
A finn folklór fejlődéséről 

I. A Kalevala-kutatások és a finn módszer 

A finn folklór kutatásának mindenkor központi vizsgálati tárgya volt 
a Kalevala költészete. így érthető, hogy a finn folklór fejlődéséről kívánva 
megemlékezni, először is a Kalevala kutatása felé fordul a figyelmünk. Nem 
a legújabban vi tatot t problémákat akarom most feltárni, hanem a kutatások
nak elsősorban arról a történetileg fontos szakaszáról óhajtok tájékoztatást 
adni, amellyel érdeklődésemnél fogva magam is szoros kapcsolatban állot
tam.1 Ez a kor lényegileg KAARLE KROHÜST halálával zárult le 1933-ban, 
amikortól aztán fokról-fokra újabb, a korábbiakkal részben ellenkező, rész
ben azokat továbbfejlesztő ós bővítő irányzatok sarjadoztak ki. 

A kérdés számomra ez alkalommal ugyanaz, mint 27—28 évvel ezelőtt. 
Milyennek ismertem meg a Kalevala problémáit KAABLE KBOHN irányítá
sával? Milyen emléket hagytak bennem az akkor lefolyt tudományos harcok? 
Hogyan szűrtem le véleményemet róluk itthoni későbbi, meg-megújított 
tanulmányaim során? Mi maradt meg tanulságul KAARLE KnoHNnak külö
nösen a Kalevalával, de távolabbról az egész problémakörrel kapcsolatos 
munkásságából? És mi mondanivalója van számunkra ma is, noha az idő 
ugyancsak eljárt felettünk? Hogy mondanivalója lehet, az aligha kétséges. 
A tudományos problémák ugyanis kevésbé változnak meg, mint az emberek, 
s a régibb korok egy-egy állásfoglalása néha meglepő módon visszanyeri 
időszerűségét. 

Tanulmányomat, amelyet az alábbiakban teszek közzé, nem most írtam, 
hanem tíz évvel ezelőtt, amikor felolvasást is ta r to t tam belőle a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság 1949. febr. 22-én rendezett jubileumi Kalevala
emlékülésen. Akkor nem siettem kiadásával, később pedig a megjelent új 
irodalom — MATTI KTJTJSI, MARTTI HAAVIO művei — miatt késlekedtem 
a hiányosnak, nem elég teljesnek bizonyult áttekintés kikerekítésével, tovább
fejlesztésével. Ha most mégis jóformán változtatás nélkül, csupán jegyze
tekkel bővítve ós kisebb fejezetekre tagolva adom ki dolgozatomat, akkor 
ebben engem a következő szempontok irányítanak: 1. azt gondolom, KAABLE 
KBOHN kora közelebb áll most hozzánk, mint az utóbbi évtizedekben, 2. tanul
mányom szükségessé vált kiegészítését meg tudom majd oldani egy további 
cikkben, amelyet a jelenkori finn folklór eredményei megismertetésének 
kívánok szentelni. Azonkívül: 3. azt is dokumentálni szeretném felolvasásom 
megjelentetésével, mennyire megtévesztő kritika vezette annak a hozzá-

1 Vö. KOBOMPAY BERTALAN, Emlékezés Kaarle Krohnról halálának negyed
százados évfordulóján: NyK. LX, 219 sk. 
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szólónak a tollát, aki újabban kicsinyelve és sajnálkozva nyilatkozott „a szá
zadforduló színvonalán megrekedt", „szegényes" magyar Kalevala-irodal
munkról, s a Kalevalának „módszerben meg nézeteikben" egyaránt elmaradt 
magyar kutatóiról.2 

1. E l ő z m é n y e k J ú l i u s K r o h n i g 

Ha Kalevalán nemcsak a nyomtatot t eposzt, hanem egyúttal a benne 
összefoglalt régi finn népköltészetet — a kalevalai r u n o-k egész világát — 
is értjük, akkor nyilvánvaló, hogy a Kalevala-kutatások jóval megelőzték 
a Kalevala megjelenését. Kezdetei a XVIII. századba nyúlnak vissza. De ha 
már néhány verses ráolvasás ismerete e kutatások megindítóját, H. G. 
PoRTHANt egy „De poési fennica" című értekezés megírására, K R . GANANDERt 
pedig egy „Mythologia fennica" összeállítására serkenthette, mennyivel 
ösztönzőbb hatása lehetett akkor a tudományos vizsgálódásra az 1835-ben 
első ízben kiadott és 1849-ben végleges alakjában megjelentetett nagyarányú 
hőskölteménynek! A század első feléből csak JÁKOB GRIMM nagy figyelmet 
keltett' 1845. évi felszólalását és M. A. CASTRÉN kutatói munkásságát említ
sük meg. CASTRÉNnak, akárcsak REGULYnknak, az 1840-es években a rokon-
népekhez te t t kutató útjaihoz, a finn ősköltészettel való megismerkedés 
adta az első lökést. Utazása eredményeiben is összefonódott a nyelvészet 
az őstörténettel, az ősköltészettel, a mitológiával, általában az etnológiával.' 
Szemléletére jellemző, hogy miként kutató elődei közül többen és eleinte 
maga ELIAS LÖNNROT is, a régi énekeket elsősorban forrásként értékelte, 
s-a Kalevalát a maga egészében népkölteménynek fogva fel, abból a tar
talmi mozzanatokat szemelte ki és dolgozta fel 1853-ban megjelent híres 
Finn Mitológiájában. 

Az ónekgyajtós fokozott megszervezésére és a Kalevala-kutatások 
elmélyítésére a XIX. század második felében nem csekély mértékben ösztön
zően hatot t az a Kalevala hitelessége körül megindult vita, amely a Régi-
meg az Új-Kalevala között mutatkozó eltérések láttán a nópeposzról elter
j ed t közhiedelem ellenében mindegyre követelőbben kezdte sürgetni LÖNNROT 
szerepének tisztázását. Mialatt főként a külföldi irodalomban, megközelítő
leg a század végéig, tovább folyt az az irányzat, amely a Kalevalában az 
eposzt méltatta, a mitológiai érdeklődést lassanként kiszorította a filológiai 
probléma. Ennek mind alaposabb vizsgálata vezetett a Kalevala-kutatások 
modern értelmű alapvetéséhez. 

A LöNNROTtól hátrahagyott kéziratok átvizsgálása, az utána megtíz
szereződött, sőt százszorozódott népi feljegyzések rendezése és összehason
lítása már olyan feladat volt, amelybe külföldi kutató döntő módon nem 
szólhatott bele. Ezt finn filológusok és folkloristák a népköltési gyűjtések 
letóthelyén: a Finn Irodalmi Társaság levéltárában (Kansanrunousarkisto) 
végezték el az 1880-as évektől fogva. A finn folklór tudománya a gyűjtés 
sokaságából virágzott ki. Ha visszatekintünk a Kalevala-kutatásoknak innen 
kezdve szakadatlan folyamatára, első pillantásra két név ugrik ki a gyűjtők 
ós kutatók seregéből, azoké, akiknek a vállain a munka félszázadnál hosz-r 

szabb ideig nyugodott. Ezek JÚLIUS és KAARLE KROHN, apa és fia. Róluk 
•ós munkásságukról kell elsősorban megemlékeznünk. 

2 Világirodalmi Figyelő IV (1958), 169. < 
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Iskolát alapítottak, de nem maradtak ellenhatás nélkül. KAARLE 
KROHisrnal, amikor én megismerkedtem vele, szemben állott a híres nyelvész, 
E. N. SETÁLA, ós tanítványai közül tanszéki utódai: A. R. NIEMI és VAINÖ 
SALMINEN. Mégis mind a két K R O H N tartós tekintélynek örvendett hazá-

v jában. A Kalevala-kutatásokat az ő munkáik fémjelezték otthon és a kül
földön egyaránt az 1880-as évektől elkezdve, nemzedékeken át egészen a 
jelen század második harmadáig. A Kalevala problémakörét illetően övék 
volt az első tudományosan megalapozott vélemény. Mindezeket figye
lembe véve, felfogásuk tudomásul vétele ma sem mellőzhető el; módszerük 
és eredményeik megismerése ma sem nélkülözi a komoly tanulságokat. Mint
hogy nem adatokat akarunk elsősorban felsorolni, hanem kutatásaik lénye
gét kívánjuk összefoglalni, ifi dúljunk ki onnan, hogy bizonyos kitűzött szem
pontokból kíséreljük meg áttekinteni a régibb Kalevala-kutatások menetét. 
Induljunk ki két kérdés vizsgálatából: 1. mily szerep ju tot t a Kalevala kuta
tásában a finnugor kérdéseknek (ennek a szempontnak tudománytörténeti 
érdekességén kívül némi magyar vonatkozása i s .van) , 2. hogyan alakult 
a mitológiai ós történeti vizsgálódás viszonya a századforduló körüli és utáni 
Kalevala-irodalomban. -

