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J. L. Runeberg és a finn hazafias líra első szakasza 
(Három költemény összehasonlító vizsgálata) 

A finn nemzeti irodalom a XIX. században alakul ki, a romantika, a 
népiesség és a nemzeti ébredés korában. Kiindulópontjául három forrást szok
t ak megjelölni a finn irodalomtörténészek: Lönnrot népköltészeti gyűjtőmunká
ját , a finn-svéd Runeberg sokszínű, változatos műfajú irodalomteremtő köl
tészetét és Aleksis Kivi finn nyelvű népi realizmusát.1 A három alkotó kortárs
nak is tekinthető, azzal a fenntartással azonban, hogy Kivi irodalmi tevékeny
sége akkor indul (az 1860-as évek elején), amikor Runeberg utolsó alkotói 
korszakába lép — vagyis föltétlenül új lépcsőfokot képvisel. 

Ez az irodalomteremtő és polgári nemzettudatot kialakító tevékenység 
egy olyan országban indul meg, amely 1809 óta Oroszországhoz tartozik, ám 
több-kevesebb autonómiával is rendelkezik. Olyan országban, amely a törté
nelme során valóban önálló állam sohasem volt még, viszont az 1809-ig tar tó 
svéd fennhatóság sem jelentette számára azt a fajta erőszakos, centralizációs
bekebelező uralmat, ami nekünk Közép- és Kelet-Európa történelméből isme
rős. A finn vezető réteg és értelmiség a svéd nyelvet használta ugyan, s ez 
volt az írásbeliség nyelve is, a nemzeti ébredés korában viszont a külső elnyomó 
hatalom nyelve már nem ez volt. így történhetett meg, hogy a finn nyelv
művelő mozgalommal e g y i d ő b e n még svéd nyelven született meg a 
f i n n nemzeti tudat kifejlesztésében oly elhatározó jelentőségű Runeberg-
életmű. így érthető, hogy Runeberg és Lönnrot barátok voltak és harcos
társak is. És kapcsolatuk azt is mutatja, hogy ez a korai nacionalizmus, 
követve a népköltészet fölfedezését, ill. együtt haladva azzal, kezdettől fogva 
mélyen demokratikus jellegű. 

Runeberg életművének a finn nemzeti tudat , a patriotizmus kialakításá
ban, jellegének meghatározásában betöltött szerepéről Kai Laitinen a követ
kezőket írja: „magasztalta a finn tájat, és erősítette a nemzeti öntudatot az 
1808 — 1809. évi háborúról írott versciklusával, a Stál zászlós történeteivel, 
és ez a második világháború végéig megteremtette az alapot a kevéssel meg
elégedő, szívós, életét lelkesen a hazáért áldozó finn katonahősről alkotott 
felfogáshoz."2 A mondat második feléből számunkra a hatás mértékének ténye 
a fontos most; a némileg átértelmezett, Runebergtől immár függetlenül élő 
hősideál kritikájának szükségességére csak utalunk (ezt maga Laitinen egyéb
ként elvégzi könyvében). 

Különösnek tűnhetne, hogy a sokszínű, sokirányú Runeberg-életműből 
legszembetűnőbben a hazafias ciklus hatott ilyen tartósan, ha nem látnánk 

1 K A I LAITINEN, Suomen kirjallisuus 1917 — 1967. Kustannusyo Otava 1970. 
Helsinki 9.1. 

2 K A I LAITINEN: i. m. 13. 1. 
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egyrészt a kort, amelyben keletkezett, másrészt pedig azt, hogy költészeté
nek ez a része az, amelynek lényegében egyáltalán nincs előzménye a finn 
költészetben: ő tehát az egyetlen teremtő, így a hatás visszavezetésekor egy
értelműen hozzá érkezünk el, míg természetlírája, életképei e g y ü t t hatot
tak a népköltészet hasonló darabjaival, a források p o n t o s megjelölése 
tehát nehezebb, és semmiképpen sem ő az egyedüli kiindulópont. A század 
elején voltak ugyan néhányan — Väinö Kaukonen lelkes dilettánsoknak nevezi 
őket3 —, akik egy-két versükben már buzdítóan szóltak népről-hazáról finn 
nyelven (Jaakko Juteini, Kallio, Hannikainen), a Fänrik Stâls Sägner (Stâl 
zászlós történetei) azonban teljesen háttérbe szorította ezeket. Hosszú ideig 
tar tó hatásának egyébként az is nyilvánvalóan oka, hogy tananyaggá válása 
révén nemzedékek hazafias élményeinek alapvető kialakítója lett. 

A finn költészetben is számottevő e ciklus hatása, mennyiségét tekintve 
azonban nem tűnik kiugrónak. Ennek az a tény is oka, hogy a későbbiekben 
a szó szoros értelmében vett hazafias versek száma — talán épp a korábbi 
hagyományoknál (ill. azok hiányánál) és a sajátos történelmi helyzetnél 
fogva — számunkra szokatlanul kevés. Viszont ha a költők írnak ilyen tárgyú 
verset, még a legnagyobbaknál is feltűnnek a runebergi szemlélet elemei, ill. 
a versmotívumok egészen az első világháború idejéig. 

Hogy miként, milyen mértékben, milyen új elemekkel együtt, azt 
szeretnénk a következőkben föltérképezni három fontos és jellemző költemény 
összevetésével, majd az összevetés nyomán kissé kitekinteni a finn hazafias 
líra első nagy korszakának sajátosságaira is. 

A kiindulópontul választott Runeberg-vers a finn nemzeti himnusszá 
vált Várt land (Maamme = Hazánk), amely 1846 tavaszán keletkezett, és a 
Fänrik Stâls Sägner ciklus elé készült előlegez ve-summázó nyitó versnek. Ennek 
mintegy parafrázisaként és továbbgondolásaként írta Kivi a Suomenmaa c. 
versét a 60-as, 70-es évek fordulóján. Neki nem ez az egyetlen műve, amely 
Runeberg-hatást tükröz: pályakezdése idején írott svéd nyelvű versein is 
világosan látszik Topelius és Runeberg kezenyoma, sőt prózáját is sok szál 
fűzi a nagy elődhöz, tehát a nevezett költemény ilyen megszületése nem egy
szeri véletlen. A harmadik vers, Eino Leino Kansa kalliolla c. költeménye, 
századunk elején keletkezett, s vele kapcsolatban nincs szó szándékos vissza-
nyúlásról. Egyébként azonban Leino sem kerülhette ki a runebergi hagyo
mányt: diákkorában Otto Manninennel együtt fordítja finnre műveit (1894: 
Kuningas Fjalar, 1903: Nadesdha), s hogy mindez mélyt hatást is gyakorolt 
rá, azt 1904-ben, Runeberg születésének 100. évfordulóján írott versének 
következő szakaszai is bizonyítják: 

• 

Forma s szó értékét, 
nagy ének forrását, 
a napfényes nyári éjfélt, 
melyben hattyú siklik, 

3 V. KAUKONEN, Aleksis Kivi, a finn nép lángeszű ábrázolója. Alföld 1966/4: 
5 4 - 6 1 . 

4 A Várt land átköltésének már Kivi előtt is nagy hagyománya van a finn költé
szetben. Már finn nyelvű útja is átköltéssel indul 1848-ban (ekkor még csak az 1. vers
szaka jelenik meg így); aztán 1852-ben vallásos tartalmú átdolgozása születik Maamme 
taivaassa címen. De van még 1853-ból kalevalai mérték szerint átköltött változata, 
1856-ból 23 szakaszossá nyújtott parafrázisa, és így tovább. — Vö. V. Tarkiainen: Abra
ham Poppiuksen „Maamme" laulun suomennos. = Virittäjä 1930: 342 — 343. 
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ezt tanítot tad nekünk 
s azt, hogy a természet 
miként Isten temploma, 
s milyen csoda az ember. 

