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Mielőtt a címben megjelölt probléma kifejtéséhez fognék, közlöm azon 
tanulmányok könyvészeti adatait, amelyekre dolgozatomban elsősorban 
támaszkodtam. Közülük az első három a Kalevala-filológia alapját alkotja. 

A. R. NIEMI : Kalevalán kokoonpano I. Runokokous Váinámöisestá. Helsinki 1898. 4101. 
VAINÖ KATTKONEN : Vanhan Kalevalán kokoonpano I. Helsinki 1939, 519 1. n . Helsinki 

1945, 555 1. ( = VKK). 
Ua.: Elias Lönnrotin Kalevalán toinen painos. Helsinki 1956, 635 1. (Szöveg : 1—396, 

fejtegető rész: 399-507, szótár 511-633.) ( = K T P . ) 
Ua.: Kalevala ja todellisuus. Helsinki 1948, 210 1. ( = KT). 
Ua.: Kalevalán kosmogonia. Virittájá 1955, 99 — 112. 
Ua.: A Kalevala és alapjai. MTA I. Oszt. Közi. V. 1954, 2 7 - 3 8 ( = KA). 
KROMPECHER BERTALAN : A Kalevala keletkezése. BpSz. 1935, 697. sz. 257—285 ( = KK). 
Ua. : Die Entstehung des Kalevala. Studia Fennica IV. Helsinki 1940, 7—47. 
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A Kalevala rejtély volt megjelenésekor és az ma is. Hogyan lehetséges 
népeposz a XIX. században? Miért van az, hogy ennek a lehetőségét csak 
akkor vették észre? Mi magyarázza meg létrejöttét az eposz-terv megfogam-
zásától végleges kialakulásáig? A mű és forrásai közötti viszony sok töpren
gésre adott okot több, mint száz év óta. De ebben a viszonylatban új helyzet 
állt elő legújabban. Befejeződtek azok a vizsgálatok, amelyek a Kalevala 
különféle szerkezeteinek népköltési forrásait tisztázták. Ezeket a kutatásokat 
még J . R R O H N és A. BOEEÍTIUS kezdte meg, az újabb eredmények alapját 
pedig A. R. N I E M I tanulmánya rakta le. V. KATJKONEN folytatta a munkát 
és feldolgozta NiEMihez csatlakozva az Ós-Kalevala után a Régi- és az Üj-
Kalevala forrásait is. Éppen az elmúlt évben jelent meg több évtizedes kutatás 
eredményeképpen VÁINÖ KAUKONEN-nak ,,Elias Lönnrotin Kalevalán toinen 
painos" című műve, amely a Kalevala végleges formájának forráskritikai 
feldolgozása. Most tehát együtt van az anyag a kérdés áttekintéséhez. Ez a 
körülmény indított arra, hogy a Kalevala problémákkal magam is újra fog
lalkozzam. Megint időszerűvé válik ugyanis az értelmező állásfoglalás. Mi 
fejti meg a Kalevala létrejöttének rejtélyét? 

,,Letisztázónak" mondták Lönnrotot a Kalevala első megjelenése után, 
azután sokáig „összeállítónak", míg most végre új szempont merült fel KAUKO-
NEIÍ tanulmányában. Szerinte az ún. Űj-Kalevalának (az eposz második kiadá
sának) Lönnrot nemcsak szerkesztője, hanem valóságos „szerzője", habár a 
népköltészet szavaival költötte újjá a népköltészet anyagából merített saját 
mondanivalóját (KTP 451, 507). Ha ezt a három megjelölést — „letisztázó", 
„összeállító" és „szerző" — egymás mellé tesszük, mind a háromban van 
valami igazság, amely a Kalevalával kapcsolatos eljárásra alkalmazható. 
A kérdés az, hogy m i k o r melyik szerepkör került abban túlsúlyra. Nos, 
én úgy vélem — s ezt már kifejtettem egyszer (KK 275) —, hogy Lönnrot 
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eljárásában fokozatosság van a lejegyzéstől a szerzőségig. Először valóban 
csak tisztázta az énekeket; később téma szerinti csoportjaikat össze is állította 
valamiféle rendszerbe, egységbe; végül — jól látjuk ma már, ami régebben 
nem volt köztudomású — megújított összeállításai során egyre jobban átlépte 
a tisztázás és a puszta összeállítás korlátait és maga is hozzájárult — cselekvő-
leg, költőként — az eposz létesüléséhez. Egyénisége arra volt teremtve, hogy 
magába szedjen — megszámlálhatatlanul — olyan néphagyományokat, 
amelyeket ő gyűjtött össze, hogy azután ezeket magában megszűrve, elren
dezve, kötetek alakjában ismét kiadja. Ilyen közös nézőpont alá tartoznak 
nemcsak népköltési kiadványai, hanem későbbi közhasznú meg tudományos 
művei is, mint pi. növénytani (nyelvi érdekű) kézikönyve, finn—svéd szótára. 
A fő különbség talán mindössze abban van, hogy később e más célú kiadványai
ban nyilván magáért az anyagközlésért vállalta a nagy fáradsággal járó 
publikációt, viszont ifjabb — népköltési — korszakaiban a gyűjtés és elrende
zés élménye nem hagyta nyugton jobbára csak a beleélés és alakítás moz
zanataira korlátozódó, alapjában véve csekély költői tehetségét sem. 