2. A f i n n u g o r v o n a t k o z á s o k k é r d é s e 

Egy olyan ősi színezetű, mitikus költői képsorozatnak váratlan fel
színre bukkanásakor, mint a Kalevala, érthető — kivált a múltszázadi tudo
mányos előítéletek ismeretében —, hogy azok, akik vele tudományosan 
foglalkozni és róla nyilatkozni kezdtek (mint pl. nálunk HUNFALVY P Á L ) , 
első elfogódottságukban hajlandók voltak keletkezését mindjárt a legrégibb 
időkbe helyezni s benne az „egyetemes finnugor népszellem" ősi termékét 
és e népszellem nagykorúságának nyilvánvaló bizonyítékát tisztelni. Nálunk 
még a múlt század végén is akadt egy KANDRA KABOS, aki magyar mitoló
giája „alapvető szentírásául" a Kalevalát fogadta el és a finnektől kérte 
kölcsön a magyar ősvallás épületéhez hiányzó köveket. Bármennyire meg
mosolyogjuk is ma kritikátlan eljárását, néhány évtizeddel hamarabb nem 
kisebb kutató, mint M. A. CASTRÉN, fáradozott azon, hogy rokon finnugor 
és rokonnak ta r to t t altáji népek hagyományaiban Kalevala-motívumokat 
fedezhessen fel. Számára az eposznak három motívuma származtatható urál-
altaji korból: a teremtés mondája (1. ének), a leánykérés versenye Váinámöi-
nen és Ilmarinen között (18—19. ének) és a kantele (hárfa) megszólaltatásá
nak éneke (40—41. ének); a közbülső motívum azért, mert benne a rokon
népek házasodásának jellemző keleti formája: az exogámia fejeződik ki.3 

Utána az irodalomban még sokáig kísértett ennek a törekvésnek a nyoma. 
JTTLITTS KROHN, akit pedig nem nevezhetünk romantikus szellemű kutatónak, 
hiszen 1885-ben megjelent Kalevala-könyvével éppen a pozitív összehasonlító 
kutatások módszeres elindítója, a három motívum közül az elsőről ugyan
olyan véleményen volt, mint CASTRÉN, csakhogy ő a rokonnépek teremtési 
mondáival való egyezést részletesen bemutatta, igazolta is.4 Ma is nagy élve
zettel forgathatjuk művének azokat a gazdag anyagú fejezeteit, amelyekben 

3 Említi J . KROHN alább i. művében 351, 569. 
4 JÚLIUS KROHN, Suomalaisen kirjallisuuden história I. Kalevala. Helsinki 1885. 

10 Nyelvtudományi Közlemények LXI. 2. 
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kétségtelen tudományos felkészültséggel — magyar kutatókra is sűrűn hivat
kozva — összeszedte és felsorakoztatta a Kalevala-témák más népek költé
szetében található, azóta nagyrészt elfogadhatatlannak minősített meg
feleléseit, és kijelölte a Kalevala epikus motívumainak helyét a nyugati 
népek és a keleti rokonnépek hagyományaiban. Érdekes, hogy a világ terem- i 
téséről szóló ének mondai megfelelőit milyen széles körben muta t ta ki a mord
vinok, marik, urdmutok, manysik, valamint a különféle ta tár törzsek nép
költészetében, Szibériában el egészen a burjátokig — jegyzetben utalva az 
észak-amerikai indiánok egyező mondáira (i. m. 228.), — európai szomszéd
ságunkban pedig különféle szláv népeknél, így a szerbeknél és a rutének
nél is. Hozzá vehette volna akár a magyar teremtési mondákat is, mert 1893-
ban megjelent Szegeden egy tanulmány KÁLMÁNY LAJOstól, aki KROHN 
megállapításairól mit sem tudva, ugyancsak az obi-ugor hősénekekkel hozta 
kapcsolatba délvidéki népköltési gyűjtésének bizonyos elemeit.5 

Az az érdekfeszítő egyezés azonban, amely tehát kapcsolatot teremtett 
volna a finnugorság északj, keleti és déli ága között, csalóka nyomnak bizo
nyult, s erről a finnek hamarabb tudomást szereztek, mint mi magunk. 
Egy orosz akadémikus, M. A. VESZELOVSZKIJ „Dualisztikus hiedelmek a 
világ teremtéséről" című tanulmányában már 1889-ben eldöntötte a vélt 
finnugor kapcsolatok kérdését.6 Bebizonyította, hogy a finnugor népek csak 
átvevői e hagyományoknak. Feltette, hogy a világteremtési mondák közös 
forrása balkáni bogumil eretnek legendákban keresendő, amelyek az óhitűek 
között nagy kedveltségnek örvendve, részben kéziratban, részben szóbeli 
úton terjedtek el, s elárasztva egész Oroszországot, eljutottak az orosz néptől 
a vele együtt élő nemzetiségekhez. 

Nem szólva a Kalevala első énekének e mondákhoz való viszonyá
ról, mely KAARLE KROHN tanulmányaiban többszörös revízión esett át> 
VESZELOVSZKIJ perdöntő megállapításai után csak az maradt még tisztázat
lan, miként kerülhettek e kozmogóniai mondák Észak- sőt Dél-Amerika 
bennszülött néptörzseihez. U N O HARVA hajlott ama magyarázatra, hogy 
e mondák korábbi közös forrásvidéke esetleg a déli tenger partján, valahol 
Indonéziában lehetett.7 Ezzel egybehangzó KAARLE KROHNnak azon, 1932-
ben hangoztatott véleménye (egykori feljegyzéseimből idézem), amely sze
rint a mondák Indiából Kis-Ázsián át kerültek Bulgáriába és innen Orosz
országba. Annyi mindenesetre kiderült, hogy urál-altaji eredetűek semmikép
pen nem lehetnek. 

VESZELOVSZKIJ eredményeinek nagy volt a lélektani hatása. A lát
szólag jól megalapozott korábbi elmélet összedőlte okozta, hogy KROHN 
nyomában Finnországban mindinkább kétségbe kezdték vonni a lehetőségét 
annak, hogy a Kalevalából valaha is ki lehessen mutatni ilyen ősrégi eredetű 
motívumokat. így a finnugor problémák a jelen század elején rendre kiszo-

5 KÁLMÁNY LAJOS, Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban. Szeged 1893. 
6 M. A. BeceAoecKuü, ĵ yaJiHCTKnecK; e noBepbn o MHpo3AaHHH. Pa3bici<aHHH B 

oönacTH pyccKoro ayxoBHoro craxa: 3an.4CKif AH. Cnő. 1889. — Magyar irodalmához 
vö. STRATJSZ A.: Ethn. VII (1896), 196. sk. Uő., Bolgár néphit, Bp. 1897. MUNKÁCSI 
B.: Ethn. V (1894), 265 sk. és VIII (1897), 453. 

7 UNO HARVA, Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker. Porvoo— 
Helsinki 1938 (FFC 125), 108. — Részletes vizsgálata: UNO HOLMBERG (HARVA),. 
Mythology of Ali Races IV. Boston 1927, 313—28. Vö. még MARTTI HAAVIO, Suomalaism'. 
muinaisrunouden maailma. Porvoo—Helsinki 1935, 244—5. 
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rultak a Kalevala-kutatásokból. Nem a nyelvrokonság számít — ez a meg
győződés lett úrrá a mese- és az énekkutatásban egyaránt —, hanem a művelt
ségi kapcsolatok és a földrajzi helyzet.8 Ezen az alapon hovatovább mind a 
két vizsgálati területről (szinte a túlzásig) száműztek minden olyan szem
pontot, amely esetleg a nyelvi rokonsággal egyirányú összefüggésekre tudot t 
volna fényt deríteni. 

Az utolsó kísérletek egyike a nagy nyelvtudósé, H E I K K I PAASONENÓ 
volt. Ö 1897-ben a Valvoja című folyóiratba írt egy dolgozatot a keleti finn
ugor népek költészetéről, és ebben, más témabeli egyezések összeállítása
közben, a verstani megfelelések kimutatása után azonosította a Kalevala 
20. énekéből a sör eredet-igéit egy hasonló tárgyú mordvin verses ráolvasással.^ 
Egy évtizeddel később azonban visszavonta egyeztetését, ós a versmérték 
eredetét fejtegetve részletes tanulmányban bizonyította (FUF X, 153), hogy 
a mordvin nyolcas nem lehet a kalevalai vers párja, hanem a szomszédos 
szlávoktól, mégpedig a nagyoroszoktól való XVII. századi kölcsönzés. Ezután 
már csak A. R. N IEMI , a balti kapcsolatok vizsgálója tar to t ta felszínen a 
Kalevala esetleges balti-szláv (litván és lett) megfeleléseinek kérdését, de 
ha W. THOMSEÜST nyelvészeti eredményeire támaszkodó elméletét életében 
nem cáfolták is meg teljesen, a beavatottak tudták (mint U N O HARVA nekem 
egyszer mondotta), hogy kísérletei lényegükben sikertelenek maradtak: nem 
sikerült olyan énekmotívumot találnia, amelyről kétséget kizárólag bebizo
nyosodott volna, hogy nem lehet kései jövevény Finnországban, mert még 
a finnek északra vonulását megelőző közfinn korszak előtti örökség a balti
tengeri finnek nóphagyományaiban. 

