak veszte és a niebelungok pusz-
tulása." Ez a tervezet a későbbi mű összes lényeges epizódját tartalmazza.
Mint látjuk, a hős szerepének átértékelése befejeződött, mindezek ellenére igen
erőteljes az imitáció vágya. A megvalósítandó eposz nem több, mint a Herku-
leiádák vagy a Niebelungok puszta másolása. Valószínű, hogy a Társaság ezért
is döntött úgy, hogy a "kivitelezést" inkább Faehlmannra bízza.

Sajnos, az ő terveiről csak áttételesen értesülhetünk, mert kevés ilyen tárgyú
jegyzet maradt ránk. Gyűjtését ugyanis nem tudta rendszerezni 1850-ben bekö-
vetkező korai halála miatt, elképzeléseit pedig nem vetette papírra.

A feladatot az orvos-költő barát, F. R. Kreutzwald vette át. O készített terve-
zetet: " 1 . rövid ajánlás; 2. előszó; 3. bevezetés négy énekben, melyekből három
teljesen Faehlmanntól származik; 4. a tulajdonképpeni eposz tizenkét énekben
/kb. 18.800 sor/ Hercules hőstetteinek mintájára." / 9 / Az 1853 novemberére
elkészülő első változat követte a tervet, nem tudott szabadulni a klasszicista
mintától, de a külső kényszer miatti átdolgozás sokat javított. A végleges eposz,
amely 1856-61 között jelent meg németül és észtül, már csak nyomaiban hasonlít
a korábbi elképzelésekhez, és teljes egészében Kreutzwald munkája. Az ösze-
hasonlítás kedvéért röviden összegzem a mű tartalmát.

1. Ajánlás és Bevezetés; 2. Előzmények, a szülők története I-II. ének; 3.
Kalevipoeg tettei III-XX. ének. /Az utóbbit kivonatosan ismertetem: a hős anyját
keresve elcsábítja a szigeti szüzet, agyonüti anyjának vélt elrablóját, a bocsánatért
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esdeklő finn varázslót, majd a finn kovácstól vásárolt csodakarddal részegségében
megöli a kovács fiát, akinek az apja megátkozza ezért. Hazatérve bátyjai köve-
téses próba után királlyá választják, majd következik a nevezetes szántás-vetés,
melynek fáradalmait kipihenve ló nélkül marad /a lenyűgözött hátast felfalják
az erdei vadak/. Megcsúfolja a víziszellemet, viszont a Pejpusz-tó varázslója
ellopja csodakardját /a hősünk éppen alszik/. A kard vízbe hullik, s a bosszúra
kész Kalevipoeg varázsos átokkal sújtja a kard korábbi hordozóját /tulajdon-
képpen a tolvajt/ - bűvös kötése itt kapcsolódik a finn kovács átkához. Az első
alvilági kalandot követi a világvégi út és egy győztes háború. A második po-
koljárása is sikeres, de az azt követő fárasztó háborúk miatt a kimerült király
lemond és visszavonul. Elutasítja az új ellenfelekkel, a vasvitézekkel való együtt-
működést, majd a véletlen következtében a kétszeresen is elvarázsolt kard Ka-
levipoeg vesztét okozza. Másvilági feladata a megláncolt Gonosz őrzése, de
egyszer visszatér még, hogy segítsen népén, az észteken./

A keletkezés többi kérdését most nem áll szándékunkban megvizsgálni, lé-
nyeges mondanivalót az eredeti szöveg ismerete nélkül, a szövegre való utalások
szükségszerű bőségének időigénye miatt úgysem adhatunk. Másrészt nem áll
rendelkezésünkre az a háttérismeret, az a népköltési gyűjtemény, amelynek ku-
tatása elengedhetetlen a filológiai állítások bizonyításához - ez valóban csak az
észt kutatók szakterülete lehet.