A fejlődés szempontját érvényesítve a Kalevala kialakulásának több, 
mint két évtizedes történetére, helyeselhető, hogy KAUKONEN legutóbbi műve 
címében is kerüli a "kokoonpano" (összeállítás) szót azon az alapon, hogy 
az Új-Kalevala írásakor az eposz kiadója már túljutott a készen talált elemek 
egybefűzésének óvatos, összerakó módszerén (KT 52, K T P 451). Viszont a 
fejlődés egészét tar tva szem előtt, nem tagadható, hogy a Kalevala keletkezé
sét túlnyomórészt ilyen összeadó művelet fejti meg; a fő különbség csak annyi, 
hogy az eposzhoz több folklór-anyagot vett, előzményeihez: az Ós-Kalevalá-
hoz, a ciklusokhoz meg a Kantele füzeteihez pedig kevesebbet, s hogy minő
ségileg is tágította a kört, amennyiben a verses ráolvasások és lírai darabok 
nagy tömegét később iktat ta be az epikus mű eresztékeibe. 

A probléma, amelyet a következőkben meg akarunk vizsgálni, ennek 
az összeállításnak a természete lesz. Mi magyarázza a kerek egységre törekvést, 
a hézagok kitöltését, a kompozíció kikerekítését, a legszükségesebb változ
tatásokat az eredeti népénekek elbeszélésének a tartalmán? Lönnrot, aki 
egyúttal tudós, tanult ember volt, miért engedett meg magának kompromisz-
szumot hiteles szövegű népköltési kiadvány és költői egészet alkotó irodalmi 
mű között? Miért nem adta ki az énekeket úgy, amint feljegyezte, mikor 
azok úgy is magukra vonhatták a bel- és külföld csodálatát? Általában mi 
volt a mozgatója annak a rendkívüli erőfeszítésnek, amely ezt a kitűnő embert 
annyi ideig lekötve tartot ta, és tüzelte, hajtotta az énekek gyűjtésére és 
— olyan formában, amint ez megtörtént — kiadására? 

A kérdésre könnyű felelni. Az énekek felfedezőjét nyilvánvalóan az eposz 
varázsa ejtette hatalmába: annak a lehetősége, hogy belőlük valami nagyobb-
szerűt alkosson. Ezért törekedett egyenesen a cél felé; nem közölte az éneke
ket legott azon módon, amint találta, hanem olyanformán, amilyennek össze
függésüket képzelte; beleolvasztva tudós elgondolását a lehetőség szerint 
hitelességre törekvő szövegpublikáció epikus értelmezésébe. Az eredmény 
kompromisszum lett, és milyen különös kompromisszum! Az, ami benne 
tudományos célkitűzésű — az epikus összefüggés váza —, éppen az bontotta 
meg a hiteles népdalpublikáció kereteit és vezette át a kiadványt a költői 
egész: az eposz nagyobb igényekre számító alkotása felé. 

De az eposz vágy nem oldja meg egészen az összeállítás módjának rej
télyét, hanem csak a mű terjedelme fokozatos növekedéséét. Még kifürkészetlen 
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marad az említett fokozatosság, mely a letisztázótól az újraköftőig, a Kantele 
füzeteitől a Kalevala második kiadásáig vezet, s amely egyrészt az összeállítás 
anyagában, másrészt módjában (az előadás terjengősebbé és líraivá tágulásá
ban, de másfelől meg minden részletében átfésültté, összhangzatossá és 
motiválttá válásában) nyilatkozik meg. Miért nem vette hozzá anyagához 
a ráolvasásokat már az Os-Kalevala összefűzése alkalmával, miért késett 
a lírát beolvasztani már a Régi-Kalevalába? E kérdésre hasztalan érvelünk 
azzal, hogy a lírai költészetet nagyobb tervszerűséggel csak 1836 után kezdte 
gyűjteni. Hiszen már gyűjtése kezdetétől fogva ismert lírai dalokat és ráolva
sásokat, s így azokat az Os-Kalevalához 1833-ben bővebben kiaknázhatta 
volna! Összeállítása elé még más korlátok is meredtek: a Régi-Kalevalához 
túlnyomórészt csak régi és karjalai énekeket használt fel, s csak az Uj-Kale
valához merített nagyobb mértékben minden rendelkezésre álló énekforrásból. 
S ez sem magyarázható meg csupán azzal, hogy Inkerire, mint a finn ének
mondásnak egy Karjaián kívül eső nevezetes tájára, csak a 40-es években 
fordult a népdalgyűjtők figyelme, hiszen Lönnrot bizonyos finnországi 
énekforrásoknak addig sem volt éppen híjával. 

Mindennek nyilván szemléleti alapja van Lönnrot törekvéseiben, fel
fogásában. Eleinte sem akármilyen gyűjteményt, hanem régi karjalai éneke
ket akart kiadni (Kantele, Os.-Kalevala), utóbb sem akármilyen eposzt, hanem 
régi karjalai eposzt kívánt nyomtatásba adni (Régi-Kalevala), csak azután 
változtatta általában finnországivá (Új-Kalevala). Kötött időből: a régiség
ből emeli ki tehát az általa felfedezett énekkincset, s kötött a hely is — Kar-
jala —, ahonnan kiemeli. Figyelme az epikára összpontosul előbb, s csak 
azután a többi énekműfajra. Másodlagos értékű az mind az ő eredeti eposzi 
célkitűzése szempontjából. Valami egészet keres, egészet lát; az a reménység, 
hogy az eposz vázát megragadhatja, élteti gyűjtő- és kiadói egész tevékeny
ségét. Hogy mind ez a lényegre-tekintése és ezzel kapcsolatos mértéktartása 
számunkra érthetővé váljék, egy kisegítő szempont beiktatása szükséges: 
Lönnrot eljárása Kalevala-összeállító munkássága kezdeti fokán azzal jelle
mezhető, hogy az az epikus költészet valamiféle rekonstruálása. Ennek a 
szempontnak újból való felvetését, illetőleg érvényesítését azzal indokolhatom, 
hogy VAINÖ KAUKONEN, a Kalevala-kérdés mai fő szakértője, éppen ezt a 
szempontot elhanyagolhatónak tartja, és műveiben érvényesítése ellen foglal 
állást. (VKK I. 41, KT 198, VKK II . 4 8 3 - 4 , Vir. 1955. 100, KTP ( 453-6 . ) 
Szerinte Lönnrot Kalevala-szerkesztő munkássága minden állomásán, de külö
nösen 1934. évi V. gyűjtőút ja után (VKK I. 41) egyszerűen rendezni (VKK 
I I . 484), létrehozni (uo. 509), leírni (KTP 454), nem pedig helyreállítani töre
kedett az énekeknek valamely rendjét. Röviden szólva ő a konstruálás állás
pontján van, én pedig a rekonstruálásén. (KK 261, 267, vö. VKK I I . 482.) — 
Engedjék meg tehát a Kalevala (és KAUKONEN) barátai, hogy KAFKONEIST 
értékes műveinek megismertetése helyett, de azok alapján, korábbi nézeteim 
fenntartásával ós kiegészítéséül, mint hozzászóló most már e központi jelen
tőségű probléma körül csoportosíthassam „széljegyzeteimet". 