Finnugor szempontból tehát a helyzet következőképp foglalható össze.. 
Egyetlen Kalevala-motívum sincsen, amely akár a balti-, akár a volgai-finn,. 
akár pedig a finnugor korba menne vissza. Egyedül az ónekmondás gyakor
latát tarthatjuk, többek közt Y. H. TOIVONEN nyelvi bizonyítókai alapján, 
a finnugorságnál ősréginek, amit különben sohasem vontak kétségbe.10' 
Verselésünkből pedig a parallelizmus és az alliteráció látszik ősinek. Erről 
folyt a vita 1872/74-ben a finn A. AHLQVIST meg a magyar HUTSTFALVY PÁL. 
között főként a Kieletár-ben.11 A finn tudós csak a parallelizmust tekintette 
a finnben hagyományosnak, az alliterációt viszont korai skandináv hatásnak 
tulajdonította. Vele szemben a magyar kutató manysi és magyar analógiák-

8 Ez a folyamat a mesetudományban már 1891-ben elkezdődik, mikor KAARLE, 
KROHN Mann und Fuchs című tanulmányában kifejti (7. L): ,,Es hat sich gezeigt, dass 
die gemeinsame Abstammung der Völker sehr wenig, die geograpbische Náhe und der 
gegenseitige Verkehr, ungeachtet der grössten sprachlichen Verschiedenheiten, desto mehr 
auf die Áhnlichkeit der Márchen Einfluss hat ." — Ez a nézet nemcsak a finn mese
kutatásokban vált uralkodóvá, hanem átment a találós kérdések vizsgálatára is. í g y 
pl. A. AARNE, Vertailevia arvoitustutkimuksia (JSFOu. XXXIV, 51—2) a „tűz és 
füst" értelmű találós kérdések anyagának elemzésekor azt írja: „Sajátságos, hogy a 
csizmahúzást csak finnugor népek ismerik, mégpedig oly különböző vidékeken lakók, 
mint az udmurtok, komik, mordvinok, marik és észtek. Orosz változatokban ellenben 
nem található." Mégsem von le ebből semmiféle általánosító következtetést. 

9 H E I K K I PAASONEN, Ita-suomalaisten kansain runoudesta: Valvoja 1897. Ism. 
VIKÁB BÉLA: NyK. XXVII, 464. — A sör-ének irodalmát 1. Kai. kys. I, 150—9.1. és 
Kai. stud. II . (FFC. 67), 180—7. 

10 Y. H. TOIVONEN, Ein Beitrag zur Geschichte der geistigen Kultur der finnisch-
ugrischen Völker: Verh. d. GEG. X X X (1938^ 735 sk. 

11 A kérdés irodalmát 1. ILMARI KOHTAMÁKI Ankara puutarhuri című Ahlqvist-
monográfiájában (Helsinki 1956, 460. 1. a 16. sz. jegyzetben). 

10* 
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kai bizonyította az utóbbi nézet tarthatatlanságát. Utóbb I). COMPARETTI 
és KAARLE K R O H N neki adtak igazat.12 így került a parallelizmus és az 
alliteráció ősiségéről vallott felfogás NÉGYESY LÁSZLÓ 1910. évi dolgozatába, 
.amely azt nálunk népszerűsítette.13 Ezzel szemben a kalevalai vers eredete 
körül tovább folyt a vita. Annak idején KAARLE KROHN közfinn eredetét is 
kétségbevonta azon az alapon, hogy csak a finneknél és az észteknél van 
meg, a többi balti-finn néptörzsnél viszont ismeretlen. Számolt annak a lehe
tőségével is, hogy a finnekhez esetleg az észtektől jöt t át.14 Ugyancsak vita
to t t (pl. O. LOOBITS, P . RAVILA és U N O HARVA hozzászólásaiban) a skan
dináv vers és a közös eredetű észt—finn versmérték feltehető kapcsolata.15 

3. M i t o l ó g i a a K a l e v a l á b a n 

Oly mértékben, amint a finnugor kérdés jelentősége csökkent és végre 
csaknem el is enyészett, szorult vissza a Kalevala-kutatásokból a mitológiai 
szemlélet érvénye. Mindjárt hozzátehetjük, hogy teljesen kiszorítani sohasem 
sikerült; amit nyomatékosan kiemel az a tény, hogy MARTTI HAAVIO műve
ljen ez a szempont megint erőteljesen előtérbe nyomult.16 De a XIX. század 
végére és a XX. század elejére a fenti tendencia jellemző. Nem számítva 
LöNNROTOt, aki az Uj-Kalevalában — reális történeti felfogástól vezettetve — 
némely helyen törölte a Régi-Kalevala mitikus vonásait, ós Ukko szerepének 
kidomborításával a finn eposzt közelebb hozta a keresztyén monotheizmus 
felfogásához, általában véve ÜASTRÉNig csorbítatlanul érvényesült az a véle
mény, hogy a finn mitológia és a Kalevala voltaképpen egy; a Kalevalában 
a finn mitológia van megörökítve, éppen úgy, mint a homéroszi eposzokban 
a görög. Az, hogy a Kalevalában minden varázslással, ráolvasással történik 
(tudjuk, hogy az eposz ilyen elemű feltöltésében LöNNROTnak elég jelentős 
része volt) még fokozta a költemény mitikus színezetét. Ez indította arra 
AHLQViSTot, hogy a finn ősvallást sámánizmusnak magyarázza, CoMPARETTit 
pedig tévesen arra a következtetésre vezette, hogy az epikus énekek mind 
varázsigékből származtak. Szerinte az epikumban minden csak varázsige 

12 DOMENICO COMPARETTI, Der Kalewala oder die traditionelle Poesie der Finnen. 
Halle 1892, 37. —• JÚLIUS és KAARLE KROHN, Kantelettaren tutkimuksia II. Helsinki 
1901, 340. 

13 NÉGYESY LÁSZLÓ, A magyar költészet eredete: BpSz. 1910, 144. köt. 
14 Szóbeli közlése. Amikor forrást nem említek, rendszerint vagy egykori úti 

feljegyzéseimből, különösen 1931/32. évi finnországi naplómból idézek, vagy pedig 
kivonataimat, jegyzeteimet, fogalmazványaimat használom fel, amelyekből nálam 
főként 1939 óta, mikor e témakörnek, azaz a finn folklórnak rendszeres feldolgozásába 
fogtam, idők folyamán igen sok gyűlt össze. 

15 OSKAR LOORITS, Estnische Volksdiehtung und Mythologie. Tartu 1932, 95. — 
RAVILA: Vir. 1935 : 35. sk. — UNO HARVA: FUF. XXLU, 19. Hogy a finn versmérték 
nagy régiségében nem hisz, előttem is hangoztatta 1942-ben. — Továbbá az irodalom
ból: W. STEINITZ, Der Parallelismus in der finnisch-karelischen Volksdiehtung. Hel
sinki 1934 (FFC. 115). M. SADENIEMI, Die Metrik des Kalevala-Verses. Helsinki 1951 
{FFC. 139). —• I t t említem meg, hogy a finnek húros hangszerének, a kanlele-nék neve 
közös a balti-szláv és a finn nyelvekben, vö. TOIVONEN, i. m. 741. 

16 MARTTI HAAVIO, Váinámöinen. Porvoo 1950. (Megjelent angol nyelven is: 
FFC. 144, 1952). 
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(finn loüsu) és képzelet, szellemi torna; így az egész Kalevala sem egyéb 
afféle loitsu-eposznál.17 

Egy másik, már szintén túlhaladott, a XIX. század második felében 
divatos irányzat minden. néphagyományban természeti jelenségek: a nap, 
a hajnal, az éjszaka stb. megszemélyesítését kereste. Ez a felfogás u ta t t a lá l t 
akkor a Kalevala, különösen a Sampo irodalmába. Bizonyos mértékig ennek 
állott hatása alat t JÚLIUS KROHN is, aki műve vége felé (573) mintegy mellé
kesen az énekek mesetartalmának lényegét természeti mítoszban határoztál 
meg, hozzátette azonban, hogy az eredeti gondolat felfejtését elhanyagolható
nak vélte, mivel a nagyrészt idegenből származó motívumok úgyis a forrásul 
szolgáló néphagyományok ismertetésével kapcsolatban szorulnának bővebb 
magyarázatra. Történeti tárgyat azonban a Kalevalában alig-alig fede
zett fel, mindenesetre kevesebbet, mint bármely ún. népeposzban. „Ez való
színűleg annak a természetes következménye — írja (574) —, hogy a finn 
népnek oly kevéssé volt külső története." 