Mindenható a nép: 
megmutatta dalod. 
Tüzet szitált észak ege, 
vérrózsák virultak.* 

A három költemény szövege 

J . L. Runeberg: 

Várt land 

Várt land, várt land, várt fosterland, 
Ljud högt o dyra ord 
Ej lyfts en höjd mot himlens rand, 

Ej sänks en dal, ej sköljs en strand, 
Mer älskad an vâr bygd i nord, 
An vára fäders jord. 

Várt land är fattigt, skall sá bli 
För den, som guld begär, 
En främling far oss stolt förbi 
Men detta landet älska vi, 
För oss med moar, fjäll och skär 
E t t guldland dock det är. 

Vi alska vára strömmärs brus 
Och vara bäckars sprang, 
Den mörka skogens dystra sus 
Vár stjernenatt, várt sommarljus 
Alit, allt hvad här som syn, som sang 
Vart hjerta rört engâng. 

Här striddes vára fäders strid 
Med tanke, svärd och plog. 
Här, här, i klar som mulen tid 
Med lycka hàrd, med lycka blid 
Det finska folkets hjärta slog 
här bars hvad det fördrog. 

Hazánk 

Hazánk, szülőhazánk, te szép, 
Csendüljön föl neved ! 
Völgy és domb nincs szebb, nincs 

üdébb, 
S nincs kedvesebb tó, partvidék 
A miénknél; nem is lehet: 
Apáink földje ez. 

Hazánk szegény, s az is marad, 
Ha vágya puszta kincs. 
Az idegen fitymálja csak, 
De nékünk ez a drága, nagy, 
Szigetje, földje, fái mind 
Legdrágább kincseink. 

Van it t folyó, van keskeny ér, 
Zúgok fehérlenek, 
Sötét erdőn suhog a szél, 
Éjünk csillog, nyarunk fehér, 
S e sok kép dallamként lebeg, 
Szívünk dobbantva meg. 

I t t kard, eke, ész fegyverét 
Forgatták az apák, 
S akár felhőben volt az ég, 
Akár szerencse napja kélt, 
I t t edzette meg sok csapás 
Népünk minden fiát. 

* A szövegben szereplő versek és versrészletek saját fordításaim. — 
SZOPORI N. LAJOS 
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Hoem täljde väl de striders tal 
Som detta folk bestod, 
Da kriget röt fran dal tili dal, 
Da frosten kom med hungrens qval, 
Hvem matte alít dess spillda blod 
Ocht alít dess tálamod? 

Och det var här det blodet flöt 
J a här för oss det var. 
Och det var här sin fröjd det njöt 
Och det var här sin suck det göt 
Det folk som vára bördor bar 
Langt főre vára dar. 

Här är oss ljuft, här är oss godt, 
Här är oss allt beskärdt; 
Hur ödet kastar an vâr lott, 
E t t land, et t fosterland vi fatt. 
H vad finns pa jorden mera värdt 
Att hàllas dyrt och kärt? 

Och här och här är detta land 
Várt öga ser det här; 
Vi kunna sträcka ut vâr hand 
Och visa gladt pá sjö och strand 
Och säga: se det landet der, 
Várt fosterland det är ! 

Ki mondhatná el, hogy vívott, 
Hogyan küzdött e nép ? 
Ki mérte vérét, mely kifolyt, 
Mikor a völgyben állt a front, 
S mikor fagy pusztított vetést, 
Kínt, szenvedést ki mért? 

I t t adta vérét ez a nép, 
Értünk itt halt halált. 
I t t volt boldog, ha napja szép, 
I t t zúzta szörnyű szenvedés: 
Cipelte nagy terhek súlyát 
Hosszú korokon át. 

I t t van a földed, itt eged, 
S minden, mi hat reád. 
Mert sorsod bárhová vihet, 
Tudd meg: hazát csupán egyet 
Kaptál. Hol is lehetne hát 
Több néked a világ? 

I t t , itt ez a föld, láthatod, 
Ha rányitod szemed, 
Emeld kezed, s mutathatod 
A vizet itt, a partot ott, 
S lelkesen szólhatsz: nézd meg ezt, 
Nézd szülőföldedet! 

Och fördes vi at t bo i glans 
Bland guldmoln i det blá 
Och bief várt lif en stjernedans 
Der tár ej gjöts, der suck ej fanns. 
Till detta arma land ända 
Var längtan skulle stâ. 

O, land, du tusén sjöars land, 
Der sang och trohet byggt, 
Der lifvets haf oss gett en strand, 
Vár forntids land, vár framtids land 
Var för din fattigdom ej skyggt, 
Var fritt, var gladt, var tryggt! 

Din blomning, sluten an i knopp 
Skall mogna ur sitt tvàng. 
Se, ur vár kärlek skail gá opp 
Ditt ljus, din glans, din fjord, ditt hopp 
Och högre klinga skall en gang 
Vár fosterländska sang. 

S ha beragyogná otthonod 
Aranyló napvilág, 
Ha már nem sírna senki ott, 
S derűt szórnának csillagok: 
Akkor is e szegény hazát, 
Csak ezt óhajtanád. 

Földünk, ezer tóval díszes, 
Hol hűség s dal fakad, 
Hol lábadat megvetheted, 
Múltad s jövőd hol van neked: 
Ne bánkódj szűk évek miatt, 
Higgy, s légy boldog, szabad! 

Lesz még bimbó: a jég tűnik, 
S kibomlik sok virág. 
Hűségünk bontja egyre itt 
Fényed, derűd, reményeid, 
És visszhangozza a világ 
Dalod, szülőhazánk. 
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Aleksis Kivi: 
Suomenmaa 

Maa kunnasten ja laaksojen, 
mi on tuo kaunoinen ? 
Tuo hohtees kesäpäivien, 
tuo loisteets pohjan tulien, 
tää t al ven, su ven ihana, 
mi onpi soma maa? 

Siel tuhansissa järvissä 
yön tähdet kimmeltää 
ja kanteleitten pauhina 
siel kaikuu ympär kallioi 
ja kultanummen hongat soi: 
se onpi Suomenmaa. 

En millonkaan en unohtas 
sun lempeet taivastas, 
en tulta heljän aurinkos, 
en kirkast kuuta kuusistos, 
en kaskiesi sauvua 
päin pilviin nousevaa. 

Oil monta näissä laaksoissa 
tok' aikaa ankaraa, 
kun yöseen halla hyyrteinen 
vei vainiomme viljäsen; 
mut toi von aamu, toi von työ 
taas poisti halla-yön. 