Ahhoz a célhoz, amelyet a ,,rekonstruálás"-nak tételként való kitűzése 
és megvédelmezése jelent, több oldalról eljuthatni. Vegyük sorjába a leg
többet igérő utakat . 

I . Egyik, talán legközvetlenebb bizonyítéka annak, hogy Lönnrot 
rekonstruálási törekvéstől vezettette magát, az ő mitológiai érdeklődése. 
Ennek igen világos jelét adja a Régi-Kalevala előszavában. Ekkortájt folyvást 
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az foglalkoztatta, hogy tulajdonképpen kik is eposza hősei (istenek-e vagy 
emberek?), és az Ós-Kalevala egyik címéül 1833-ban az a cím is felmerült 
tervezgetéseiben: „A finn mitológia versekben előadva" (Suomen Mythologia 
runoilla toimitettu). (KK 268, 275.) Úgy képzelte tehát — mint abból a korból 
mások is —, hogy ha ő ezt az énekfüzért kiadja, azzal egyúttal a finn mitológia 
kérdésén is segítve van; az énekekből a finn mitológia képe tárul az olvasók 
elé.1 Mitológia írása azonban tudományos cél = rekonstruálás; ebből követ
kezik, hogy az ilyen célkitűzésű énekgyűjtemény is voltaképpen ily tudo
mányos cél ( = rekonstruálás) megvalósításának felel meg. Vagyis az Ós-
Kalevala = rekonstruálás. 

2. Egy másik számba jöhető tényező Lönnrot máskülönben alig meg
magyarázható jellegzetes írói személytelensége, kapcsolatban azzal a roman
tikus eposzvággyal, hogy a finn nép számára naiv eposzt hozzon létre (hasonlót 
más nemzetek naiv vagy nemzeti eposzaihoz). Nos, ha Lönnrot nem hitt volna 
egy feltételezett ősi eposz helyreállításának lehetőségében, ha csak konstruálni, 
nem pedig rekonstruálni óhajtotta a népi eposzt, akkor miért vonult háttérbe, 
miért hangoztatta hol nyomatékosabb, hol óvatosabb formában összeállításá
nak népi hitelét, azt a látszatot keltve — pedig egyéniségénél fogva tőle távol 
állt minden misztifikáció —, hogy mindenestül népi alkotással, sőt népi-naiv 
eposszal van dolgunk?! Ó nyilván kiállt volna és elejét vette volna a tévedések
nek (mint ahogyan pl. az Új-Kalevala előszavában s általában későbbi nyilat
kozataiban, kortársaitól mégis félreértve — KT 198 — elég határozottsággal 
kifejezte magát). Hogy fellépésekor nem így tett , hanem visszahúzódott, 
az közvetve amellett látszik szólni, hogy eleinte nemcsak az énekköltészet, 
a töredékek, hanem az elveszett epikus fonál: az elveszett „eposz" felfedező
jének érezte nagát, s meg volt győződve róla, hogy összeállítása többé-kevésbé 
az eredeti népköltészeti egység képét adja vissza. 

3. Az bizonyos, ha így gondolta, nem egyedül gondolta ezt így. Az az 
elképzelés („romantikus axióma"), hogy az egyes európai — kivált a művel
tebb — népeknek őseposzuk volt, amely elpusztult, de esetleg még felfedez
hető: általános hiedelemre talált abban a korban. (KK 259.) E korszerű elő
ítéletnek múlt századi létezését többen magukévá tették a Kalevala finn kuta
tói közül, pl. UNO HARVA, AARNE ANTTILA, MARTTI HAAVIO s maga KAUKONEN 
is.2 Az utóbbi csak abban határolja el magát tőlem, hogy kétségbe vonja 
— illetőleg elhallgatja — e hitnek a rekonstruálás gyakorlatával való össze
függését.3 Pedig a kapcsolat az ilyen elmélet és gyakorlat között nyilván
valónak látszik. Hinni kellett az őseposzban, hogy helyreállításához hozzá 
lehessen látni. Ha Lönnrot tudott az ilyen eposz-hiedelemről (axiómáról), 
mint ahogyan tudott (KK 260, 280, VKK I. 37, KTP 452), akkor az énekek 
felfedezésének élménye egészen természetes következetességgel érlelte meg 

1 Hogy a történettudományi célt sem tévesztette szem elől, mutatja egy 1835-ben 
írt és Runebergnek küldött újságközleménye, amelyben azt a véleményét fejezi ki, hogy 
az énekek bizonyos fokig megvilágíthatják a finnek legrégibb történetét is. (VVK II. 546.) 

2 U. H A R V A : Uusi Kalevala. KV ( = Kalevalaseuran Vuosikirja) 29 (1949), 6. -
A. ANTTILA : Elias Lönnrot ja Kalevala. KV 30 (1950), 230. - M. HAAVIO : Váiná-
möinen. Porvoo 1950. 43—44. — V. KAUKONEN : Saksan romantikkojen eeposkásityksiá. 
KV 2 0 - 2 1 (1941), 116, továbbá ugyanattól : KT 102, 198, KTP 442. 