Ezek után mily meglepő és érdekfeszítő megfigyelnünk azt a határozott 
fejlődést, amely fiának, KAARLE KnoHNnak munkásságában következett be , 
és ot bizonyos korábbi kezdetek után az első világháború végén ellenállhatat
lanul sodorta a reális történeti értelmezés és egyúttal a mitológiai magya
rázatról való lemondás felé! 

Élete művének tengelyébe helyezett Kalevala-tanulmányait három 
ízben fogalmazta meg és kétszer dolgozta ki teljes részletességgel. Először 
az 1903-tól 1909-ig kiadott Kalevalán runojen história című művében szélesí
tet te ki az apjától vágott csapást a finn énekek rengeteg erdejében. Ennek a 
maga korában nagy feltűnést keltett munkának fő jelentősége, hogy az 
észt—finn téma-érintkezéseket részletesen tárgyalta, s a .Kalevala kutatásá
nak problémakörébe először vonta be a szintén nagy alapossággal gyűjtött 
észt énekköltés termését. Másodszor Kalevalankysymyksiá címen 1918-ban 
az apja nyomdokaiban haladó korábbi felfogásával szemben ébredt súlyos 
kétségeit ismertette módszertani bevezetés kíséretében. A finnugor problé
máknak már addig lezárult megvitatásába is ez a könyve világított bele. 
Végül 1924-től 1928-ig új felfogásának leszűrt eredményeit német nyelven 
az FFC-sorozatban te t te közzé Kalevalastudien címmel (ugyanezeket rövi
den összefoglalta finnül is Kalevalán kertomarunojen opas című, 1932-ben 
megjelent kisebb könyvében). 

A nevezetes pálfordulás az 1910-es évekre esett. Ekkor ismerte fel, 
hogy Váinámöinen és Ilmarinen, a Kalevala fő alakjai, nem istenek, hanem 
történeti hősök. Korábbi munkájában a múltszázadi mitikus értelmezésből 
jóformán csak e két személy istenségének elismerése maradt meg, egyébként 
apja eredményeiből sorra ki kellett rostálnia nemcsak a Kalevala-témák 
külföldi megfeleléseit, hanem a témák korszerűen megkötött, szimbolikus-

17 Ez a felfogás megdőlt, mikor kitűnt a varázsigék fiatal kora. V. J . MANSIKKA 
Über russische Zauberformeln (Helsingfors 1909) c. könyve finnugor függelékében -
kimutatta, bogy a rokonnépek (marik, udmurtok, komik) varázsigéiket az oroszoktól 
vették át; így emlegette ezt nekem UNO HABVA is (1942). KAARLE KROHNtól pedig azt 
tanultam, hogy a chantiknak nincsenek varázsigéik, a manysiknak csak ráolvasó imád
ságaik vannak; a lappok varázsigéiket szomszédaiktól sajátították el, a finn loitsu-k. 
pedig mind keresztyén eredetűek. Mikor F. A. HÁSTESKO, a finn varázsigék kutatóját, 
megpróbált egyezéseket kimutatni a mariknál és a finneknél talált ráolvasások között 
(vö. Kalevalastudien I, 89), ez a kísérlete a kutatók részéről általában elutasításban 
részesült. 
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mitikus magyarázatait is. De ez a két név ellenállt a folklorista szenvedélyé
nek/hogy abból, ami számunkra a Kalevalából érthetetlen, a norvég SOPHTJS 
BUGGE szellemében — aki az Edda mítoszokat vizsgálta ily módon — minél 
többet az ismert nyugati műveltség és a keresztyén legenda-irodalom szem
pontjából derítsen fel és tegyen nekünk könnyebben megfoghatóvá. Ilmari
nen neve tudvalevőleg az Urna 'ég' szóból van képezve. Az udmurtban Inmar 
'égi isten' az etimológiai megfelelője. Ebből következtették s teszik ezt még 
ma is, hogy Ilmarinen nyilván a finnugor égi istennek felel meg.18 Ez eset
ben Váinámöinen a víz istene lehet, minthogy vainá csendes vizet jelent. 
Ilyen értelemben foglalt állást a kérdésben E. N. SÉTÁL A, aki ennek az elmé
letnek legkimagaslóbb képviselője volt.19 Szerinte a Kalevala énekversenyé
ben (3. ének) tulajdonképpen természeti erők küzdelméről van szó. Váiná
möinen, a víz istene, legyőzi — tavasszal, jégzajláskor —, Joukahainent, 
ÍI jég istenét. Hasonló szellemben — bízvást kijelenthetjük, hogy a múlt
századi folklór szellemében — magyarázta SETALÁ a Sampo elrablásának 
énekét is (42—43. ének). Ez véleménye szerint arról szól, hogy Váinámöi
nen, a víz, Ilmarinen, az ég, és Joukahainen, a jég istene, hárman felkere
kednek, "hogy megkeressék Sampot, a sarkcsillagot. SETALÁ Sampo-könyvé-
nek kivonata 1933-ban tar to t t magyar nyelvű felolvasásának szövegekónt, 
a Magyar Nyelvben is megjelent. Ezért csak annyit jegyzek meg röviden, 
hogy felfogásának a lényegót, ti . a termószetmitikus magyarázatot könyve 
kritikai érdemeinek elismerése és történeti jelentősége ellenére, mértékadó 
tudományos körök már a mű megjelenésekor idegenkedéssel fogadták, s ma 
sem fogadják el. 

4. N y u g a t i - f i n n t ö r t é n e t i e l m é l e t 

Ezekkel a nézetekkel helyezkedett szembe pályája második felében 
KAARLE KROHN, mégpedig úgy, hogy a fürdővízzel együtt csaknem kidobta 
magát a gyermeket is. Leszámolt a mitikus magyarázat utolsó csökevényes 
maradványával. Igazi természeti mítoszra nem talált példát sem a finnek
nél, sem a skandinávoknál. Számba véve egyrészt azokat az énekeket, amelyek
ben a szereplő személyeknek történeti, másrészt azokat, amelyekben mitikus 
színezetük van, úgy vélte, sokkal könnyebb feltenni a mitikus vonások későbbi 
benyomulását az ónekszövegekbe, mint megfordítva elképzelni, hogy az 
énekek többségének történeti alapjai utóbb ütköztek ki, évszázados hagyo-
mányozás gyakorlata után. Nekifogott tehát a történeti elemek kibányászá-
sának, s mialatt Váinámöinen és Ilmarinen társaikkal, ellenfeleikkel együtt 
mindinkább vikingkori tengeri hadjáratok hőseiként tűntek fel előtte, csak 
a Kalevala egy mellékesebb szereplőjében, Sampsa Pellervoinen-ban látot t 
mitikus alakot: a termékenységnek olyan istenét, amilyen a skandináv Freyr. 
Lemminkáinen halálának leírásáról (14—15. ének) azonban már azt muta t ta 
ki, hogy az az izlandi Balder-mondával egy tőről fakad: közös középkori 

18 Ez az egyeztetés már CASTRÉNnél előfordul: Förelásningar i finsk mytologi. 
Helsingfors 1853, 316. Megismétli KAARLE KROHN Kalevalastudien I (FFC. 53), 112, 
majd UNTO HARVA is, Suomen Kulttuurihistoria I (1933), 197. Végre azonban HARVA 
utolsó nagy művében (Suomalaisten muinaisusko. Porvoo—Helsinld 1948, 150.) jelentés
tartalmuk alapján kétségbevonja az udm. istennév és a finn Ilmari összetartozását. 

19 E. N. SETALÁ, Sammon arvoitus. Helsinki 1932. 
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legendái forrásukban eredetileg Krisztus haláláról van szó.20 Abban, ahogyan 
az énekek esemény tartalmát minduntalan kivonta a történetiség partjára és 
o t t ismert személyekhez, viszonyokhoz lehorgonyozta, eljárása ANTTI AARNE-
éhoz, a nagy mesekutatóéhoz hasonlítható, aki ugyanez időben a népmesék 
mitikus értelmezése ellen nyilatkozva ezeket következetesen mindig mint 
történeti korba utaló egyszerű műalkotásokat vizsgálta. 

KAARLÉ KROHN újabb kutatásainak eredményeképp tehát a Kalevala 
a finn történelemnek a pogányság és a keresztyénség határáról való elködö
sített képe.21 A „kalandozásoknak" azt a hősi korszakát tükrözi vissza, 
amelyben a finnek ősei még szabadon hajózhattak a Balti-tenger vizein, s 
rablóhadjáratokkal ütöt tek rajta — amint a Sampo énekében olvassuk — 
skandináv szomszédaikon. Hogy a Kalevalában annyi szó esik tengerről, 
tengeri ütközetről, szigetről, az topográfiailag sem illik a karjalai erdők 
rengetegébe; sokkal inkább Nyugat-Finnország szigetvilágába. Nyugat-
Finnországban volt meg a lehetősége annak, hogy nyugati eredetű katolikus 
középkori legendák befogadásra találjanak a finn énekköltészetbe; oda mu
ta tnak a középkori alnémet jövevényszavak is. S hogy mégis keleten, Kar
jaiában jegyezték fel őket, az meg a nyugati műveltség visszaszorító hatásá
ból következett. Nyugaton ezek az énekek éppoly kevéssé maradhattak 
meg> mint a kievi orosz bylinák, amelyeket születési helyüktől távol: Aunus-
ban, Archangelszkben és Szibériában, a műveltségi áramlatoktól félreeső, 
eldugott, hagyományőrző vidék zugában fedeztek fel. 