A keletkezés meghatározó körülményei

Sokak által feltett kérdés: miért akkor keletkezett a finnugor kultúra két népi
eposza? A kérdésre a Kalevipoeg történetének vizsgálatával fogok válaszolni.
Ehhez szükséges megismerkednünk a kortárs G. Schulz-Bertram véleményével.
Legfontosabb gondolatait így összegzi 1839-ben: "Gondolják el, milyen nagy-
szerű érzés lehet egy elnyomott népnek a felébredt öntudat a történelmi lét és
nagyság iránt! Nem úgy érezné-e magát, mint a koldus, akinek váratlanul azt
mondják: te királyfi vagy.

Mert semmi sem bizonyítja visszavonhatatlanabbul egy nép történelmi jelen-
tőségét, mint egy eposz.

Bennünket viszont, mint e nép szellemi újjászületésének előmozdítóit megillet,
ezt a torzót, amelyik csonkán, későbbi hozzáadásokkal elcsúfítva, a vidék
legeldugottabb sarkában elismerésre várt - ezt a rejtett völgyekben és erdők
mélyén zengő éneket -, az emberi szellem ragyogó termékei sorában méltó helyre
emelni. Ezáltal talán sikerülne e népet öntudatra ébreszteni, önérzetessé tenni,
és megmenteni attól a siralmas tendenciától, hogy korcs nemzedékké legyen,
azáltal, hogy egy nagy múlt örökségét átadjuk neki.

Én hiszek a nép természetes erejében! Hiszem, hogy ez hosszú népsorokban
egyforma elemi erőt jelent. Lehet, hogy ezt nem sorolják a kincsek közé, ez
nem német arany, de szívós és jó réz, amit sem vassá, sem arannyá változtatni
nem lehet, de nem is kell.

Hogyan kell a művelt észt társadalomnak a nagykorú, a jobbágyságból fel-
szabadult, de még kiskorúsága és csüggedtsége terhei alatt sóhajtozó népet a
felvilágosodás és a szellemi újjászületés útján a legmegfelelőbben segíteni? Azt
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hiszem, két módon* adjunk a népnek egy eposzt és egy történelmet - és mindent
megnyertünk." / l o y

Nem kívánom a nemzeti megújulás történetét és jelentőségét taglalni, korábban
már megtettem. Azt emelném ki a beszédből - amely elhangzásakor az észt
és nem-észt hallgatóság osztatlan tetszését váltotta ki -, hogy benne egyaránt
jelen van a felvilágosodás, a francia polgári forradalom, a liberalizmus eszméinek
és a megszülető nemzeti gondolatnak minden jelentősebb eleme. Példaszerűen
humanizmusa mellett ugyanakkor végig érezhető az a manipulatív készség,
amellyel a kelet-európai abszolutista államok minden polgárának elmélkedését
átitatta a hétköznapokban is érvényesülő önkényuralom.

Az eposz létrejöttének a problematikáját én nem F. A. Wolf nevezetes 18.
századi Homérosz-magyarázataihoz és a körülötte kialakult, máig fel-fel-
lángoló vitákhoz kötöm. A kérdés magvilágításához az összehasonlító történe-
lemtudomány századunkban megszülető fogalmát, a "csonka társadalom" értel-
mezését ajánlom. ' '