3 Szerinte „ragyogó kép" (de nem eposz) állott Lönnrot szeme előtt a múltból, 
s azt rendezéssel (de nem rekonstruálással) hitte elérhetőnek, megvalósíthatónak. 
(KT 187-189.) 
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benne az arra való törekvést, hogy megkísérelje helyreállításukat töredékek
ből egésszé, éppen e bátorító feltevés, illetőleg hit sugalmazására. 

4. Igen nyomatékosan esik itt latba még a következő tény is. A Kalevala 
egykorú finn olvasói, sőt már az Os-Kalevala beavatott ismerői is — pl. Linsén, 
Huneberg, Castrén és Ahlqvist — éppen ilyen rekonstruálásnak fogták fel 
Lönnrot összeállítását. (VKK II . 482 — 3, 490, KTP 425 sk.) Erről lapokon át 
lehetne idézni a véleményeket. Az első évtizedekből szinte kirí Gottlund 
ellenkező álláspontja, aki jól ismervén az énekeket, kivonhatta magát a köz
vélemény hatása alól, és némi féltékenységgel vegyes kriticizmussal igyekezett 
elhatárolni a szerkesztő szerepét az eposz létrejöttében. De a kortársak több
sége hitt az eposz eredetiségében, hajdan megvolt egységében; hitt még akkor 
is, mikor már Lönnrot (különösen kiadványai előszavaiban és egy későbbi 
svéd nyelvű tanulmányában: KT 89, 93, VKK I. 41, I I . 477, 489, K T P 453) 
e közvéleménnyel ellentétes megjegyzéseket hallatott, ós kortársait felvilágo
sítani törekedett azon egyoldalúságukról, amellyel megdönthetetlen igazság
nak vélték, hogy csak a Kalevala lehet a finn eposz egyedül érvényes formája. 
Mármost a Kalevalának ez a fogadtatása érdekes kombinációra ad alkalmat. 
Alátámasztja azt a nézetet, hogy eredetileg maga Lönnrot sem vélekedett 
másként kompozíció-kereső saját összeállító kísérleteiről; maga is annak a 
felfogásnak — az ősköltészet helyreállíthatóságának — alapjáról indult el, 
amelyhez szinte szándéka ellenére jut ta t ta el kortársait, kezükbe adva a 
Kalevalát, az őseposzról szóló romantikus előítélet diadalmas megvalósítása
képpen. 

Nézeteimnek a lényege tehát az, hogy Lönnrot ugyanolyan szempontok 
alá tartozik, mint kortársai. A különbségtevés közöttük valószínűleg téves, 
mesterkélt. Az egykorú finn tudósok, sőt a külföldiek is, eposzelméletüket 
látva igazolva a Kalevalával, ezért hivatkoztak azzal kapcsolatban mindig 
a finn példára. Azonban a dolog alkalmasint úgy áll, hogy maga a Kalevala 
is ez eposzelméleteknek köszönhette létét. Eszerint a finn tudósoknak s rész
ben Lönnrotnak is a íekonstruálás szellemében gyökerező nyilatkozatai 
visszamutatnak arra a felfogásra, amelyből az eposz megalkotása eredetileg 
kiindult.4 S hogy Lönnrottól vannak nyilatkozatok, amelyek már ellenkeznek 
ez elmélettel (axiómával) és gyakorlatával (a rekonstruálással), sőt ezek ellen 
cáfolatul említhetők: az még nem bizonyítja azt, mintha ő teljességgel mentes 
let t volna e romantikus előítéletektől, illetőleg törekvésektől; ezeket inkább 
arról tanúskodó bizonyítékokul fognám fel, hogy a népköltészetet össze
egyeztetni igyekvő, sok nehézséggel járó munkájában hamarább kijózanodott 
a rekonstruáló törekvésekből és az azokat éltető elméletből, mint a munkáját 
távolabbról szemlélő, de növekvő lelkesedéssel csodáló barátai. 

Eddig az érvek, amelyek a Kalevala létrejöttét azzal segítettek fel
deríteni, hogy összhangot igyekeztek teremteni egyrészt a szerző és műve, 
másrészt a mű és környezete viszonyában (a szerző magatartásából és a kör
nyezet visszhangjából egyaránt a mű jellegére vonva le következtetéseket). 
Most a kérdést az dönti el véglegesen, hogy a vitatott „rekonstruálás" mennyi-

4 Ide veszem pl. Lönnrotnak azt a megjegyzését a Régi-Kalevala előszavában, 
hogy : „Juoksevat kylla mielestáni runot jotensakki siiná suunnassa, johon heitá tássá 
on laaittu, vaan ehká toisessa juoksisivat paremminki." (IV. 1., vö. VKK II. 491). 
Tekintetbe véve az író szerénységét, mely az idézetből is kicsendül, nem szükség kétel
kedni abban, hogy elképzelését az énekek rendjéről nagyjából helytállónak s tehát az 
eredeti összefüggésnek legjobban megfelelőnek fogta fel. 
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ben mutatható ki a Kalevala keletkezését híven tükröző kéziratos össze
állításokból: az eposz szövegtörténetének anyagából. Részletes elemzésre 
nincsen terünk, csak arra, hogy jellemezzük a fejlődés vonalát és állomásait. 
Előbb azonban néhány szót magáról a ,,rekonstruálás"-ról. 