Viel monta näissä laaksoissa 
on käynyt kauhua, 
kun sota sur man, kuolon toi, 
ja tanner miesten verta joi; 
mut sankarien kunnian 
sai Suomi loistavan. 

Nyt ihanainen, kallis maa 
on meidän ainiaan; 
tuos aaltoileva peltomme, 
tuos viherjäinen niittumme, 
tuos metsiemme jylhä yö! 
ja meriemme vyö! 

Tuon lehtimetsän kaikunaa 
mi autuus kuultella, 
kun valjetessa aamuisen 
siel pauhaa torvi paimenen 
tai koska laulain laaksossa 
käy impi iltanaâ 

18 Nyelvtudományi Közlemények 79/1—2. 
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Finnföld 

Föld, halmok földje, völgyvidék, 
ugyan mi az a szép? 
Ez a fény nyári napokon, 
e tűzragyogás északon, 
telek s nyarak e gyönyöre — 
mi e szép föld neve ? 

Ezer tóban csillogja a 
mennybolt sok csillaga, 
és visszhangozzák kantelek, 
sziklák közt pengve halk zenét, 
s zúgják fenyők, hogy tért betölt: 
Finnország ez a föld. 

El nem feledhetem soha 
kedves mennyboltodat, 
nem fölfénylő napod tüzét, 
nem fenyvesben holdfény színét, 
nem a füstöt, a felszökőt 
irtásaid fölött. 

E völgyekben gyakorta volt 
szigorú is a kor, 
mikor éjjel fagy szült deret, 
s a termésünk mind elveszett; 
ám reggel munka s hit fakadt, 
és verve volt a fagy. 

Sok borzalom is járta itt 
az ország völgyeit, 
mikor a harc halált hozott, 
s a mező férfivért ivott; 
ám Finnország így kapta meg 
méltán a hős nevet. 

Most ez a szép, gazdag vidék 
örökre a miénk; 
itt hullámzó vetéseink, 
amott zöldellő rétjeink, 
ott erdeink zord éjjele 
s tengereink öve! 

Milyen öröm is hallani 
lomberdőd hangjait, 
amikor jön a virradat, 
s a pásztor kürtje hangot ad, 
vagy este, ha egy lány megyén, 
s dalol a völgybe lenn! 
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Mi autuus helmas nukkua 
sä uniemme maa, 
sä kehtomme, sä hautamme, 
sä aina uusi toivomme, 
oi Suomenniemi kaunoinen, 
sä ijankaikkinen! 

Eino Leino: 
Kansa kalliolla 

Tää kansa vakavanha on 
kuin kallio. 
Sen kalliolle Luoja loi, 
se elää ja se kuoÜa voi 
eest' esivallan, ruhtinaan 
ja isiensä maan. 

Tää kansa myrskyt seisovi 
kuin kallio. 
Sen onni on vain tyyni työ; 
mut ennen pettuleivän syö 
se omalt' uutispelloltaan 
kuin vehnää vierahan. 

Tää kansan juuret syvät on 
kuin kallio. 
Sill' on vain yksi, yksi maa. 
Tää kansa kieltään rakastaa 
ja lakejaan ja laulujaan 
ja isäin muistojaan. 

Tää kansa katsoo ylöspäin 
kuin kallio. 
Se pyrkii päivään, valohon, 
sen valta valtaa hengen on, 
ei valtaa tykkein tuiskuvain, 
ei miesten miljoonain. 

Tää kansa syntyi vapahaks 
kuin kallio. 
Se seisoo Po h j an lumessa 
kuin valon rintavartia, 
se talvi-öissä taistelee 
tai kaatuu paikalleen. 

Tää kansa voidaan musertaa 
kuin kallio. 
Se voidaan pirstaks pilkkoa 
ja voittaa väkivoimalla, — 
mut sentään juurta kallion 
sen pienin pirsta on. 

S öröm öledbe dőlni le, 
álmaink földje, te, 
te bölcsőnk és te sírhelyünk, 
te szüntelen új s új hitünk, 
Finn félsziget, te gyönyörű, 
te örök életű! 

Nép a sziklán 

Ez a nép vaskemény, szilárd, 
mint sziklaszál. 
Sziklára is teremtetett, 
tud élni s adni életet 
vezetőért, kormányzatért, 
az ősi földekért. 

Ez a nép állt minden vihart, 
mint sziklaszál. 
Ha csendben dolgozhat, remél; 
s inkább szükségkenyéren él, 
mit frissen feltört földje ád: 
nem kér mástól búzát. 

E nép gyökere mélybe ér, 
mint sziklatő. 
Csak egy hazája van neki. 
Nyelvét szereti, tiszteli 
mint sok dalát, törvényeit, 
s apák emlékeit. 

Ez a nép fölfelé tekint, 
mint szikla néz. 
A napba tör, a fény fele, 
hatalma: lélek ereje, 
nem tűzokádó ágyuké, 
nem a százezreké. 

E nép szabadnak született, 
mint sziklaszál. 
Űgy áll Észak havában ő, 
mint fény határán őrködő, 
és harcol téli éjszakán, 
vagy ott hull el, hol áll. 

E népet szétmorzsolhatod, 
sziklát akár. 
Szilánkokra széttörheted, 
győzhet rajt sokszoros sereg — 
apró szilánkja is gyökér, 
melyből új szikla kél. 
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Eszmék, motívumok 

A verscímek egészen pontosan mutatják a témák, 111. azok megközelítés
módjai közti hasonlóságokat és különbségeket. Runeberg és Kivi az országot 
választja költeménye tárgyául, az előbbi vallomás értékű azonosulással ( Várt 
land = Maamwej, az utóbbi pedig azzal téve ünnepibbé az ország-megneve
zést, hogy nem az általánosan használt Suomi-t írja verse élére. Hogy a pate-
tikusabb hangzású Suomenmaa kiválasztása nem véletlen, azt az a tény is 
valószínűsíti, hogy az első változatban még az ő verse fölött is a Maamme cím 
állt.5 Leino a népről beszél a szintén patetikus cím tanúsága szerint is, és ez 
nem lényegtelen különbség egy alkotás esetében még akkor sem, ha tudjuk, 
hogy az ország, a haza fogalma a népet is magában foglalja. Ha azonban 
végigtekintjük a másik két költeményt, azokban is megtaláljuk a nép jellem
zését is, mégpedig lényegében ugyanazokat a jellemvonásokat, magatartás
formákat, amelyeket Leino emel ki, vagyis a Runeberg által kialakított nép
szemlélet továbbélését figyelhetjük meg mindkét utódnál. A következőket 
mondják az ország népéről: 

Runeberg Kivi 

dolgos, bizakodó (4. vsz.) 
az országért hősiesen harcoló 

(5. vsz.) 
sokat szenvedett 

(4., 5. vsz.) 

Leino 

szilárd (1. vsz.) 
önfeláldozó (1., 5. vsz.) 
megingathatatlan, dolgos, 

önérzetes (2. vsz.) 
az országhoz kötődő (3. vsz.) 
jobbra törő (4. vsz.) 
a szabadságért harcoló (5. vsz.) 
elpusztíthatatlan (6. vsz.) 