Azon népek társadalmait tekintjük csonka társadalomnak, amelyeknél vala-
milyen okból hiányzik az uralkodó osztály és/vagy idegen etnikumú. Ez a mar-
xista történettudományi fogalom segít megérteni Kelet-Európa népeinek 18., 19.,
esetenként 20. századi történetének alakulását, ez alapján vizsgálhatjuk a nemzeti
tudat változásait. E népek mindegyike /a német és az orosz kivételével/ vala-
milyen birodalmi konglomerátumban élt. A birodalom létrejötte, fennállása vagy
megszüntette az adott nép volt uralkodó osztályát /kiirtotta a hódítás során, be-
olvasztotta a birodalmi uralkodó réteg nációk feletti rétegébe/, vagy megakadá-
lyozta, korlátozta elkülöníthető létrejöttét. A meginduló polgárosodás, a kialakuló
kapitalizmus, az iparosodásból következő városiasodással együttjáró falusi kö-
zösségek felbomlasztása a természetes asszimiláció jövőjét villanthatta fel. A
fejlettebb nyugati államok gazdasági, politikai és katonai kihívására adandó vá-
laszhoz az említett birodalmak autokráciára és felvilágosult abszolutizmusra ala-
pozó nemzetiségi, kisebbségi politikája: az erőszakos asszimiláció, a minden
eszközt felhasználó uniformizálás viszont a pusztulás valósága volt. Az ezzel
való szembefordulás az emberiesség és az egyéni szabadság elengedhetetlen
feltétele, s a nemzeti kultúrák, nyelvek, művészetek felfutása, felfuttatása az
identitás kialakításával a védekezés egyetlen célravezető útja. Politikai közélet
nincs, katonai eszközökhöz nyúlni felelőtlenség lett volna, nemzeti öngyilkosság.
Gondoljunk csak az orosz birodalom egyik legnagyobb elnyomott népének, a
lengyelnek sikertelen próbálkozásaira: máig sincs feltárva, hogy mennyi áldo-
zatba és vérbe került annak az új Lengyelországnak a megszületése, amely végül
diplomáciai úton valósult meg. De ugyanez a helyzet a török birodalomban élő
bolgárokkal is.

Nézetem szerint nem a naiv és műeposz kérdéskörének tanulmányozása vezet
el bennünket az eredet problémájának megoldásához. Nem ad választ annak az
esztétikai kérdésnek az eldöntése, hogy a mű mennyiben hordozza az extenzív
totalitás eposzi igényének megfelelve egy vagy több nép műveltségét, és jelen-
téktelen apróság annak kiderítése, hogy Kreutzwald csak gyűjtötte, szerkesztette
a Kalevipoeget a népköltési anyag felhasználásával, vagy maga találta ki, s írta
a zengzetes sorok többségét.

G. Schulz-Bertram szavai mellett álljon tanúbizonyságul Faehlmann vélemé-
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nye: "Mely dolgok azok, melyek az eljövendő nemzedéknek egy nép életéről,
történelméről hírt adnak? ... Talán népünknek nincs egyetlen emléke sem, amely
hírt adhatna múltjáról? Legyőzőink dúló szenvedélytől űzve teljességgel elpusz-
títottak mindent a föld színéről, s hasztalan fogjuk vallatóra a szűkszavú írásokat
is, hogyan volt itt azelőtt... így hát nyelvünket kell legfőbb emlékként becsülnünk,
amely múltjának legméltóbb tanúja... Ezért, ha leszállunk nyelvünk mélységeibe,
így kiálthatunk fel: - Annak a népnek a múltja, amely ezt a nyelvet teremtette,
nem lehet semmireyaló, még akkor sem, ha tetteit nem jegyezték fel a világ-
történelemben." / 1 4 7

Mindezeket összegezve elmondhatjuk, hogy a nyelv, a történelem és az eposz
/azaz a művészet, a néphagyomány... egyszóval a kultúra/: ez adhatja meg azt
az egységbe forrasztó nemzeti öntudatot, amely a nép, az észt nép fennmara-
dásának záloga. A kelet-európai régió 19. századi történelme a nemzeti lét kér-
dését adta fel az észteknek, s ez a nép, legjobb fiai vezetésével és segítségével
jól oldotta meg ezt a feladatot.