A születési hely ilyetén meghatározásával tisztázódott K R O H N szerint 
a Kalevala énekeinek kora is. Virágkorukat egy-két évszázaddal későbbre 
tar togatva i. u. 1000-ben vélte megállapíthatni a legtöbb ének hozzávető
leges keletkezési idejét. Közte és némely tanítványa között ebben a kérdés
ben tértek el legszembetűnőbben a vélemények. Kerek ezer esztendő volt 
a különbség! A. R. NIEMI ós VAINÖ SALMINEN az időszámításunk kezdete 
körüli időbe helyezte az énekköltészet keletkezését. KROHN nyugati-finn 
elméletével szemben SALMINEN SETALAvel együtt ki tartot t a többek 
részéről újabban is erélyesen védelmezett karjalai elmélet mellett, és úgy vélte: 
a Kalevala (mint e költészet összefoglaló neve) az egész karjalai néptörzs 
tulajdona volt, azé, amelyben a két földrajzi szélsőség: az északi, orosz-
karjalai ós a déli, inkeri ág népisóge még eredeti testvéri közösségben lakozott 
együtt.22 

Lehetséges, hogy KAARLE K R O H N egyoldalú véleményt t e t t magáévá, 
amikor Kalevalán kertomarunojen opas című művében az eposz minden 
elbeszélő énekét nyugatról származtatta. Mégis érdekes, hogy az utána követ-

20 KAARLE KROHN, Lemminkáinens tod < Christi > Balders tod: FUF. V 
(1905). 

21 E fordulat indítékairól maga így ad számot (Kalevalankysymyksiá II, 129): 
A Váinámöinen alvilági útjáról szóló énekhez, amelyről korábban azt képzelte, hogy 
az énekverseny énekét utánozva keletkezett Orosz-Karjaiában, talált egy változatot 
«gy, a farkas eredetét elbeszélő finn-karjalai varázsigében. Ebben az epikus tartalmú 
varázsigében Jézusnak van szüksége csónakra, nem pedig Váinamöinennek. Ebből 
lát ta meg világosan: az alvilági út (Tuonelassa káynti) eredeti tartalma szerint koránt
sem késői összeállítású orosz-karjalai ének, hanem katolikus korbeli nyugat-finnországi 
legendavers, és tárgya bibliai elbeszélés a Megváltónak Hades-beli útjáról. 

22 VAINÖ SALMINEN, Lánsi-Inkerin háárunot. Helsinki 1917, 421. Uő., Suomalais-
ten muinaisrunojen história I. Helsinki 1934, 196—7. SETÁLA vele egyező felfogását 
a, jyváskylái nyári egyetemen 1932-ben tar tot t előadásából idézem. 

• 
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kező hozzászólások a nyugati-finn elméletet általában véve megerősítették. 
Utalhatunk például JALMARI JAAKKOLA történész 1935-ben megjelent Suomen 
varhaishistoria című munkájára. Ebben hely- és személynévtörténeti kuta
tások alapján azt a településtörténeti környezetet derítette fel, ahonnan a 
Kalevala költészete KROHN szerint is kiszármazott és kelet felé rajzott. 
Hivatkozhatunk U N O HARVA Sammon ryöstö címmel a Sampo-kérdést 
1943-ban újra tárgyaló tanulmányára is, mely fele úton maradva a mitikus 
és a történeti értelmezés között végeredményben a Sampot mégis csak hadi 
esákmánynak magyarázta, és a finneknek? egy történeti időbe képzelt nyugati 
kalandjával hozta összefüggésbe. Egy ideig úgy látszott, hogy jóformán 
csak az Inkeriből és Orosz-Karjalából nagy számmal előkerült lakodalmas 
versek csoportja — ez a szokáshagyományban mélyen gyökerező keleti
finn költészet, amelynek nyugaton nincs párja — mond határozottabban 
ellent a nyugatról való származtatás elméletének. Hamar tar thatat lannak 
bizonyult azonban KAARLE KitoHNnak az az elmélete, hogy a Sampo-énekben 
Vuojolán, Pohjola melléknevén, Gotland szigetét kell érteni. Újabban aztán 
JOUKO HAUTALA fordult szembe jelentős sikerrel a nyugati elmélet túl
burjánzásával. Amikor azonban, 1945-ben Lauri Lappalainen énekét és 
1947-ben Hiisi szarvasa űzósének énekét éleselméjű elemzéssel karjalai kelet
kezésűnek muta t ta ki, figyelembeveendő, hogy voltaképpen igen sovány 
vázú epikus ének történetét dolgozta fel, amely mondanivalója tekintetében 
korántsem állítható egy sorba az epikus tartalomban gazdagabb és főként 
állandóbb összetételű, tehát jellegzetesebb és nagyobb kalevalai epikus 
témákkal.23 

5. A f i n n m ó d s z e r f e l t a l á l á s a 

Az eredet és különösen az elterjedés problémáitól elválaszthatatlan 
a módszer kérdése. SETALÁ szófejtési alapon állt, míg KitOHNék össze
hasonlító folklór módszert dolgoztak ki maguknak. Módszert: nemcsak a 
Kalevala-, hanem általában mindenfajta nóphagyománykutatás számára. 
Ezt hívták világszerte finn folklór módszernek. Ennek a módszernek a jelen
tőségét bizonyítja, hogy a jelen század első harmadában, de különösen annak 
második és harmadik évtizedében az ő történeti-földrajzi kutató eljárásuk 
nyomta rá bélyegét a folklór csaknem minden ágában a nemzetközi — kivált
képpen népmesei — kutatásokra. A kis Finnország folkloristái, KROHN és 
AARNE tehát élvonalba lendültek, és példát mutat tak az egész világ nép
hagyománykutatásának. De miért éppen Finnországban, miért éppen a 
Kalevala kutatásával kapcsolatban találták fel 'ezt a módszert? Hogy erre 
a kérdésre meg tudjunk felelni, vissza kell helyezkednünk a finn énekek 
vizsgálatának 80 évvel ezelőtti különleges viszonyai közé. 

Képzeljük magunkat egy pillanatra JÚLIUS KROHN helyébe. 1880 körül 
úttörő Kalevala-munkáját írja, de az eposz esztétikai tárgyalása és a Kale
valával egyező elbeszélő témák felsorakoztatása után megakad ebben, éppen 
akkor, amikor a Kalevala belső történetének megírása következik soron. 

23 JOXJKO HAUTALA, Lauri Lappalaisen runo. Helsinki 1945. Uő., Hiiden liirven 
hiihdántá. Helsinki 1947. — Ezzel megdőlt az a felfogás, amelyet KAARLE K R O H K 
tanulmányának már a címe is kifejez: Der Hansakaufmann in der finnisehen Volks-
dichtung: FUF. XVI (1924). 

» 
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Észrevette, hogy a nyomtatot t mű szövege ebben nem igazítja el, hanem > 
csak félrevezeti. Kénytelen az eredeti változatokhoz, variánsokhoz nyúlni. 
De nincs más fogódzója, csak maga a nagy tömegű anyag, amit a Finn Iro
dalmi Társaság a Kalevala énekeinek kritikai kiadása számára hatalmas 
egyéni, majd később szervezett gyűjtés segítségével meg-megújuló buzgalom
mal hordatott össze, halmoztatott fel. Mit kezdjen most ezzel a tenger sok 
változattal, hogyan fejtse ki belőlük a Kalevala énekeinek keletkezési tör
ténetét? Miközben ezen gondolkozott, az a mentőötlete támadt , hogy bizo
nyos földrajzi rendhez alkalmazza vizsgálatait. Abból indult ki, hogy a vál
tozatok összetartoznak, tórszerinti elterjedésük vizsgálata tehát mindenesetre 
mondhat valamit történetük szempontjából. Amit ma minden nyelvész 
meg néprajzos elvégez, amikor érdemleges kutató munkája előtt térképre 
vetíti valamennyi elérhető tájnyelvi és néprajzi adat-megfeleléseit, azt te t te ő,. 
csak éppen térkép nélkül.24 Nagy gonddal' utánajárt az énekek feljegyzési 
helyének, ós lelőhelyek szerint viszonyította egymáshoz a variánsokat. És 
ekkor a maga idejében forradalmian új , de ma már semmi meglepőt nem tar
talmazó megfigyelésre jutot t . Azt találta, hogy a lelőhelyek közelsége és 
távolsága egyenes arányban van az énekváltozatoknak egymáshoz mért 
hasonlóságával; mentől távolabb esnek a feljegyzések tórbelileg, annál nagyobb 
az eltérés az énekszövegek között; mentől közelebb vannak a lelőhelyek, 
annál egybeesőbbek a szövegek is. Vagyis a változatok — így fejezték ki 
ezt akkor — „földrajzilag kötöttek". Ezen a nyomon tovább okoskodva 
megkapta a népköltés alakulásának földrajzi kritériumát, amely szerint a 
megtett útból következtethetünk a néphagyomány belső alakulásának tör
ténetére — éppen úgy, mint ahogyan a belső alakulás menetének felismerése 
elvezet a földrajzi elterjedés kezdőpontjához. JÚLIUS KROHN éppen ezt tűzte 
ki célul maga elé. Honnan eredt az ének, és mikor keletkezett? Hogy a két 
kérdésre feleletet tudjon adni, legelőször is a földrajzi szempont, az elter
jedés figyelembevételével igyekezett helyreállítani az ének lehető legrégibb 
formáját. Ez esetben a neki megfelelő legeredetibb változat az ének kelet
kezési helyére nézve adott eligazítást, ami pedig viszonylagosan meghatá
rozta a keletkezés időpontját. 