Ha az árnyalatokra is figyelmet fordítunk, észrevehetjük, hogy a szabad
ság-gondolat, mint cél, szerepel a Runeberg-versben is (10. vsz. vége), Leinonal 
pedig a szenvedésekre vonatkozó utalásokat találjuk meg úgy, hogy nem a 
fájdalom, hanem annak legyőzése felől közelíti meg a kérdést (2. és 5. vsz.). 
Az ország tájainak szeretete Kivi versében bukkan még föl személyes vallo
másként, néha azonban a többes szám első személyű birtokos személyragok
kal másokra: a finn népre is érvényessé teszi a mondottakat (6. és ennek kisu
gárzása révén a 7. vsz.). Érdekes lehet még, hogy Runeberg kb . egyenlő 

5 A L E K S I S K I V I , Kootut teokset IV. Suomalaisen KirjalliBuuden Seura. Helsinki 
1915. 

hazája tájait szerető (2., 3. vsz.) 
az országért dolgozó, harcoló 

(4., 5., 6. vsz.) 
szenvedésben edződött (5., 6. vsz.) 

a szegény, országhoz kötődő (9. vsz.) 
önfeláldozó (6. vsz.) 

18* 
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arányban beszél a versben népről és területről, s ebből Kivi inkább a terület 
(táj), Leino pedig teljes egészében a nép bemutatását viszi tovább. 

i »Mit lát mármost a területből, s milyennek látja azt Runeberg és Kivi?* 

Runeberg 

1. vsz. höjd — kunnas, kukkula = domb, halom 
dal — laakso (M) = völgy 
stjernenatt — tähtiyö = csillagos éj 

3. vsz. sommari jus — kesän valot/hohde = nyári fény(esség) 
(den) mörka skogens — tummat metsät (M) = sötét/komor erdők . . . 

5. vsz. frosten — hallá (M) = éjszakai fagy 
10. vsz. tusén sjöars land — maa tuhatjärvi (M) = ezer távú ország 

Kivi 

1. vsz. kunnas(ten) 
laakso(jen) 

2. vsz. yön tähdet = az éj csillagai 
3. vsz. hohtees kesäpäivien = nyári (napi) ragyogásod 
6. vsz. metsiemme jylhä yö = erdeink zord éjjele 
4. vsz. hallá hyyrrteinen = deres éjszakai fagy 
2. vsz. tuhansissa järvissä = ezer tóban 

Ezeken az azonos vagy erősen hasonló megnevezéseken kívül Runeberg-
nél elsősorban a vízzel kapcsolatos természeti tárgyakról, jelenségekről talá
lunk sorokat (skäf, back, strömmar, sjö = sziget, patak, folyó, tó), míg Kivi
nél csak a ,,meriemme vyö" (tengereink öve) metafora utal ehhez hasonlóra. 
ő viszont többször idézi föl az emberi munkára is utaló, annak eredményeként 
kialakuló táj képét (aaltoileva peltomme = hullámzó szántóföldünk, viher-
jäinen niittumme = zöldellő rétünk, kaskiesi sauvua = irtásaid füstje). Talán 
nem járunk messze az igazságtól, ha e különbség okaként a múlt század máso
dik felében a torpparïk (bérlők) által megindított nagy termőterület-növelósi 
akciót is megnevezzük. Annál is inkább, mert egy villanásnyi időre Leino 
versének második szakaszában is fölbukkan az uutispelto (új, tkp. frissen tör t 
föld) képe. Mint mondottuk, a területről ő nem beszél, bizonyos tájelemeknek 
azonban nála is fontos szerepe van. A legdöntőbb a sziklának (kallio), mert 
végig a versen az erre épülő hasonlat hordozza a lényeget. Ez azonban azt is 
mutatja, hogy e tájelemek nem önmagukért, nem az elgyönyörködtetés-rá-
csodálkoztatás érdekében vannak itt, hanem metaforikus-szimbolikus jelen
tések hordozói (vihar = harc; a nép gyökere = idekötöttség; szilánkjának leg
kisebb darabja is sziklagyokór = elpusztíthatatlanság). A táj bemutatására 
törekvő Runeberg és Kivi versében is megtaláljuk persze a hasonló típusú 
képeket is: Runebergnél a következőket: mulen tid (felhős kor), a 9. szakasz 
elején a guldmoln (aranyfelhő) képe, az utolsó szakaszban pedig a virágzás 

* A Várt land-nak az 1860-as évekig készült ugyan néhány teljes fordítása is, ezek 
azonban egyrészt nem is elég pontosak a költői képek visszaadásában, másrészt arra sincs 
bizonyítók, hogy Kivi ismerte volna őket, ezért a Runeberg-vers következőkben idézett 
kifejezéseinek „nyers" finn megfelelőjét közlöm, kivéve, ha az eddig legsikerültebbnek 
tartott Manninen-fordításban szerepel az adott kép vagy szókapcsolat. Ennek jelölése: (M). 
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(Din blomning . . .). Kivinél jelképes értelemben csak a toivon aamu (remény 
reggele) és a tanner miesten verta joi (a mező férfivért ivott) szerepel, a többi 
néhány szókép csak a megjelenítés erejét növelni hivatott megszemélyesítés 
(kultanummen Kongat soi: a drága tér fenyői zengik; hallá hyyrteinen vei 
vainiomme viljasen = a deres fagy elvitte a termésünket, aikaa ankaraa — szi
gorú idő). Ha a képek többsége nem is azonos részleteiben, de jellegükben: 
romantikusságukban, közismertségükben egyek. 

Még világosabban él tovább Kivinél a Runeberg megteremtette termé
szeti panoráma-motívum. Kai Laitinen egyik legutóbbi tanulmányában6 ennek 
a finn regényirodalomban megfigyelhető továbbélését boncolgatja, mivel magá
nál Runebergnél is az epikai művekben bukkant föl először. Ám ő is fölhívja 
a figyelmet a Fänrik Stàls Sägner Július ötödike c. költeményének egyik 
szakaszára, ahol ugyanez a látásmód érvényesül. Tegyük még hozzá ehhez: 
ez érvényesül a Várt land 8. szakaszában is: 

„I t t , i t t ez a föld, láthatod, 
ha rányitod szemed; 
Emeld kezed, s mutathatod 
A vizet itt, a partot o t t . . . " 

És ugyanez a Ki vi-vers 6. szakaszában: 

,,itt hullámzó vetéseink, 
amott zöldellő rétjeink, 
ott erdeink zord éjjele 
s tengereink öve." 

S még további (és még mélyebb) hatás nyomait látjuk, ha a Laitinen 
által jellemzőnek talált runebergi tájelemeket számba vesszük. Ezek: „järviä, 
saaria, peltoaukeama, paimentorven kaikuja"7 stb. (tavak, szigetek, elterülő 
szántók, pásztorkürt visszhangja). A 'peltoaukeama' aaltoileva peltomme-hênt 
(hullámzó vetésünk) tér vissza az imént idézett Kivi-szakaszban, a hetedik 
versszakban pedig a pásztorkürt-motívum (. . . lehtimetsän kaikunaa . . . 
kun . . . pauhaa torvi paimenen) bukkan elő. 