A hiányzó magyar nemzeti eposz kérdéséhez
Feltevésünkből következik, hogy ilyen erős nemzeti mozgalomra ott kerül sor,

ahol egyrészt a csonka társadalom képlete létezik, másrészt adottak azok a fel-
tételek, amelyek között az etnikumból, a népből nemzetet formálhatnak, nemzet
formálódhat. Ennek egyik jelentős eszköze az Eposz megírása. Ilyen értelemben
említhetjük például Petar Njegos Hegyek koszorúja /1847./ című alkotását, vagy
Andrejs Pumpurs Lacplesis /Medvetépő, 1888./ című eposzát. A többi finnugor
népre nem kívánok kitérni, Domokos Péter már elvégezte ezt a munkát. A
hiányzó magyar nemzeti eposz kérdésének megoldását /nem tagadva az eddigi
megállapítások érvényességét/ abban látom, hogy a magyar nemzeti, egységet
nem egy mesterségesen megteremtett eposzra építve lehetett, kellett megvalósí-
tani. Igazolásul a történelmi fejlődésben velünk leginkább "rokon" lengyel kultúra
példáit hozom.

Bár a 18-19. század fordulójának irodalom- és társadalomtörténeti eseményei
a kelet-európai viszonyokra érvényes tendenciákat mutatják /az egységes nemzeti
nyelv igénye, a nemzeti színjátszás hőskora, a nemzeti irodalom megteremtése,
nemzeti tudományos-kulturális központ hiánya/, de az eposz ügyében nincs igazi
előrelépés - oldalszám lehetne idézni a szerzőket és műveik címét, akik ráéreztek
a műfaj jelentőségére. A megszülető eposzok közül a legjelentősebb is, Vörösmarty
Mihály Zalán futása című alkotása /1825./ ugyanazt a nemesi osztályszemléletet
tükrözi, mint A. Mickiewicz korszakzáró alkotása, a Pan Tadeus, vagy az utolsó
birtokfoglalás Litvániában /1834./. S azok a kísérletek, amelyek a népiesség alap-
ján álltak, a népi szemléletet és világot képviselték, bár kötelező olvasmányként
valódi alapjai a nemzettudatnak, a mainak is, mégsem kapják meg az eposzi
minősítést. Sem a János vitéz /1844./, sem a Toldi /1846./ nem népi eposz; a
nemzeti egység, a nemzeti tudat ugyanúgy a regényben összegződik, nyilvánul
meg a lengyeleknél /utalok itt Sienkiewicz munkásságára/, mint a magyaroknál
/gondoljunk csak Jókai életművére/.

A magyar nemzetté válás alapélménye 1848-49, innentől beszélhetünk polgári
nemzetről, s a magyar történelem minden eseménye ehhez viszonyítva rendeződik
egy feltételezett fejlődési sorba, ez válik a magyar nemzeti tudat egyik központi
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kérdésévé. Nemzeti eposzunk hiánya tehát nem annyira az ősi népi hagyományok
pusztulásából, mint inkább történelmünk és régiónk történelmének sajátos ala-
kulásából következik. Ezért nem tudta még Arany sem megteremteni, s a létező
feltételek és lehetőségek téves értelmezése válthatta ki belőle, többek közt, kínzó
önvádját.

A hiány tényét tudomásul kell vennünk, sajnálkoznunk pedig felesleges, hiszen
más műalkotások /például Madách Tragédiája vagy Wyspianski művei/ legalább
akkora jelentőségűek a nemzeti tudat szempontjából, mint a "népi eposz" a
finnek, észtek, lettek, vagy éppen a mordvinok kultúrtörténetében.

A hős alakjának kérdéséhez
Az észt nemzeti eposz fontossága és szükségessége egyértelmű volt az észt

és esztofil értelmiség számára. Nézeteik, erkölcsi normáik ütközhettek egymással,
de ebben a kérdésben egyetértettek, ösztönösen is tudták, hogy mire van az észt
népnek szüksége.