ő , maga eljárását először topográfiai-történeti módszernek nevezte 
(i. WL. 572). Később történeti-földrajzi módszer lett a neve, de a hangsúlyt 
mindenkor a földrajzi szempontra helyezték, s ez meg a változatok elemzése 
maradt annak fő jellegzetessége. Ezt csak WALTER ANDERSON tudta — a 
mesekutatások terén — a történeti szemponttal elmélyíteni. Később azután y 
a finnországi szótszórt településre kiválóan alkalmazható összehasonlító 
módszeren, mely egyszeribe megkönnyítette a népköltési anyagban való 
tájékozódást, rajta ragadt, bizonyára külföldi emlegetések alapján, a „finn 
módszer" elnevezés. KAARLE KROHN el is vállalta ezt a nevet. 1909-ben 
ta r to t t egyetemi tanári székfoglaló előadásában már ily néven. ismertette 
a módszert,25 s innen fogva vált ő annak — mint 1926-ban megjelent könyvéből: 
Die folkloristische Arbeitsmethode is kitetszik — megingathatatlan meggyőző
déssel világszerte lelkes propagálójává. 

24 Ez eljárások kapcsolatára jellemző, hogy MARTTI HAAVIO, mikor a finn mód
szert elhagyta, 1939-ben mindjárt á t tér t a kartográfiai módszer alkalmazására és pro
pagálására (Vir. 1939 : 33).. 

26 KAARLE KROHN, Über die finnische folkloristische Methode: FUF. X (1910)., 
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Sokat lehetne i t t szólani arról, hogy a módszernek — mint AROHER 
TAYLOR kifejtette — előzményei voltak a dán, az angol, a német, a francia 
folklór gyakorlatában szinte már a múlt század közepétől fogva.26 Még érde
kesebb kibontakozásának menete. Hogyan vitetett át ez a módszer az ének
kutatás területéről a mesekutatáséra éppen KAARLE KROHN által már 1887-
ben? Hogyan fejlesztette tovább AARNE és ANDERSON? Miképp alkalmazták 
a népköltészet egyéb műfajaira: a találós versekre (AARNE), a láncmesékre 
(HAAVIO), az énekes játékok kutatására (ELSA ENAJARVI)? Továbbá micsoda 
viták kerekedtek körülötte az utóbbi évtizedek alatt ? Maga a Folklóré Fellows-
mozgalom sem volt egyéb, mint a finn módszer gyűjtőprogramjának meg
valósítása nemzeti keretek közt, de végeredményben egyúttal nemzetközi 

, tudományos célra. De feladatunkhoz mérten maradjunk meg most csak a 
Kalevala-kutatásoknál. S i t t sem az apa, hanem elsősorban a fiú munkás
sága érdekeljen minket. Hiszen az apa csak a módszer csíráit fejlesztette ki, 
s már 1888-ban meg is halt. De KAARLE KROHN hosszú, fólszázadot meghaladó 
pályáján már kibontakoztak mind előnyei, mind pedig korlátai, s ő is, meg 
munkatársai is igazán kipróbálhatták, s az állandó használattól fényes fegy
vereiket az ellenfelekkel méltóképpen összemérhették. Ezen belül pedig 
kiváltképpen tanulságosnak annak a megfigyelése Ígérkezik, hogy magának 
a mesternek sem volt mindig ugyanaz a munkamódszere. — Miként az 
énekek fent jellemzett értelmezésében, úgy fejlődésük és elterjedésük kér
déseiben is felfogása elvi jelentőségű változásokon ment át. 

6. K a a r l e K r o h n é s a z „ é n e k s o r - k u t a t á s " 

Megfigyeléseinket KAARLE KROHNnak a Kalevala-énekek vándorlásáról 
hirdetett tanaival kapcsolatban adhatjuk röviden elő. — A század elején, 
a Kalevalán runojen história című művében azon a nézeten volt, hogy az 
énekeknek mintegy a fele észt eredetű. Észtországból fokozatos bővüléssel 
vándoroltak fel Inkerin keresztül Karjalába és a legészakibb dalterületen, 
Orosz-Karjaiában, karjalai énekesek költői hozzájárulásával nyerték azt a 
végleges, teljesebb alakjukat, amely mint költészet kikerekítve és újra értel
mezve a Kalevala útján került be az irodalomba. Elsőszemélyű észt lírából 
lett, szilárdult meg és izmosodott tehát a karjalai, kalevalai epika. Hogy egye
bet ne említsek, ilyen fejlődéssel, fokozatos átalakítással és gazdagodással 
magyarázta meg — ebben is apja nézeteinek befolyása alatt állván — a 
Kalevala első és utolsó énekének', az Aino-éneknek, sőt az egész Sampo-
ciklusnak: ennek a Kalevala közepébe helyezett fő esemény-láncolatnak 
epikai keletkezését. Ekkor még kevésnek ítélte azon énekek számát, amelye
ket apja útmutatásai nyomán nyugati-finn eredetűeknek foghatott fel. 
Számára az Észtországot ós Karjalát átfogó összefüggő dalterület, amelyet 
Inkeri köt egybe, egyetlen hatalmas énekfolyamhoz volt hasonlítható, amely 
az inkeri csatornán keresztül délről észak felé hullámzott. Akkortájban 
elképzelhetetlennek tar tot ta , hogy ez a két dalterület úgy érjen össze, hogy 
az érintkezési ponton ne legyen valamelyik irányba átfutó vándorlás, a száj
hagyománynak folyamatos tovahullámzása. 

26 ARCHER TAYLOR, Precursors of the Finnish Method of Folk-Lore Study: Modem 
Philology. Vol. XXV7, No. 4 (1928). — Finnországban D. E. D EuROPAEUst tartják 
a módszer előfutárának, vö. V. SALMINEN, SMH. 31. 

• 
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Mint nekem ismételten elmondotta, éppen az* a felismerése, hogy ilyen 
fokozatosság, fejlődés, kicsiből naggyá gyarapodó tökóletesbülés a nép
költészetben nem lehetséges, indította arra, hogy Kalevala-kutatásait újra 
teljesen átdolgozza, előbbi eredményeit megváltoztassa, helyreigazítsa. Ez 
lehetett fájdalmas önmagának, lehetett kínos közelebbi munkatársaira, 
kétségtelen azonban, hogy az egyetemes folklór tudománya szempontjából 
ennek a kutató elmének önmagát revideáló ós előbbi álláspontjáról bátran 
lemondó, azt újjal helyettesítő változatos pályája ezáltal vált különösen 
tanulságossá. Az egyik irány helytelenségét a saját munkáján tapasztalva 
meg, annál nagyobb határozottsággal és meggyőződéssel szállhatott síkra 
az azzal ellentétes irányzat helyessége mellett. 

Tudjuk már az előbbiekből, hogy KAARLE KROHK ekkor tért át a tör
ténet i értelmezésre, ekkor dolgozta ki elméletét a Kalevala énekeinek nyugat-
finnországi eredetéről. Karjala és Észtország között megszakadt a fejlődós
történeti összefüggés. A fejlődós nagy mérvű feltevésétől kutatási iránya 
visszakanyarodott a változatlanságnak ahhoz a tantótelóhez, amely a finn 
módszernek különben is jobban megfelelt, hogy t i . a néphagyomány életé
ben gyakori ós mélyreható átalakulások nincsenek. Ujabb véleménye szerint 
a Sampo-ciklus nem összerakódás folytán állt elő, hanem önálló egészként 
keletkezett a nyugati finn műveltségi környezetben. Ezzel kapcsolatban 
megváltozott felfogása a karjalai énekesek szerepéről. Újabb elméletében a 
legjobb epikus énekeket fenntartó orosz-karjalai dalterület már nem a délről 
áramló fejlődésnek azt valamely magasrendű célhoz — afféle Kalevalához — 
hozzásegítő boszorkánykonyhája; inkább a szélső elvándorlás területe, gyűjtő 
medencéje a nyugatról odaszorult, odaszivárgott, egykor egyebütt is virágzó 
énekköltészet legrégibb, legépebb variánsainak. A karjalai énekesek tehát 
inkább fenntartói, semmint folytatói voltak a Kalevala költészetének. 