A fogalom az összeállításnak többféle árnyalati eltérésére vonatkoztat
ható. Szigorúan tudományos az olyan helyreállítás, amely kiválasztja az 
énekekből a legmegfelelőbb vonásokat, a többit pedig elveti, mellőzi. Ilyen
nek jellemzi KAUKONEN azt a rekonstruálási módszert, amelyet a tudós Porthan 
alkalmazott (még a XVIII . században) az énekek összehasonlítása során. 
(VKK I I . 509.) Azonban innen fogva tág tere van a lazább eljárásnak is,. 
például oly módon, hogy a helyreállító nem veti el a fölöslegesnek bizonyuló 
változatokat, hanem mind egymás mellé sorolja, egybefűzve, -illesztve vala
mennyi sorát, mintha az eredeti éneknek okvetlenül teljesebbnek kellett volna 
lennie egyes változatainál. Az énekeknek ilyen feltöltésére mutat tak példát 
a régibb népdalpublikációk (pl. Topelius) s maga Lönnrot is, Kantele füzetei
nek kibocsátásakor. Az ilyen szövegösszesítés csak annyiban gondolható 
rekonstruálásnak, hogy okvetlenül benne van az ének valamennyi féltalálható 
eleme, tehát a kiindulásul felfogható ősforma is. (Az ún. „finn módszer" 
szerint dolgozó folkloristákat annakidején azzal vádolták, hogy ilyen eklekti
kusán „teljes" ősformákat alkotnak maguknak a vizsgálandó folklórtéma 
— mese, ének — fejlődéstörténeti magyarázata kiindulásául.) 

De rekonstruálás lehet nemcsak az eredetinek vélt vonások kiválasztása 
vagy az egymástól eltérő vonások — mondhatnók kritikátlan — összesoro-
lása, hanem az az eljárás is, amellyel a szerkesztő tudatosan változtatást enged 
meg magának az előtte levő szövegen. Persze javítás, helyreigazítás ürügyén, 
s nem önkényesen, csak a módosítás kedvéért. A Kalevala összeállítása során 
erre bőségesen említhetni példákat (pl. Ahti és Lemminkáinen, Páivölá és 
Pohjola azonosítása: VKK I I . 499, 502). Hogy ez rekonstruálás-e vagy sem, 
azt mindenkor a szerkesztő intenciója dönti el, aki úgy vélhette, hogy beavat
kozása révén nemcsak a mű szerkezetét fogja szorosabbra, hanem közelebb 
húzhatja olyan jobb, ősibb értelmezéséhez, amilyennek elképzelése szerint 
voltaképpen kellett volna lennie. A helyreállítás és az önkényes változtatás 
között nézetem szerint az vonja meg a határt , van-e a módosításoknak a 
szerkesztői felfogás szerint epikai hitelük vagy sem. Amíg az énekek össze
állítója — hogy úgy mondjam — a múltba fordulva végzi el igazításait, azt 
gondolva, hogy a hajdan meglévő régit állítja vissza, addig bármi merészek 
legyenek is változtatásai, rekonstruálásról lehet beszélni; viszont mihelyt 
alkotó tevékenységével a múltból a jelenbe tér vissza, és úgy merítkezik az. 
élő hagyományba, hogy abból valamit létrehozzon, akkor már csak konstruá
lásról lehet teljes joggal szó. Az ilyen konstruálásra széltében lehet felhozni 
példákat Lönnrotnak az Új-Kalevala megalkotásával kapcsolatos eljárásából.5' 

A fogalomnak — e többféle színezetű jelentést magában foglaló — 
meghatározását tar tva szem előtt, alig kétséges, hogy ilyen értelmű rekonstruá
lással találkozunk — nem is egy, hanem többféle értelmezése szerint is — a 
Kalevalát előkészítő első összeállításokban. A Kantele füzetekről, amelyek 
a fejlődés előlépcsői, már volt említés. A Lemminkáinen- és Váinámöinen-
ciklusok és a Lakodalmi versek csoportja meg nyomban ezekre az „Ének-

5 A Kalevala azon énekszakaszainak kimutatását, amelyeknek nincs pontos meg
felelésük a finn énekköltészetben, 1. magyarul : KA 31. 
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gyűjtemény Váinámönenről" megjelölésű ún. Ós-Kalevala: alkotják a fejlő
désben az epikus kompozíció kibontakozásának döntő állomásait. Amikor 
a Régi-Kalevala 1835/36-ban két kötetben megjelenik, abban már meg
szilárdult alakjában áll előttünk az eposz mondanivalójának nemcsak az Ós-
Kalevalából tükröződő váza, hanem későbbi kidolgozásának tartalma is. 
Hát ra volt még, hogy az előadás formája — főként stílusa is — megkapja 
azt az eposzi telítettséget, amelyben a művet ma ismerjük. Ezt pedig már 
az Üj-Kalevala valósította meg, 1849-re. 

A finn eposz megszületése szempontjából az 1833—35 közötti évek 
érdemelnek legtöbb figyelmet a kutatástól. Ezek a mű összeállításának leg
termékenyebb évei. A legegyszerűbb, majdnem a Kantele füzetek síkján 
mozgó rekonstruálást a Lemminkáinen-ciklus képviseli; ez csak néhány 
változat egybefűzéséből lett. A Váinámöinen-ciklus elmélyültebb munkát 
igényelt; több volt az anyag, problematikusabb a sorrend megállapítása. 
Egészen eltér mindkettőjüktől az Ős-Kalevala tartalmi rendje és szerkezeti 
felépítése. Lönnrot előtt mintha csak valami egység képe csillant volna fel, 
bátran felszabadította megát a legjobb énekesek útbaigazításától. A Lako
dalmi énekek előbb önálló füzérként külön tartogatott csoportját ekkor az 
egész kompozíció központjába helyezte és epikus szálakkal szőve át az előbb 
még csak lírai rendeltetésű dalokat, lakodalmi leírás részeivé alakította át. 
(Merni, 243, VKK I. 117 sk., vö. KA 31.) Benne már ekkor dolgozni kezdett 
a Kalevala-eposz teremtő ihlete. Kicövekelte, megállapította az énekeknek 
egymáshoz való viszonyát. Az epikát tar tva szem előtt, a többire nem igen 
volt gondja. így keletkezett egy meglehetősen csupasz éneksorozat, amelyet 
csak-epikus mondanivalója és balladai töredékessége különöz el a belőle 
majdan kisarjadó nagyszabású hőskölteménytől. Előadási modorát tekintve 
ez még kb. ugyanolyan közel maradt az eredeti népénekekhez, mint az említett 
ciklusoK, hiszen időbelileg is követik egymást (1833 őszén). De tartalmilag 
a fejlődésben az ugrás igen nagy; ezek úgy viszonylanak ahhoz, mint a részek 
a szerves egészhez. Az Ős-Kalevala már úgy volt megkoncipiálva, hogy 
hallatlan és gyors fejlődésnek indulhasson (5 ezer verssora 12-re, meg 22-re 
növekedhessek) — aszerint, amint a mű egységének megalkotója 
későbbi gyűjtései folyamán és részben mások gyűjtő hozzájárulásának 
jóvoltából utóbb egyre több új meg új népköltési anyagnak jutott a 
birtokába. 