A gondolatkör, amelyben mindhárom költő mozog, részleteiben további 
hasonlóságokat árul el — más szóval bizonyos lényeges runebergi gondolatok 
valamilyen formában újra és újra visszatérnek utódai költeményeiben. Ilyen 
többek között a helytállás, kitartás hangsúlyozása mind a harcban, mind a 
munkában. Mégpedig az egymás melletti, a vers egy egységén belüli hangsúlyo
zása: Runebergnél a 4 - 6 . , Kivinél a 4 - 5 . , Leinonál a 2. szakaszban. A mun
kában tanúsított helytállás megfogalmazását illetően némi hangsúlyeltolódást 
figyelhetünk meg. Runeberg még elsősorban a kínok elviselésében látja a nép 
erejét: 

• • * ' • • 

„mikor fagy pusztított vetést, 
kínt, szenvedést ki mér t ? " 

8 KAI LAITINEN, Runeberg suomalaisen proosatradition edeltäjänä. Parnasso. 
1976/3: 142. 

7 KAI LAITINEN, Runeberg suomalaisen . . . i. h. 
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•Hl.: „cipelte nagy terhek súlyát 
i-u hosszú korokon á t . " 

Az első motívumot ugyan Kivi majdnem szó szerint átveszi (,,. . . mikor 
éjjel fagy szült deret, / s a termésünk mind elveszett"), de mindjárt feloldását 
is adja a baj legyőzésének képével: 

„ám reggel munka s hit fakadt, 
és verve volt a fagy." 

Leino pedig úgy fogalmaz már, hogy a szenvedés szinte mellékesnek tűnik 
a sorokból kicsengő öntudatos keménység mellett: 

Ha csendben dolgozhat, remél; 
s inkább szükségkenyéren él, 
mit frissen feltört földje ád: 
nem kér mástól búzát. 

E gondolat-együttesnek a finn költészetben betöltött fontos szerepét 
s állandó jelenlétét bizonyítja, hogy a Runeberget is fordító Paavo Cajander 
1872-ben írt Maljan-esitys isänmaalle (Pohárköszöntő a hazához) c. versének 
második szakaszában így ír: 

„Az a drága szó, az a Finnhon 
vitte a hőst halálos harcba, 
vitte győzni éhségen, bajon, 
vitte, hogy a fényt idehozza, . . . 

/ békés munkánkban ez segített . . ." 

A harcokban tanúsított hősi helytállással kapcsolatban mindegyik költő 
kitér az élet feláldozásának fontosságára, értékére is. Runeberg és Kivi ez 
esetben is lényegében azonos romantikus képet használva: 

,,Ki mérte vérét, mely kifolyt" 
majd: „ I t t adta vérét ez a nép, 

értünk itt halt halált" Runeberg) 
ül.: ,,. . . a harc halált hozott, 

s a mező férfivért ivot t" (Kivi) 
T • >1 1 1 1 í 
Lemonal csak a gondolat ugyanaz : 

,,és harcol téli éjszakán, 
vagy ot t hull el, hol áll." 

A téli harc képének előzményét is megtalálhatjuk azonban Runebergnek 
a már említett Julius ötödike c. versében, ahol azt írja a finn népről: 

„Lát tam úgy, hogy a vére folyt, 

jégvilágban, hol nap se járt , 
még fagy-martan is harcba szállt" . . . 
jégvilágban, hol nap se ]art, 
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A gondolatkör kapcsán nem indokolatlanul jutnak eszünkbe Vörösmarty 
$zóza£-jának sorai, amelynek Runebergre gyakorolt hatásáról egyébként több 
tanulmány jelent már meg.8 Nem az átvételt óhajtjuk bizonygatni most, 
annyit azonban meg kell állapítanunk, hogy e rokonság azt mindenképpen 
alátámasztja, hogy az ébredő nemzettudat érv- és képanyaga mennyire 
hasonló volt Európa-szerte. 

A másik közös rész-gondolat az országhoz, hazához kötöttség gondolata. 
Runeberg versében kétféle megfogalmazásban találkozunk vele: 

„Tudd meg; hazát csupán egyet / Kaptál . . . " 
és: „múltad s jövőd hol van neked" 
(szó szerinti fordításban: múltunk földje és jövőnk földje). 

Az első formában Leinonál él tovább: „Csak egy hazája van neki", a 
másodikhoz hasonlóan pedig Kivi fogalmaz: „te bölcsőnk és te sírhelyünk". 
A ragaszkodás gondolata egyébként előbb is felbukkan már nála, amikor 
kijelenti, hogy az ország „örökre a miénk". 

I t t sem kerülhetjük ki a Szózat-ra utalás kényszerét, noha a szinte 
teljesen azonos Kivi-sor forrásának nem nevezhetjük egyértelműen a meg
felelő Vörösmarty-sort, mivel a Szózat akkori svéd nyelvű fordításában ez a 
tömör kép széthúzódik.9 

Még egy motívuma van az idekötöttségnek, amely Runeberg és Leino 
versében közös: az apák (ősök) földje kifejezés. Runeberg az első szakasz utolsó 
sorában írja le a vára fäders kord (finnül isät maansa) szókapcsolatot, Leino 
ugyanezen a helyen az eesf isiensä maan, később pedig az isäin muistojaan 
(apák emlékeit) kifejezést használja. 

A közös gondolatok, hasonló célok ellenére a költemények alapgondola
tában, gondolatmenetében természetesen el nem hanyagolható különbségek 
is vannak. Ha a Runeberg-vers gondolatvezetését prózává laposítjuk, kb. ezt 
kapjuk: szép ez az ország, ez a táj , i t t szenvedtek és álltak helyt őseink, mindez 
ideköt bennünket: csak ezt kaptuk hazának, szeressük, ha szegény is, ós majd 
jön a boldogabb idő, amikor a világ is figyel ránk. Kivi pedig azt mondja: szép 
ez az ország, ez a táj , harcoltak, szenvedtek érte, most már örökre a miénk, 
a mindenünk. És Leino: olyan ez a nép, mint a szikla: kemény, szilárd, ehhez 
az országhoz kötött, szabadságáért hősiesen harcoló, tehát elpusztíthatatlan 
Mindebből ki világuk, hogy Runeberg és Kivi a következtetésig lényegében 
ugyanazt mondja, ott pedig abban térnek el egymástól, hogy Runeberg a bol
dogságot a jövőben reméli csak, Kivi viszont a jelenben is érzi, mivel szerinte 
már a finneké az ország. Leinonak a megközelítésmód különbözősége miatti 
más gondolatmenete végeredményben a befejezésben találkozik költőitársaié
val, addig csak a jelenhez való pozitív viszonya rokon a Kiviével. A befejezés, 
ti . mindhármuk versében az ország és nép elpusztíthatatlanságának gondolatát 
tartalmazza, ha más-más formában is. Runebergnél a jövő képében még inkább 
csak áttételesen fogalmazódik meg ez, a másik kettőnél azonban (a vers egész 
gondolatmenetéből következően is) direkt módon: 

8 LEFFLER BÉLA, Runeberg és a Szózat. I t . 1928. márc—jún. 218 — 221. és Toivo 
LYY, Vörösmarty Szózata és Runeberg Hazánk-ja. A vízimadarak népe. Európa Kiadó 
Bp. 1975. 255-264. 