Ugyanakkor — s bennünket most ez érdekel elsősorban — megváltozott 
KROHNnak a történeti-földrajzi módszerrel kapcsolatos eljárása is. Míg első 
nagy Kalevala-könyveiben beérte a nagy anyagban való általános tájékozó
dással, utóbb szigorú egzaktsággal megkövetelte magától, hogy minden 
•egyes ének ősszövegót az összes változatok tekintetbevételével kikövetkez
tesse, helyreállítsa. Folklór-szemináriumában tanítványait is bevonta ebbe 
a nem könnyű, mert technikailag fárasztó, aprólékos munkába. A finn mód
szernek így jött létre egy külföldön tudtommal ismeretlen, kizárólag finn
országi kalevalai változata: az ún. sáetutkimus, éneksor-kutatás, melynek 
módszertanát tanítványai részére a Kalevalankysymyksiá című munkájá
ban dolgozta ki. Csak miután minden sornak megtalálta eredeti helyét vala
mely énekben — erősen hitte, hogy minden motívumnak megvan a maga 
eredendő helye, ahová tartozik27 — merte megírni Kalevalastudien című 
művét, s mikor azzal elkészült, az elbeszélő énekek rekonstrukcióiból is kiadott 
•egy gyűjteményt, kutatásai melléktermékeként, Suomen muinaisrunoja cím
mel 1930-ban. Az abban közölt ősversek a Kalevala szövegét és az egyes 
változatokat balladai tömörségükkel és kerekdedségükkel egyaránt felül
múlják, de tudományos szempontból is becsesek annyiban, hogy élvezhetőén 
•és áttekinthetően szemléltetik K R O H N tudományos elemzéseinek költőileg 
szintetizált eredményeit: az énekek legősibb alakjára összpontosított elkép
zeléseit. 

27 Vö. Die folkloristische Arbeitsmethode 28, 98. ., . j 
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Kétségkívül nem cs'ekély önbizalom kellett hozzá, hogy szövegeire azt 
mondhassa: ilyenféle lehetett a Kalevala epikája a középkorban, születésekor. 
Ne felejtsük azonban el: legtöbb esetben igen sok változat egybehasonlításá-
ból kapta ezt az eredményt — azáltal, hogy a szervesen oda nem tartozó 
elemeket sorra kiküszöbölte, s az egyes énekváltozatokból csak a lényegeset, 
a legjobban elterjedt közösét, a konstruktívat, a jellegzetesét és a beleillőt 
ta r to t ta meg. Mert az ősképlet korántsem lehetett a tetszőlegesen kiválasz
to t t legépebb típus, hanem mindig az a forma, amelyből az összes többi, 
a földrajzi vándorlással, illetőleg elterjedéssel kapcsolatos fejlődés kimuta
tásával együtt, könnyen levezethető. így lépett a dinamikusnak mondható 
szemlélet helyébe a sztatikus. KAARLE KROHN munkásságából a néprajz
tudomány számára az a nagy horderejű felismerés származott, hogy a nép
költészet minden formai folyókonysága ellenére. mégsem fokozatosan újra
születő emberi alkotás, hanem egyszersmindenkorra teremtett s egyszerre
született költői mű. „Die Volkspoesie muss in einem Guss entstehen" — 
fejtegette már első találkozásunk alkalmával. Majd később hivatkozott 
AARNE mesetanulmányaira, akinek szilárd alapelve volt, hogy a motívumok 
helyhez kötöttek: „jedes Marchen ist ursprünglich eine feste Erzáhlung" — 
írta ő ismert „Leitfaden"-jében.28 Meghatározott helyen és időben születik 
tehát a mese; évszázadokon á t fennmaradva elemei kicserélődnek, de váza, 
lényege azonos marad. Ezért is jöhet szóba helyreállítása. Mint Übersicht 
über einige Resultaten der Márchenforschung című késői munkájából látni , 
nemcsak az énekeket, hanem a meséket illetőleg is AARNE-val együtt ebben 
a felfogásban állapodott meg. KROHN láthatólag tanítványának, AARNE-
nak hatása alá került. 

Emlékszem, egyszer azt az ellenvetést tettem: nem lehetséges-e, hogy 
egy motívum függetlenül keletkezzék; például a sítalp használata felfogható 
az északi éghajlat termékének, követelményének. KROHN erre igen érdekesen 
válaszolt. Azt mondta: a motívumok közül csak az egészen egyszerűek kelet
kezhetnek önállóan, de nem a jellemzőek. Ha a sítalpak közül az egyik hosszú, 
a másik rövid, amint ezt Finnországban és Skandináviában találni, akkor 
biztos a közös eredet. Ilyen esetben már AB-ről van szó: A = a sí, B = a 
különböző hosszúság; az utóbbi az előbbit meghatározza. A kapcsolat, a 
fejlődés megismerése azonban mindenkor csak úgy lehetséges, ha részletekbe 
megyünk. Viszont a megoldások száma a népköltészetben meglehetősen 
korlátolt — hangoztatta ismét más alkalommal. — Végeredményben KAARLE 
KROHNnak és apjának folklór gyakorlatában a legszembetűnőbb eltérés 
abban jelentkezett, hogy JÚLIUS KROHN nem ismervén még az identitás elvét 
— azt ti. , hogy mit tekintsünk egy népköltési termék szoros értelemben vet t 
változatának —, nagy anyagot hordott össze a Kalevala rokonságából, de 
azt kritikailag nem dolgozta fel. Ezzel szemben fia, a népköltészet állandó 
összehasonlításában, rendezésében igen nagy gyakorlatra tévén szert, éles 
szemmel felfogta az összetartozandókat, és biztos ítélettel rekesztette ki, 
illetőleg választotta szét az egymásnak csak látszólag megfelelő párhuza
mokat, amelyek a közelebbi elemzésnél a fejlődés menetébe nem is illesz
kedtek be. Éppen annak ellenőrzésére, hogy mi a hagyományos, mi nem, 
sürgette a finn iskola a változatoknak minél teljesebb összegyűjtését. 

28 ANTTI AARNE, Leitfaden der vergleichenden Márclienforschung. Hamina 
1913 (FFC. 13), 12. — Az egyszerre-születés elvéhez vö. Arbm. 90. 
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A népköltészet termékeinek folytonos megfigyelése mindig ugyanabból 
a szempontból: az eredet, az alakulás meg az elterjedés szempontjából, így 
vezette őt a néplélek alkotásainak ós a népköltészet életének mély megisme
résére. Talán közel járok az igazsághoz, ha azt mondom: nem az elmélet 
vrolt a leglényegesebb a finn iskola tanításában, hanem Knoiornak a gyakor
lati munka során elmélyült tudása. így „Arbeitsmethode" c. könyvének sem 
az a maradandó értéke, hogy elvont elveket szögez le, hanem hogy megálla
pításai a folklorista vizsgálódás gyakorlatából fakadtak ós a népköltészettel 
való huzamos foglalkozás közben alakultak ki. Gyakorlati vademecum azok 
számára, akik a finnektől bevezetett térbeli szemléletben magukat otthon 
találva, tanácsért, eligazításért fordulnak hozzá. 