Mindebből a tanulság: i t t van előttünk két formája a rekonstruálásnak. 
Az egyik egyenes vonalú és merev, a másik rugalmas és kompozícióra törekvő. 
Van főhőse, de mellékszereplői is; s ezek egymással kapcsolatba hozva, sőt 
egy változatos epikus mese epizódjainak hőseiül megtéve. A két dimenziójú 
elbeszélés megkapta a maga harmadik — mélységi— dimenzióját. Csak az 
énekfűzér bevezetésével és befejezésével kapcsolatban volt még némi igazítni-
való, hogy a mű kikerekedjék és igazi eposzi .távlatban helyezkedjék el. Ez 
még az Űj-Kalevalában is jelentős módosulásokon ment át. (KK 273, K T P 
459 sk.) A nagy műhöz a legfontosabb: a szerkezet együtt volt — nyersen, 
sokat igérőn. Micsoda hatalmas élménnyel tölthette el Lönnrotot annak fél
ismerése, hogy óhajtott műve, íme, lábon áll; a finn ősköltészetbe, amely 
mint Vipunen kimúlni látszott, sikerült újra életet Önteni! Örömét, amelyet 
természetesen a romantikus eposz vágy nagyban fokozott, aligha volt képes 
magába fojtani. Alighanem így szereztek tudomást. ,,felfedezéséről" azok 
(Linsén, Runeberg), akik azt mint rekonstruálást kezdték méltatni. (KTP 425, 
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VKK II . 482.) S ezen a ponton vetnek fényt éppen az ő ilyen szellemű nyilat
kozataik a Kalevala keletkezésének legrejtettebb titkába. 

Valóban, Lönnrot szerényen és nagy munkájába feledkezetten elrejt
hette a világ elől összeállításának a rekonstruálás szóval kifejezhető lényegét, 
de mind műve fogadtatása, mind készültének egyes fokozatai sokféle módon 
előtüntetik azt. A kérdés így számunkra nem is annyira abban csúcsosodik ki: 
van-e rekonstruálás a Kalevala összeállításában — mert ebben az előbbiek 
alapján nem kételkedhetünk —, hanem inkább az válik problémává, hogy a 
további fejlődésnek most már mely pontján s a Kalevala kialakulásának 
melyik fokozatán szűnik meg fokonkint ennek a fő összeállítási szempontnak 
az érvénye? 

Nos, a kérdés feletti elmélkedés tere nem igen nagy. Az időbeli távlatok 
ugyan megnőnek a továbbiakban, de a Kalevalának már csak két kiadása 
— a Régi és az Uj — kínálkozik összehasonlító vizsgálódás tárgyául. Ami 
közbül van: a Kanteletar lírai gyűjteménye (1840), amilyen jelentős fejlő
dési mozzanat a felhasználandó énekanyag bővülése és másfelől a kiadási 
módszer kötetlenné lazulása szempontjából, éppen a helyreállítás mértékével 
mérve nem nyújt semmi újabb felvilágosítást. Ami az Űj-Kalevalát illeti, 
az nyilvánvalóan kívül esik már e szempont hatásterületén. KATJKONEN új 
munkája éles megvilágításban foglalkozik irodalmi megalkotásának jelleg
zetességeivel. Ezt tehát nem is szükséges ebből a szempontból tárgyalni. 
Lönnrot nyilvánvalóan már a múltból a jelenbe fordult — előbbi definíciónk 
megállapítása szerint. Beleállt az élő népköltészet sodrába. Átlépte a korlá
tokat, amelyeket régebben — Karjala, régiség, epikus költészet tekintetében — 
maga elé állított, és már olyan eposzt lát maga előtt, amely a finn népnek 
népköltészete egész körét felölelő sokoldalú és maradandó költői kincsestára 
lesz. Műve, amelyet az újabb kutatás hangsúlyozottan nevez az övének, 
rekonstruálásnak nem felel meg, csak konstruálásnak. (Vö. már K K 272.) 
De attól az nem vált semmiképpen értéktelenebbé, hanem csak másmilyenné, 
irodalmibbá, mint amilyennek eredetileg tervezték. Eposzi mivoltában nem 
keveset gazdagodott részletekben, egységességben stb. 