9 LEFFLER B.: i. m. 
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„Finn félsziget, te gyönyörű, 
te örök életű." (Kivi) 

és: apró szilánkja is gyökér, 
melyből új szikla kél. (Leino) 

Versszerkesztés, szakaszépítkezés 

A költemények gondolatmenetének ismeretében szerkezeti hasonlóságot 
csak Runeberg és Kivi verse között kereshetünk. S meg is találjuk, főként a 
versek első felében. Az 1—2. szakasz mindkettejüknél vallomást tartalmaz, 
s ezek még abban is hasonlóak, hogy e vallomás bizonyos szembeállítás-
ráfelelés eredményeképpen bontakozik ki.10 Ezt azután mindkét versben a 
bizonyító és lelkesítő célzatú tájbemutatás és múltidézés követi (3 — 5. szakasz) 
A 6 — 7. versszaknál kezdődik meg az utak némi elválása, mert noha fölfoghat 
juk úgy mindkét versrészt, hogy a visszatérést jelentik a múltból a jelenbe, 
tényleges jelen-ábrázolás csak a Kivi-szakaszokban található: Runeberg i t t 
nem bemutat, hanem elsősorban agitál. Ily módon e rész a 8. versszakkal 
együtt rokona a Finnföld utolsó szakaszában megfogalmazott vallomásnak is, 
ami lényegében azt jelenti, hogy Kivi a Hazánk utolsó gondolatcsoportját és 
szerkezeti egységét egyszerűen elhagyja, ill. a záró vallomás lényegét előbbre 
hozva építi be a versbe. 

Szerkesztési rokonságot eredményez az a költői fogás is, hogy a költe
mények bizonyos pontjain mindketten a haza megszólításának eszközével 
élnek. A vallomás pontjain: Runeberg az 1., majd a 10—11., Kivi a 3. és az 
utolsó szakaszban. Végső soron azonban nála is keretszerűnek tekinthető ez, 
mivel az első szakasz első sorában is van megszólító jelleg, s csak a második 
sorban fordul át az olvasóhoz intézett kérdéssé, és válik ezáltal kicsit objek
tívabbá, ill. mások által is „hitelesítetté" a szubjektív lelkesedés. (Leino ezt 
az objektivitást azzal teszi teljessé, hogy mindvégig kívülállóként: egyes 
szám 3. személyben beszél a népről.) 

Leino versének egyébként csak fokozatosan emelkedő íve, az áradó 
érzésnek az utolsó szakaszban történő koncentrálódása egyezik meg a másik 
két költemény menetével. 

A szakaszok belső felépítésében talán még több rokonságot vehetünk 
észre, most már mindhárom költeményben. Runeberg Várt landjáb&n 3 fő 
szakasztípus van: a leggyakoribb a kifejtő, ahol a szakasz élén röviden meg
fogalmazott gondolat áll, s a továbbiakban ezt részletezi, magyarázza, indo
kolja, többnyire felsorolásszerűen, kapcsolatos mellérendelő mondatok halmo
zásával. (1., 4., 5., 6., 7., 8., 11. versszak.) A másik típus a csattanóra épített 
(3., 9., 10.), amelyek közül az utóbbi kettő szabályszerű körmondat. Végül a 
2. szakasz képviseli az ellentétre épített típust: ezt azonban a kifejtő altípusa
ként is kezelhetjük, ahol ti. a kifejtés ellentét segítségével történik. 

Kivi versében ugyanezeket a típusokat találjuk, sőt még az arányuk is 
rendkívül hasonló: a szakaszok fele (1., 3., 6., 7.) kifejtő, a 2. csattanóra épített, 

10 Hasonló típusú ráfelelést figyelhetünk meg P . Cajander már említett versének 
1 — 2. szakaszában, ahol az 1. szakaszban „szent, tiszta erő-"ről beszél, s az előkészítés 
után a 2. szakasz elején mondja ki a haza nevét. 
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s ugyancsak körmondatszerű, csak it t a mellékmondat hordozza a lényeget; 
a 4 —5. pedig ellentéten alapuló, s éppúgy ellentét segítségével kifejtő is, mint 
a megfelelő Runeberg-szakasz. Az utolsó versszak olyan kifejtő típus, amelyen 
belül a magyarázat egyúttal csattanóval végződik. 

Első látásra Leino építi a legegységesebben a szakaszokat is, akárcsak 
az egész költeményt, mégpedig a legtisztább kifejtő módszerrel. Két szakasz
ban azonban (2. és 4.) ő is használja az ellentétet a kifejtésre, a vers utolsó 
szakasza pedig — némileg a Kiviére emlékeztetően — poentírozott is. 

A kapcsolatos és ellentétes mellérendelések rokonsága mellett föl kell 
figyelnünk a mindhárom versben előforduló olyan szó- vagy mondatkapcsola
tokra, amelyek bizonyos ellentétet is jelző fogalmak szembe-, ill. egymás mellé 
állításával fejeznek ki teljességet, s fejezik ki egyben a költők felfokozott 
érzelmi állapotát is. Runeberg: V ö l g y és d o m b nincs szebb; é j ü n k 
csillog, n y a r u n k fehér; akár felhőben volt az ég, akár szerencse napja 
kélt ( z o r d szerencse, s z e l í d szerencse); itt volt b o l d o g . . . itt zúz
ta szörnyű s z e n v e d é s ; m ú l t a d s j ö v ő d hol van neked. Kivi : 
t e l e k s n y a r a k e gyönyöre, fölfénylő n a p o d tűzét . . . fenyvesben 
h o l d f é n y színét; amikor jön a v i r r a d a t . . . vagy e s t e . . . ; te 
b ö l c s ő n k és te s í r h e l y ü n k . És Leino : é l n i s m e g h a l n i képes 
ez; h a r c o l . . . vagy ott h u l l e l . . . A költemények tematikájáról már 
korábban mondottak alapján érthető, hogy Runebergnél és Kivinél nagyrészt 
a természet világából vett fogalmak szerepelnek itt egymás mellett. 

Végül még egy mondat- (s egyben szakasz-) típus közösségére hívnám 
föl a figyelmet a Várt land és a Suomenmaa c. versekben: arra a két kifejtő 
versszakra, amelyben a részletezéskor mindketten időhatározói mellékmonda
tok segítségével mutatják be lényegében ugyanazt a történelmi szituációt. 
Runeberg az 5.-ben (Ki mérte vérét . . .), Kivi a 4 —5.-ben (E völgyekben . . .). 

Egyéb közös formai jegyek 

A versekbe emelt tájelemeket vizsgálva némi képet kaptunk már a három 
költő képalkotásáról is. Feltűnhetett ott az a tény, amit a tüzetesebb vizsgálat 
is alátámaszt: Runeberg, majd az ő nyomán Kivi versében is viszonylag kevés 
a költői kép, s főleg a finn tájat bemutatandó élnek egészen ritkán a szóképek 
eszközével. Leino versére mindez úgy vonatkozik, hogy a szakaszokat megnyitó 
hasonlatok után, a kifejtés során mellőzi többnyire a képes beszédet. S mind
hármuk költeményeinek e kevés képe nagyon gyakran nemcsak jellemző a 
romantika (s részben az újromantika) korára, de egyenesen közhasználatú. 
És arra sem törekszenek a költők, hogy pl. történelmileg konkretizálva tegyék 
ezeket egyedibbé (mint mondjuk Vörösmarty: ,,itt törtek össze rabigát / 
Huny adnak karjai." stb.). 