7. M é g n é h á n y b í r á l ó é s m é l t a t ó é s z r e v é t e l 

Minthogy a finn módszer virágzása óta már körülbelül egy ember
öltő múlt el, ma már természetesen éles megvilágításban kezdjük látni a 
gyöngéit. Maguk a finnek, így például a fentemlített HAUTALA is, rámutat
tak ezekre.29 (Érdekes azonban, hogy gyakran azok, akik a módszert általá
ban hibáztatják, követik azt valamelyik vonatkozásban.) Mindenesetre leg
feltűnőbb a finn módszerben a rekonstruálás szándókának öncélú túlhajtása, 
különösen pedig a verses ősforma helyreállításának hiú reménye. Túlzás 
azt hinni, hogy minden verssornak, minden epikus vonásnak okvetlenül 
valamely kész szövegben, elbeszélésben volna az eredendő helye, mintha 
ugyanazok a közhelyek különféle népköltési termékekhez nem társulhatná
nak, s nem tartozhatnának hozzá egyforma joggal egyikhez is, másikhoz is. 
Sőt túlzás van a földrajzi szempont egyoldalú kihangsulyozasában is. KítOHNék 
szavaiból azt hihetné az ember, hogy talán maga a hely, annak más feljegy
zési helyekhez való közelsége, illetőleg tőlük való távolsága, okozta volna az 
énekek, a mesék változatbeli eltéréseit.30 De hiszen erről szó sem lehet! A vál
tozás nem négyzetkilométerekben történik. Nézetem szerint maga a ván
dorlás még nem oka a változásoknak. Lehetséges ugyanis egyezés meg
lehetősen nagy területeken is. Inkább az a tény, hogy az illető variáns kisza
kad eredetibb környezetéből és eltérő feltételek között újabb miliőbe illesz
kedik bele, magyarázhatja meg a szöveg bizonyos fokú elcsökevényesedését, 
illetőleg feltöltődését. Azt sem akarjuk elhallgatni, hogy a szájról-szájra, 
faluról-falura sugaras irányban elképzelt vándorlás — automigratio — hipo
tézise ellen milyen komoly ellenvetések hangzottak el a nóphagyomány-
kutatásban.31 KnoHisrék túlságosan a felszínen képzelték — csupán a fel
színen végbemenő mozgások figyelembevételével — megleshetni a válto
zatokban történő módosulásokat. Finnországot egyenletesen lakott terület
nek tekintették (pedig nem az volt régen!), a népet állóvíznek fogták fel, 
a hagyomány terjedését pedig gyűrűző hullámnak. Pedig van a nóphagyo-
mánynak egy a múltból a jelenbe, az alsó rétegekből a felszínre, földrajzi 

29 J . HAUTALA kritikája: Lauri Lappalaisen runo (bev.) és Über Arbeitsweise 
und Möglichkeiten bei der Erforschung altfinnischer Runendichtung: Síudia Fenn. 
V (1947). 

30 Vö. FUF. X, 38. és Arbm. 141. 
3 1 Ez C. W. VON SYDOW kifejezése; vö. KOROMPAY B., Népmesekutatási irányok 

.és módszerek I.: -Ethn. LXVLH (1957), 430. 
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síkon nem nyomozható történeti mozgása is, mikor nemzedékek változásar, 
örökíti á t gyakran apáról fiúra a mélyből való emlékezés örökségeit. Egyszóval 
nem olyan egyszerű a változatok összehasonlításából mindjárt . biztosnak 
látszó eredményre jutni. Egyik-másik ritka variánsnak az eredeti vonások 
kiszemelgetóse szempontjából nagyobb lehet a súlya száz újabb, szöveg
romlást képviselő, bár széles körben elterjedt, de kopott és megszokott vál
tozatnál. Éppen nem lehet tehát statisztikai bizonyítékokra hagyatkoznunk: 
a típusnak van elsőbbségi szavazata az elterjedés számaránya felett, mikor 
a régiség megállapítása kerül szóba;32 másfelől éppen a típus felismerése 
céljából válik elengedhetetlenné a minél több helyről tekintetbe vett, nagy
számú és sokrétű változat-anyag feldolgozása. 

A finn módszer történeti jelentősége, hogy kiemelte a kutatást a tétova-
spekulációból, és rámutatot t a néphagyomány életmegnyilvánulásaira egy 
olyan korban, mely egyfelől tagadta a népköltészet néprajzi értelemben 
vet t kutatásának lehetőségét (J. B É D I E R ) , másfelől meg kizárólag a népi 
feljegyzéseknek az irodalomhoz való kapcsolatában látta a folklór minden 
problematikáját ( T H . BENFEY, nálunk KATONA LAJOS, később J . BOLTÉ, 
A. WESSELSKI). Mint mesekutatási irány a finn iskola a német BENFEY és' 
az angol antropológiai iskola között helyezkedett el és legközelebbről REINHOLD 
KÖHLER nyomdokaiba lépett. Finnországban nagy anyag volt kéznél, 
kidolgozták tehát az igazi néprajzi szemléletre valló összehasonlító vizsgá
latnak pozitív eredményekkel kecsegtető formáját. Ezzel a holt anyagba 
problémát és életet vittek, és lendületes munkájukkal, mely önmagát revi
deálta és igazította ki, mozgásba hozták a nemzetközi folklór kutatások
nak elcsendesedett és már-már megáporodott vizét. Lehet vitázni a Ratzel-i 
gondolat tőszomszédságából sarjadt földrajzi szemléletük alkalmazásának 
helyességéről, eredményeik egy része kételkedésre adhat okot, de az nem 
vitás, hogy egyrészt a népköltési gyűjtés Európa-szerte nagyarányú fellendí
tésével, másrészt különösen mesemonográfiáknak és azok megírását elősegítő 
mesekatalógusoknak a kiadása által alkalmas kiindulási helyzetet terem
tettek a nemzetközi Összehasonlító vizsgálatok számára. A finn módszerrel 
először adódott a folklórban egy olyan irányzat, amelynek részletes módszer
tana, eredményei alakultak ki és követői voltak, azaz egy határozott program, 
amelyet végrehajtás követett. Bírálata azok számára, akik tovább akarnak 
jutni , nem kerülhető el. A magunk részéről csak sajnálhatjuk, hogy annak
idején, az első világháború körüli időkben, a hozzánk is kiterjesztett Folklóré 
Fellows-mozgalomban, részben sanyarú viszonyaink miatt, nem vehettünk 
eredményesebben részt. 

Nézetem szerint „érvényes" módszerek nincsenek. Minden eljárás a 
tudományos szemlélet szoros függvénye. Ha nem az, akkor értelmetlen 
technikává alacsonyodik a legjobb módszer is. A módszer csak segítség a 
„lusta" gondolkodás számára, hogy a problémát könnyebben felfedezhesse 
és a vizsgálandó anyagot áttekinthetőbbé tegye kutatásai részére. Tisztán 
elvekből azonban nem születik néprajz. A megoldások mindig magában az 
anyagban rejlenek. A szempontok csak arra valók, hogy a megoldásokat 
életre keltsók. Nem tartozom azok közé, akik valamely módszerre esküdnek. 
J ó módszer az, amely jó eredményt hoz létre. 

32 A tipológia szempontját erőteljesen érvényesítette E. N". SETÁLA. (i. m. 475)> 
J . HMJTALA pedig a történeti-földrajzi módszert tipológiai-földrajzival óhajtotta fel" 
cserélni, 1. LLR. 15. 
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Amikor ezúttal mégis úgy vélem, hogy a történeti-földrajzi módszer
nek még a mi viszonyaink között is lehet valami mondanivalója számunkra, 
elsősorban azokra a különbségekre gondolok, amelyek a magyar meg a finn 
folklór kutatásának tudományos előfeltételeiben nyilván láthatók minden 
folklorista előtt. Minket az anyagbősóg veszélye nem fenyeget; inkább el 
kellene követnünk mindent, hogy nálunk is szervezett munka folyjék ós 
rendezett vizsgálati anyaghoz jussunk. E szerint kívánatosnak látszik, hogy 
a finn folklór módszer némely gyakorlati követelménye, amilyen a változatok 
minél tömegesebb összegyűjtésére vonatkozó igény, a feljegyzések földrajzi 
elrendezésének és nyilvántartásának módja, továbbá az a felismerés, hogy 
mindenekelőtt a szomszéd népek hagyományával való elemző összehasonlí
tás egyik legsürgősebb tudományos teendőnk, követőkre és megvalósítókra 
találhatnának nálunk. Amiben a finn folkloristák olykor egyoldalúak — gon
dolok a módszer merevségére és az alaposság megcsontosodott, kérlelhetetlen 
formáira — azt mi minden bizonnyal könnyen elkerülhetnők. Amiben azon
ban előttünk járnak: a gyűjtés megszervezésében és a kollektív előkészületek 
révén birtokba vet t kutatási anyag következetes kiaknázásában, abban 
nekünk van tanulnivalónk tőlük. S hogy már eddig is egyetmást eltanul
hat tunk a finn iskola példaadásából, annak — ha nem is oly nagyszabású 
eredményeit, mint az ő Kalevala- és mesekutatásaiknak, de mégis — szemmel 
látható nyomait látjuk azokban a hatásokban, amelyeket az előttünk jár t 
folklorista nemzedék tagjai közül többek között VIKÁR BÉLA és BERZE NAGY 
JÁNOS vettek át magános, töretlen csapáson haladó s mégis kitartással meg
futott pályájukonfgyűjtő-kutató munkásságukhoz.33 
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33 Amikor ezt írtam, még nem jelentek meg BERZE NAGY JÁNOS posthumus 
művei, amelyek ennek a kutatónak igenis nagyszabású eredményeit mutatják. Az is 
kiderül azonban belőlük (különösen az Égigérő fa című mitológiai munkából), hogy 
BERZE NAGY JÁNOS csak határtalan szívósságával és az összehasonlító kutatások meg
győződéses híveként emlékeztet a finn folkloristák nagyjaira, mint vallástörténész 
azonban egészen különálló, intuitív-jellegű típust képvisel. Róla azonban majd máskor. 
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