A tulajdonképpeni problémát nem is az Új-, hanem a Régi-Kalevala 
veti fel. Ez 1834 végén három hónap alatt készült el, egy évvel az Ös-Kalevala 
megalkotása után. Készültének szellemi előfeltételeit a mű elé utólag írt 
előszó meglehetősen ellentmondásosan vetíti vissza. Lönnrotot még nagyon 
érdekli a mitológia (amellyel az Új-Kalevala előszava már nem foglalkozik); 
még helyi (Karjala), korbeli (régiség) és részben műfaji (epika, ráolvasások) 
kötöttségében szedi össze eposzához anyagát. Az énekek még nincsenek úgy 
szétszabdalva, s a párhuzamos sorok mértéktelen szaporításával meg lírai 
elemekkel az epika úgy lírizálva, mint második kiadásában. (E folyamat 
jellemzése: KA 29.) Mindent összevéve: a Régi-Kalevala a legteljesebb mérték
ben magán viseli Lönnrot vállalkozásának kompromisszumos jellegét. Feleúton 
van az Új-Kalevalához, az irodalmi feldolgozáshoz, az eposznak a ciklusokkal 
és Ós-Kalevalával megjelölhető előzményeitől, amelyek viszonylag legkevésbé 
tüntetik fel a szerkesztőnek kétségkívül már irodalmi célzatú és eredetű 
szándékát. 

A szerkezeti megoldásban az eposz első formája nem jelent nagy elő-
lépést az Ós-Kalevalához képest. De a Régi-Kalevala hangja, levegője más; 
az énekek telítetten szólalnak meg olyan kitűnő énekesek előadásával jobbítva, 
mint pl. Arhippa Perttunen vagy Martiska Karjalainen. Telítetten, de mégsem 
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elnyújtva, cseppfolyósítva, mint az újabb kiadásban; az eredeti zamat nyer
sebben és töményebben érvényesül. Az egész kiadvány valóban olyan hatást 
tesz, mint egy népköltési gyűjtemény. Az összeállítás hitelét nagyban emeli, 
hogy a szerkesztő az összeállításkor fölöslegessé vált variánsokat nem mellőzte, 
hanem függelékben közölte valami száz lapon a második kötet végén. A Régi-
Kalevala ezáltal magát kínálta fel ellenőrzésül. Problémái nyitva állottak 
a filológiai vizsgálódás előtt. Egész befejezetlenségében megőrizte kísérleti 
jellegét. A törekvés, hogy egészbe simuljon, boruljon össze, még szűzies naív-
sággal jelentkezik; érezni, még nincs messze az idő, amikor az egység gondolata 
felmerült; élményszerűség frissesége lengi át a szép könyvnek mind a fejte
gető, magyarázó részét, mind pedig verses kivitelezését. 

Ezek alapján aligha vagyunk ellentétben az észlelhető tényekkel, ha 
annak a nézetünknek adunk kifejezést, hogy a Régi-Kalevala is a rekonstruá
lás szellemében született. Mint összeállítás nem más az, mint „feltöltése" 
az énekeknek addig a szélső határig, ameddig az eredeti népköltészet hang
hordozásának eposzivá növesztését még jól elviselhette. A szerkesztőtől 
beiktatott áthidaló verses szakaszok rövidsége s általában a népi forrásból 
ki nem mutatható verssoroknak roppant csekély száma (VKK I I . 523, vö. uo. 
511 és KT 52) arról tanúskodik, hogy az eposz „helyreállítója" még nem szűnt 
meg hozzáigazítani minden törekvését az elképzelt népi alkotás múltba helye
zett ideáljához. Nem különben erre vall, hogy gondosan kerülte — mint 
KAUKONEN k imutat ta — az énekek keresztyén elemeinek felhasználását. 
Pogány eposz lebegett tehát szeme előtt célként, s hogy keresztyén elnevezése
ket megfelelő pogány nevekkel cserélt fel, az megint nem önkényesség volt 
eljárásában, hanem arról való meggyőződése folyománya, hogy az eredeti 
énekekben szereplő pogány istenségek csak a keresztyén műveltség 
hatása alatt adtak helyet keresztyén szentek neveinek. (VKK I I . 
491 sk.) 

Érdekes megfigyelnünk, hogy az utóbbi vonatkozásban mily ellenkező 
tendencia érvényesült az Uj-Kalevala kidolgozásában. A keresztyén szentek, 
fogalmak neveit ugyan ott sem állította vissza a szövegben, de mégis arra 
törekedett — ez sok részletből félreérthetetlenül megállapítható —, hogy a 
pogány ősköltészetet szellemében közelebb hozza a finn emberek vallásos
ságához! Ez kitetszik a mitológiai konstrukció szerkezetéből — abból, hogy 
a finn hősök, mint Váinámöinen stb., mindenütt az Isten, a Teremtő s Ukko 
(öreg isten) alárendeltségében élnek —, de meglátszik a részletekből is: pl. 
abból, hogy az Új-Kalevala minden lapjáról egy kultúrált idegrendszerű 
modern ember érzésvilága reagál a nagy mindenséget igazgató kozmikus 
istenség akaratára. A Régi-Kalevalában az epikus énekeknek ez a korszerű 
hangszerelése még nincs meg, s azért annak ebben a tekintetben is meg
állapíthatjuk a népköltészethez közelebb maradását, álláspontjának kompro
misszumos jellegét. 

A Régi-Kalevala összeállítása — 1834 végén — nézetem szerint az az idő
beli határ, amelyen túl Lönnrot — mint már a mű előszava sejtetni engedi — 
hovatovább kiábrándul őseposz-hitéből (az axiómából). Innen fogva már csak 
összeállítási gyakorlatában folytatja a rekonstruálásnak immár szemlélettől 
üres, külsőséges módszerét; maga azonban letesz a töredékes ősi epikának 
konstruktív újjáalakításáról annyival inkább, mert a lehetőség szerint hű 
akar maradni eposza egyszer már megtalált szerkezetéhez, s nincs is szükség 
rá, hogy helyette mást, jobbat keressen. — De éppen ennyi ihlete elég is volt 
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a célhoz. Kibuggyant a rügy, amely virágot fakasztott. Oly erővel indult meg 
az eposz csírázása, hogy nem volt többé megállás a teljes kibontakozásig. 