A mondák, a népköltési gyűjtemények adottak voltak /a második nagy gyűjtési
hullám J. Húrt ösztönzésére indul majd a század utolsó negyedében, válaszul a
cári kormány erőszakos russzifikációjára/; adott a létrehozó eszmerendszer is,
csak annak az eldöntése volt hátra, hogy ki legyen végérvényesen az a hős, aki
köré kristályosul a mű. Utólag persze ez nem kérdéses, sőt, ha csak a szerzők,
támogatók írásait olvassuk, akkor sem volt az, viszont a számbajöhető személyek
sora feltétetik velünk a kérdést: Miért éppen Kalevipoeg lett a főszereplő, amikor
más is számba jöhetett volna?

Ha a történelmi múltat hiányolták, a nagyszerű küzdelem emlékét, akkor le-
hetetlen, hogy ne jött volna számításba Lembitu neve. Ő a 13. század elejének
legjelentősebb törzsfője /vanem/, akinek tetteit Lett Henrik Livónia krónikája
című műve őrizte meg, s ezt a kéziratot már 1740-ben kiadták Frankfurtban. A
nyilvánvalóan elfogult szerzetes semmilyen negatív tulajdonságot nem talált ben-
ne, ha csak azt nem, hogy nemcsak szembeszállt a hódítókkal, de más tartomá-
nyok lakóit is összefogta harcához. Lembitu volt az az észt politikus, hadvezér,
aki megteremthette volna a történelmi, független, egységes észt államot.
Alakja készen kínálja magát, cselekedetei a klasszikus mintákhoz /Homérosz,
Vergilius/ könnyen kapcsolhatók. Viszont igaz, hogy személyéhez nem kapcso-
lódtak mondák, és alakja a németellenesség jelképévé lehetett volna /mint ahogy
azzá is vált később/. Az észt nemzeti megújuláson munkálkodók azonban úgy
kívánták a nemzeti tudatot formálni, hogy az, az általános képlettől eltérően, ne
irányuljon egy /vagy több/ más nép ellen!

Vanapagan /Öregördög - más néven Sarvik/ legalább annyi történetnek, mon-
dának, mesének a hőse, mint Kalevipoeg - ha nem többnek. S ezen történetek
egy része nem vándormotívumra épül, tehát igazi észt rege, az észt hagyomány-
hoz kapcsolódó. De az eredeti pogánykori alak olyan erősen egybemosódott a
keresztény hitvilág ellenszenves figurájával, hogy ezt a pejoratív jelentéstöbbletet
semmiképpen nem lehetett volna eltüntetni /ez Kalevipoeg esetében sikerült,
emlékezzünk csak Knüppfer értelmezésére, vagy gondoljunk arra, hogy Kreutz-
wald maga is írt korábban, igaz németül, olyan balladát, amelyben a későbbi
eposzhőst még gonosz alakként szerepelteti/. Ez az átalakulás már csak azért
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sem sikerülhetett, mert a mondahős mesehős is lett, s ezekben a mesékben ki-
fognak rajta, póruljár, nevetségessé válik /ilyenként ismerjük meg az eposzból
is/ - így az a távlatteremtés is lehetetlenné vált, amelynek segítségével alakját
megszépítenék. /Ennek ellenére lehetett belőle szimpatikus irodalmi hős, utalok
itt A. H. Tammsaare Pokoltanya új Sátánja című regényére.

Más a helyzet Suur Toll /Nagy Toll/ személyével. ^ 8 'Mondái tetteit, jellemét
tekintve alig különbözik Kalevipoegtől. A magyarul hozzáférhető történetekben
is ugyanolyan földhözragadt, hétköznapi embernek bizonyul, mint a halhatatlanná
lett társa, még abban is megegyeznek, hogy termetük óriási, s csak akkor avat-
koznak be személyesen a harcokba, ha valóban emberfeletti erőkifejtésre van
szükség. Egyébként gondolkodásuk, felnagyított testi szükségleteik mind-mind
a szabadságában korlátozott, kihasznált, elgyötört észt hallgatóság vágyainak
kivetítése. Hozzá nem kapcsolódtak ellenszenvessé minősülő történetek, még
annyi sem, mint Kalevipoeghez. A gond csak az volt, hogy alakját csak a szi-
getvilágban és a nyugati partvidéken ismerték. így aztán nem tudta volna "fel-
szívni" az észtség egészére vonatkozó jellemzőket, és ismeretlensége is megne-
hezítette volna a befogadást.