Nagyon valószínűnek látszik, hogy a mozgósító, meggyőző szándék az 
egyik főoka a ritka képhasználatnak, ill. a közhasználatú fordulatok alkalma
zásának. Az is alátámasztja ezt, hogy ugyanakkor mindhárom vers fő (mond
hatnák: kulcs-) eszköze a szó-, ill. mondatalakzat: döntő mértékben az ismét
lés, és az ennek nyomán kialakuló gondolatpárhuzam és ellentét. Ez az a pont, 
ahol az eredetet keresve nem is csak Runebergig, hanem egyenesen Vörös
martyig kell visszamennünk, amint azt Leffler Béla már megfigyelte.11 A mutató 

1 1 LEFFLER BÉLA: i. m. 
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névmások ós a mutató értelmű határozószók uralma, tartópillér-szerepe mind
egyik költeményben első látásra világos. Számszerűen a következő a kép: 

Várt land: här (itt, finnül täss', tässä): 14-szer (5 szakaszban) 
det, detta (ez, az; finnül: t ääv . tämä, se, tuo): 13-szor (4 szakaszban) 

Suomenmaa: siel', tuos' (ott): 5-ször (2 szakaszban) 
tää (ez): 1-szer 
tuo, se (az): 4-szer (két versszakban) 

näissä (ezekben): 2-szer (2 szakaszban); tuon (annak a . . .) 1-szer 
(1 szakaszban) 

Kansa kalliolla: t ää (ez): 7-szer (6 szakaszban) 
se (az): 9-szer (5 szakaszban) 
sen (annak a . . .): 3-szor (3 szakaszban) 
süT (neki): 1-szer 

Azokban a Runeberg- és Kivi-szakaszokban, ahol e névmások, ill. hatá
rozószók nem fordulnak elő, nyomatékosító szerepüket személyes vagy birto
kos névmások (Runebergnél a vart, vára, vár 18-szor, Kivinél a sä, sun, meidän 
5-ször fordul elő), ill. a birtokos személyragokkal ellátott szavak veszik át. 
(Kivinél 15 esetben — ebből 10 alkalommal úgy, hogy nem együtt szerepelnek 
a birtokos névmásokkal.) Különösen nagy erejűek azok a szakaszok, amelyek
ben mind a mutató, mind a birtokos névmások szerepelnek, az idetartozást 
szinte a varázsszövegek sulykoló ismétléséhez hasonlóan hangsúlyozva (Rune-
berg 6., 8., Kivi 1., 6.). 

A névmásokat a legtudatosabban Leino látszik elhelyezni a vers külön
böző pontjain, ami még tovább erősíti a költemény már említett gondolati 
egységét, feszes logikáját. (A tää szakaszkezdő helyzetén kívül 1. a sen és a se 
magyarul visszaadhatatlan hullámmozgását az 1 — 2. és a 4 —6. szakaszban.) 

Kivi és Leino esetében szóltunk már némi objektivitásról a korábbiakban. 
Ezzel kapcsolatban utalunk most arra, hogy a Suoménmaa-ban a mutató 
jellegű szavak legnagyobb része távolra mutató (se, tuo, siel, tuos), s részben 
ez jellemzi a Kansa kalliolla névmásait is (1. a se, sen, sül' számarányát), 
másrészt meg az, hogy a birtokos személyragok itt mind egyes szám harmadik 
személyűek. 

Sajnos, a magyar fordításban ugyancsak visszaadhatatlan a Ki vi-vers 
távolra-közelre mutató névmásainak árnyalati különbsége. Nemcsak azért, 
mert az az, amaz névmásaink nem mutatják pontosan a se és a tuo különb
ségét: azért sem, mert az amaz (ama) itteni behelyettesítése elviselhetetlenül 
régiessé nyomorítaná a sorokat, ill. kívülállóvá tavolítana, s innen lehetetlen 
lenne az áttérés a 3. szakasz tegező megszólítására. Nem is szólva arról, hogy 
bizonyos helyzetekben a se értelemszerűen ez-nek fordítandó. 

Utoljára szólunk a leghamarább és legerőteljesebben szembetűnő hason
lóságról: a ritmika, a versforma hasonlóságáról. Elöljáróban annyit: a Fänrik 
Stàls Sägner ciklus költeményeinek kisebb része épül föl jambikus sorokból, 
s közülük kettő (Den döende Krigaren, Sveaborg) áll négyes és hármas sorok 
váltakozásából, rímelhelyezésük azonban nem azonos a Várt land-éval (a b a b c 
c mindkettőé). Mindezt azért fontos tudnunk, hogy lássuk: Runebergtől nem 
volt idegen a jambikus ritmus, viszont szinte kizárólag hazafias témájú versei
ben fordul csak elő, s a Várt land sor- és szakaszformája ott is ritka. Hogy 
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ennek föltűnésében Vörösmarty Szózat-ának milyen szerepe van, azt további 
vizsgálatok dönthetnek el. 

Runeberg Kivire és Leinora te t t hatása viszont azért látszik egyértel
műnek itt, mert kettejük lírájában egészen mellékes szerepe van a jambikus 
ritmusnak: a trochaikus sorok és a finn népköltészet hangsúlyos verselése az 
uralkodó nálunk. Kivi a legkisebb változtatás nélkül veszi át a Várt land 
ritmikáját, csupán a rímelhelyezésen egyszerűsít (az a b a a b b helyett 3 pár
rím). Leino egyetlen helyen „töri meg" a runebergi ritmust: a szakaszok máso
dik sorában (kuin kallio), amelyek a három helyett két verslábból állnak. 
Ezeket azután nem is rímelteti össze az első sorokkal, formailag így kétszere
sen is elkülönítve a szakaszkezdő hasonlatokat a kifejtő, párosrímü soroktól. 
Ennek az elkülönítésnek bizonyos nyomai persze már Runebergnél is meg
vannak, mivel az első két sorvégre csak később felelnek rímek, vagyis egy ideig 
azok is elválasztva állnak. Ha meggondoljuk, hogy a szakaszok többségét i t t 
is kifejtő jellegűnek találtuk, e formai elkülönítés funkcióját is hasonlónak 
kell látnunk a két versben. 

* * * 

Az eddig elmondottakból is teljesen világos, hogy a hasonlóság különböző 
mértékű a Runeberg — Kivi, ill. a Runeberg — Leino költemény között. 
Leino verse főként népábrázolásában, romantikus lendületében, szakaszépít
kezésében és versformája tekintetében rokona a másik kettőnek. S ez azt 
jelenti, hogy a hatás itt nem föltétlenül egyenes és közvetlen, a visszanyúlás 
nem szükségképpen tudatos. Ebből viszont az következik, hogy — a már 
említett okokból — a runebergi megközelítésmód és forma egyszerűen a finn 
költészet „levegőjében van" még a századfordulón is, és szinte meghatározza 
a hazáról szólás kereteit, mikéntjét. 