így ezek a fogalmak, mint összeállítás és rekonstruálás, véleményem, 
szerint összetartoznak. Összeállítani költői művet nem lehet meglévő ének
részletekből szemléleti elképzelés, alkotó beleélés nélkül. Ha azt mondjuk: 
Lönnrot összeállította a Kalevalát, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy rekon
struálta, mert hiszen az énekszakaszok puszta egymás mellé sorolása játékos 
művelet, amennyiben nem járul hozzá a konstruálás végrehajtásához az a 
szilárd hit, hogy a felhasznált részekből több, jobb, nagyobb születik — a 
meglévő helyére. Amikor az eposz-hit eredeti koncepciója megingott, Lönnrot-
nak a Kalevala megalkotásával kapcsolatos munkája mégis ment tovább a 
maga útján. Biztosította folytatását egyfelől az új meg új anyag felszínre 
kerülése, amelyet természetszerűleg bele akart dolgozni kiadványába, másfelől 
pedig a már megállapított szöveg, amelyet kánonként vitt magával a további 
kiegészítések — végső fokon újraköltés — alapjául. Ahhoz, hogy a Kalevala 
végső formáját elnyerje, már nem volt elengedhetetlen az a hit, amely első 
összeállításait ihlette. Éppen a helyére lépett józanság engedett teret az eposz 
mind bővebb, mind sokrétűbb, mind szabadabb kidolgozásának. Ez mente
sítette kiadóját a folklorisztikai megkötöttségektől, átadva a szót, ahol szük
ségesnek látszott, az irodalom előjogának. Mert a Kalevala bölcsőjét ké t 
szellemalak állta körül: végső soron a folklór szülte, azonban az irodalom 
dajkálta . . .6 

Ha az irodalom dajkálta is, mégis a folklór tartozik neki leginkább 
hálával. S jól is van úgy, hogy anyjának a folklórt, a népköltészetet nevezheti. 
Mert ha tisztán az irodalomban és az irodalomtól lelkedzett volna, akkor a 
Kalevala nem lett volna az, ami. S Lönnrot részessége a Kalevala Össze
állításában sokkal könnyebben érthető a rekonstruálás gondolatkörében, mint 

6 Ekkor már a Kalevala „szerzője" vette át a szót „összeállítójától", aki amit 
alkotott, inkább a népköltés nagy ismeretében tette, semmint archaizáló költő- vagy 
művészi egyéniségként. I t t -ot t elejtett megjegyzései munkája természetéről rendszerint 
csak módszerének külső (anyagi, ónekszövegbeli) feltételeit érintik, de lényegi mivoltát. 
— úgy, amint az az összeállításaiból jól kielemezhető — kevéssé világítják meg. 

KATJKONEN, a Kalevalának szentelt több mint két évtizedes munkásságának nem 
kis részét fordította az eposszal kapcsolatos eszmék összegyűjtésére. De ezeknek az értel
mezése most még nem végleges. Lehetséges, hogy pl. a rekonstruálás kérdésében más 
eredményre jutott volna, ha nem a Régi-Kalevalával, hanem — ami történeti szem
pontból ugyan lehetetlen — az Új-Kalevalával kezdte volna meg az énekanyag egész 
birtokában végzett, rendkívül alapos forráskutatásait. Az Új-Kalevala formába önté
séhez viszonyítva ugyanis még sokkal szembeszökőbbnek találhatta volna azt az eljárás
beli óvatosságot és mértéktartást, amellyel Lönnrot az eposz első szövegezését és előz
ményeit „összeállította". Ugyanily fordított sorrend : előbb a kortársak nézeteinek 
számbavétele s csak azután Lönnrot nyilatkozatainak azokhoz mért elbírálása vezethetne 
annak az i t t megbolygatott kérdésnek nyitjára : nincs-e szorosabb kapcsolat az eposzi 
eszmék és Lönnrot magatartása között? Gondolható-e az előítéletek egész özönével 
körülvett gyűjtő-szerkesztő (KTP 442) csak valamennyire is függetlennek az ő művét 
méltányló — és szerintünk ilyen értelemben előkészítő — tudományos környezet befo
lyásától? Általában véve nem optikai tévedés-e, ha — az egész múlt századra, sőt még 
a jelen század egy részére is romantikus előítéletek uralmát állapítva meg — éppen csak 
Lönnrot személyét vesszük ki ez „axióma" és annak gyakorlati megvalósítása : a 
rekonstruálási törekvés hatálya alól? — KAFKONBN egyik művében azzal végzi, hogy 
Lönnrot gyújtotta meg azt a lidérofényt, amely a tudomány és a művészet embereit 
később a kalevalai őskor és költészet megragadására lelkesítette (KT 199). Vajon nem 
úgy volt-e valójában, hogy ez a lidércfény sem volt egészen az övé, s hogy — továbbá — 
végeredményben ez vezette Lönnrotot is a Kalevala megteremtésének útjára? 
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volna akkor, ha az eposz-gondolat megvalósítását csak irodalmi feladatként 
vállalja. Éppen a Kalevala folklorisztikai eredetének hangoztatása mentesíti 
Lönnrotot azoktól a vádaktól, amelyekkel őt a múltban illették, s hihetőleg 
illetni fogják a jövőben is, s amelyeknek a lényege az, hogy megtévesztoleg 
jár t el: a magáét adta — részben — néphagyomány helyett. Az előző fejte
getéseknek az volt a céljuk, hogy ezt az ellentmondást elsimítsák. A Kalevala 
Lönnrot alkotása volt ugyan végső kifejlődésében, de születésekor összeállítás
nak és rekonstruálásnak fogták fel. Óseposzként jött létre szerencsés gyűjtője 
és elrendezője kezében. Megvalósítása és fokonkinti kifejlesztése nehezen 
•érthető meg másként, mint ha feltesszük, hogy vele a maga korának eposz
vágya vált valósággá az egész művelt emberiség nem kis meglepetésére, azon 
roppant kedvező feltételek mellett, amelyeket a XIX. században a finn ének
költészet felfedezése kínált e feladat végrehajtására. 
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