Kalevipoeg viszont ismert volt az észtek körében, hiszen csak az.eposzban
felsorolt történelmi-földrajzi helyek is az ősi tartományok többségét adják /nyolc
vagy kilenc tartományra terjed ki tevékenysége az állítólagos tizenötből/. Számos
mese és monda, sőt epikus-ének töredék áll a rendelkezésre. Ráadásul nevében
még a mindenki által ismert múlthoz, a finn-észt közös származástudathoz is
kapcsolható. Immár lezárható a kör, valóban nem lehetett más hőse a születendő
nemzeti eposznak.

Az eposz kompozíciójának kérdéséhez
Az eposzszerkesztés klasszikus poétikai hagyományától eltérően Kreutzwald

életrajzi fonalra fűzi fel az egyes epizódokat. Ennél jobb megoldást nem talál-
hatott, hiszen a mondái, meséi kalandokat valahogyan össze kellett fognia, s ez
a megoldás azt is lehetővé teszi, hogy a néphagyomány szövegeit, amelyek
bizonyos értelemben az emberi lét egyes állomásaihoz kötődnek, összeszője,
egybefonja a főszöveggel. Azonban ez a cselekményvezetés nagy megterhelést
jelent a történet egésze szempontjából: óhatatlan, hogy egyes részeinél lanyhuljon
az átlagolvasó figyelme, főleg ott, azokon a helyeken, ahol a néprajzi jelentőségű
töltelékanyag nem ágyazódik be szervesen a szorosan vett cselekménybe. Az
egyenes vonalú szerkesztés nem képes olyan tömörítésre, mint a homéroszi szer-
kezet, de még az az elégikus hangulat, s a vég állandó sejtetése sem lengi át
/hiába az Ajánlás felvillantott szépséges ígérete, vagy a Bevezetés recitatív ré-
szeiből kibontható többletjelentés/, mint Macpherson eposzát /Fingal, ősi epikus
költemény hat könyvben 1762., Osszián művei 1764-66./.

Hiába a gondolatritmus, a gondolatpárhuzamra s az ismétlés különböző alak-
zataira épülő fúgaszerű szerkesztés, vagy a gazdag, népi életet megelevenítő
kitérők - mindez együttvéve sem tudja, nem is tudná ellensúlyozni az életrajzból
eredő nehézségeket. A műalkotás egyes részei ellaposodnának, vagy néprajzi
tudományos közlés illusztrációjává válnának, ha a szerző nem találna ki minderre
ellenszert.
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Itt kap szerepet a balladás hangvétel, a balladái elemek beépítése, amely egyéb-
ként sajátossá formálja az epikai műveket, s mint műfajkeverés, a romantikához
közelíti eposzunkat. Ismerjük a magyar irodalomból, hogy a tragikum kérdésköre,
a bűn és bűnhődés problematikája az epikus cselekményt mennyire képes meg-
tölteni drámai erővel, figyelemfelkeltő feszültséggel /Arany két nagy művére
utalok csupán, a Buda halálára és a Toldi szerelmére/. A tragikus vétség az
elkövetőben is változást hoz létre - nemcsak a bűntudatról van szó, hanem a
jóvátétel módjairól -, ugyanakkor környezetének sorsát is meghatározza. így
már racionálissá lesznek a homályos utalások, és elfogadható okot találunk ahhoz
a befejezéshez is, hogy a félistennek valamilyen módon mégiscsak meg kell
halnia.