Kitekintés a finn hazafias líra első nagy korszakára 

A három tárgyalt versben együtt vannak a múlt századi finn hazafias 
költészetnek azok a lényeges sajátosságai is, amelyek megkülönböztetik azt az 
európai romantika korának patrióta lírájától, s főként a közép- és kelet-európai 
népekétől. Részben az önálló állam, az önálló történelmi múlt hiányából fakad, 
hogy ebben a hazafias költészetben valójában sehol sem bukkannak (bukkan
hatnak) föl nemzeti méretű hősök, alig akadnak utalások konkrét történelmi 
eseményekre, harcokra. A Fänrik Stàls Sägner ciklus ugyan teljesen az 
1808 —09-es háborúhoz kötődik, és világosan kivehető Runebergnek a hős-
teremtő szándéka is a ciklus több verséből, az egy-egy hőstettet végrehajtó 
Duncker, Wibelius stb. azonban már nála sem tudja betölteni a mi reformkori 
líránkban vissza-visszatérő Árpád, Mátyás, Hunyadi stb. szerepét, így aztán 
később és másutt, nevekre és eseményekre történő utalások nélkül, általános
ságban beszélnek a költők az egész nép hősiességéről, ill. szenvedéseiről. Nem 
kizárt dolog, hogy e líra már említett demokratizmusának okai közt ezek a 
tények is szerepelnek. 

Ugyanakkor meglehetős konkrétsággal és föltétlenül számottevő terje
delemben jelennek meg a hazafias versekben az ország természeti szépségei. 
A mi líránkban (és a legtöbb európai országéban) ez általában külön verseket 
foglal le, sőt bizonyos fokig másik lépcsőt is jelent. Más szóval Runebérg egy 
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személyben és egy-egy versben csinálja meg azt ezen a téren, amit nálunk 
Kölcsey és Vörösmarty, ill. Petőfi és Arany; s amikor a hazafias ódában Petőfi 
csak általánosan utal a táj szépségére („Magyar vagyok. Legszebb ország a 
hazám" . . .), akkor Runeberg a hasonló ódába beleolvasztja Az alföld-éhez. 
hasonló tájábrázolást is, mindjárt iskolát is teremtve ezzel hazájában. Egyéb
ként csíráiban már Runeberg előtt is felbukkan a finn költészetben ez a szem
lélet és módszer pl. Jaakko Juteini 1835-ben írt Menestys Suomessa c. versében. 

Jól tükrözi ez a három költemény a finn hazafias líra egyértelmű optimiz
musát is. Jellemző, hogy a vesztes harcokról író Runeberg is feltétel nélküli 
bizakodását fogalmazza meg a ciklust nyitó Várt land-ban, s hitet sugároz a 
többi verse is. Faragó József az egész runebergi szemléletről írja: „Napfényes 
oldaláról nézi a világot . . . minden körülmények között diadalmas hódítónak 
látja a jót, a szépet."12 Ennek valószínűleg az is oka persze, hogy végső soron 
Finnország autonómiát élvezett a vesztes harcok után is, nemzeti fejlődése 
előtt tehát nem álltak olyan akadályok, mint a közép-európai népeké előtt. 
Később már annyira nem, hogy Kivi a boldogság megvalósulását a jelenbe 
helyezi. 

Ezzel függ össze, hogy egyik tárgyalt költeményben sem találkoztunk 
önbíráló, a nemzetet (vagy annak egy-egy osztályát) ostorozó részekkel, utalá
sokkal. És ez sem e három vers kivételes sajátossága. Pedig nyilvánvaló, hogy 
az egyébként sajátos struktúrájú finn társadalom sem lehetett ennyire homo
gén, ennyire egy szándékú. De a társadalmi ellentétek sem osztották meg olyan 
mértékben, mint pl. a miénket, a nemzeti kérdést illetően pedig hosszú ideig 
majdnem zavartalan volt az egyetértés. Ugyanakkor Runeberg és Kivi korában 
épp az egységes nemzettudat kialakításának szükségessége meg is követelte az 
önbizalomnak ezt a dicséretek, buzdítások által történő erősítését. S hogy a 
Kansa kallioUa írásakor Leino szeme előtt is hasonló cél lebegett, azt azért is 
feltételezhetjük, mert egyébként nála néhol felbukkan már a bíráló hang is: az 
a fajta elkeseredett összehasonlítás a múlttal, amelyet mi többek között a Zalán 
futása előhangjából ismerünk. Az 1904-ben írt, már említett Runeberg-
versét ugyanis így fejezi be: 

„Más évszázad borul 
ma már sírhalmodra. 
Havat szitál észak ege, 
és a nép is más i t t ." 

S hogy másutt sziklának tudja nevezni mégis ezt a népet, méltányoló és 
buzdító tisztelettel, az azt a fontos tényt húzza alá, hogy a finn hazaíias líra 
legjobb művelői ott tar tot ták szemüket a társadalmi-történelmi és politikai 
változásokon, s azok jellegét fölismerve mondták ki, hangsúlyozták az éppen 
legfontosabb, legidőszerűbb gondolatokat. 

SZOPOEI N. L A J O S 
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12 Faragó József, Runeberg, a finn Vörösmarty. Túrán 1940. I I . 
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J.. L.. Runeberg und die erste Periode der finnischen 
patriotischen Lyrik 

von L A J O S SZOPORI N . 

Der Ausgangspunkt der finnischen patriotischen Lyrik ist der Gedichtzyklus 
«Fänrik Stàls Sägner» von J . L. Runeberg. Die Wirkung des Eröffnungsgedichtes (Várt 
land) ist unter anderem in zwei Versen nachzuweisen: eine unmittelbare Wirkung in 
Aleksis Kivis «Suomenmaa» und eine mittelbare Wirkung in dem Gedicht «Kansa kalli-
olla» von Eino Leino. Die Verse von Runeberg und Kivi bewegen sich in dem gleichen 
Gedankenkreis: sie begeistern mit der Lobpreisung der Landschaften und Völker des 
Landes. Das Gedicht von Leino ist ihnen in der Charakterisierung des Volkes ähnlich. 
Gleichartig ist auch der steigende strukturelle Bogen und der äußerste Optimismus; 
wir finden wichtige Übereinstimmungen im Aufbau der Strophen. Im Gedicht von Kivi 
wiederkehren auch die Runeberg'schen Satztypen. Die gemeinsamen Charakterzügen der 
•drei Dichtwerke sind: verhältnismässig wenige, romantische, meistens allgemein gebrauch
te dichterische Bilder, weiterhin viele Sätze und Wortformen von großer Bewegungs
kraft. Gleich große Rollen haben die Demonstrativ- und Possessivpronomen (Possessiv
suffixe) und Adverbien, die die Zugehörigkeit zur Heimat betonen. Die jambischen 
Reihenarten sind — abgesehen von einer einzigen geringeren Umänderung — in allen 
drei Gedichten gleichartig. Kivi gebraucht die Motive des Runeberg'schen Verses be-
wußt. Das Gedicht von Leino ist aber der Beweis dafür, daß der Gedanken- und Motiv
schatz des Runeberg-Zyklus so tief und lang in der finnischen Dichtung lebte, daß er 
mehr als ein halbes Jahrhundert lang die poetische Ausdrucksweise des patriotischen 
Gefühls bestimmte. 