Kalevipoeg véletlen-szükségszerű halála már korábban sejtetett befejezése éle-
tének. Ez a halál azonban, közönségességében és különlegességében nem hat
vissza a hős megítélésére. Az eposz tanítása szerint a fiatalkori meggondolat-
lanság, a részegséggel párosuló hirtelen harag veszedelmes tettekhez vezet, de
- akár a keresztényi megbocsátás, akár más erkölcsi norma szerint - a bűntett
bizonyos értelemben jóvá tehető. Ez alatt nem a büntetés, bűnhődés elmaradását
kell érteni, hanem azt a lehetőséget, hogy a bűntett és a büntetés közötti idő-
szakban olyan életet kell élni, olyan tetteket kell véghez vinni, amelyek majd
a bűnhődés utáni mérlegeléskor a javunkra döntik az ítéletet. Kreutzwald morálja
nemcsak ezt a művét határozza meg, hanem a többi alkotását is - ezért lett a
vorui remete nemcsak korának, de minden kornak nagy öregje.

A szerző mesteri módon bánik a balladás feszültségkeltés eszközeivel. A po-
zitívnek hirdetett hős a szemünk láttára követi el tetteit, s a mű végéig nem
vagyunk bizonyosak abban, hogy valóban megtesz mindent azért, hogy végle-
gesen elnyerje bocsánatunkat. Természetfölötti hangok keltik fel bűntudatát, de
szülei sírjánál nem kap feloldozást. Később az Öregisten megdicséri tetteiért,
de nem változtatja meg az átokból következő sorsát. Sikerek és kudarcok után
visszavonulva úgy éli végső napjait, hogy abban bíráló szem már nem talál
hibát: a kovács fiának méltatlan elpusztítását az orgyilkos követek önvédelemből
következő megölése ellensúlyozza, a meggondolatlanságból fakadó botlást pedig
a népe, hazája melletti kiállás. így felel majd következetesen a tettek kettősségére
a befejezés kettőssége - végig ébren tartva az olvasó figyelmét.

Kalev fia: lehetőség és példa az azonosuláshoz
Bár a főhős cselekedeteire rányomja bélyegét antik őse /Héraklész/, de a mű

egészében tetten érhető, ahogy Kreutzwald tudtával, vagy éppen teremtője el-
lenére Linda gyermeke lelép talapzatáról, és dór-görög héroszból maamees-szé,
a föld népének egyikévé válik /maamees: az észtek régebbi önelnevezése, a
"föld népe", "e föld népe" jelentéssel/. Különösen sokat segít ebben annak az
archaikus, patriarchális, a mezőgazdaságra épülő kultúrának a megörökítése,
amelynek szerves részei a különböző népszokások és a hozzájuk kötődő népi
mondókák. Az észt olvasó az eposzi világban saját életmódjára ismerhetett, a
felnagyított hős ugyanolyan körülmények között élt, mint az olvasók többsége.

Klasszicizáló, eszményítő vonásai mellett igen erős a valószerű, realista, he-
lyenként profán, sőt vulgáris színezése; éppen esendőségével ragad meg ben-
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minket. Ez a hős elfárad, néha többre becsüli saját személyes gondját, mint a
közösség ügyes-bajos dolgait, noha választott király! Sokszor hibázik, és van
arra is példa, hogy még csak be sem látja a hibáját. Az apátián árva esetlen
bája, mesés ereje, erőszakosságán és ösztönös ravaszságán felülkerekedő, ezt
jóra használó természete, felébredő felelősségtudata és eleven, szoros kötődése
szüleihez, szülőföldjéhez mind-mind megkönnyítette az azonosulást. Kreutzwald-
nak sikerült szerencsésen elkerülnie, hogy a mondaanyagban, mesekészletben
amúgy is megerősített tulajdonságait ne öntse direkt követési sémává /a hitel-
telenség gyanúját kiváltó túlzott didaktikusságot addig senki nem tudta elkerülni,
ha a néphez kívánt szólni/. Olyan jellemet formált, amelynek hordozója a mű
végére magasztosul példává/XX. ének: a pusztulással járható küzdelem vállalása,
az időszerű lemondás és a hatalomtól megválás elviselése, valamint a hódítók
kompromittáló, ravasz csábításának elutasítása/.

Élettörténetének végéhez érve megbocsátjuk fiatalkori botlásait /a szigeti szűz
elcsábítását, a részegségében elkövetett gyilkosságát - ő maga is megbánta ezeket/,
elnézzük neki hirtelen haragját, és csak önfeláldozó segítőkészségére emlékezünk
majd. A világ végére tartó útból a vállalkozás bátorsága marad meg bennünk,
felidézve Dante Odüsszeuszát /elmosódik a felelőtlen emberirtás iszonya/, s az
alvilágjárásokból is az, hogy végül is megláncolja Szárvikot /s már nem számít,
hogy milyen praktikákkal kerekedett felül ellenfelén/. Az időnként rosszul döntő
királyról /csak a Varrak-epizódot említem/ a szántás-vetés idillikus alakja őrződik
meg, a vár- és városépítő isteni hősé, a kincseket gyűjtő és az utódoknak ha-
gyományozó gazdaember képe, aki mindenét kész feláldozni a hazáért. Belefér
a figurába az isteni igazságszolgáltatás kettőssége is: egyrészt férfiasán veszi
tudomásul, hogy majd meg kell lakolnia fiatalkori tettéért, és nem lázad ellene
akkor sem, amikor ez a vég bekövetkezik, másrészt mégis csak őt állítják a
pokol őrzőjének posztjára /s itt elgondolkodhatunk azon, hogy minden ember
érdekét fontosabbnak tartja, mint az emberek egy csoportjáét, ugyanis nem kéri
az Öregistent arra, hogy ha már szerepet kap a világ ügyeiben, akkor inkább a
nehéz helyzetbe kerülő észteken segíthessen; majd csak akkor következnek az
észtek, ha a másik feladata véget ért/. S bár ő az eposz egyetlen központi alakja,
nem az egyetlen jeles észt szereplő, hiszen Alev, Sulev és Olev, valamint fiaik,
leszármazottaik veszik körül, úgyszólván máig nyúló kapcsolatot teremtve közte,
a gyermektelen nagy-ember és a jelen emberei között.

A felvilágosodás eszméin nevelkedett Kreutzwald az orvos mindennapos em-
berismeretére támaszkodva kellő mértéktartással formálta meg híres művének
főszereplőjét. Kalevipoegnek olyan erkölcsi tulajdonságokkal kellett rendelkez-
nie, hogy minden tettét végiggondolva egyénisége ne lehessen támadható sem-
milyen szempontból /s ez mégse legyen megalkuvás a számtalan erkölcsi nor-
mával/. Ugyanakkor nagyon finoman olyan nevelői céllal kellett tetteit vezetni,
hogy az észt olvasó necsak ráismerjen a vele ízig-vérig rokon alakra, hanem
életében követésre méltónak találja, példává emelje. Elmondhatjuk, hogy amellett
hogy az eposz enciklopédiája az észt kultúrának, etnográfiának, hogy teljessé-
gében az észt nemzeti tudat nélkülözhetetlen tartópillérévé magasztosult, hőse
Kelet-Európa egyik embereszménye is. Ezért csenghetnek a befejezés reményt-
keltő jóslat-ígéretének a szavai olyan ismerősen, ezért érezhetjük magunkat a
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rokon /vagy nem rokon néphez tartozók egyikének. És az érzés nem véletlen,
mert ezt az eszményt erősíti a mű befejezése is:

Eljön egyszer az ideje,
hogy a fáklyák mindkét végin fellángolnak, fellobognak,
a tüzes tűz követ repeszt, rab karját a hős kivonja.
Eljő ekkor Kalevipoeg, boldog békét ad földünknek,
megújulást észt népének!

/a szerző fordítása/
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