
vÁNDORYNÉ KÖVÉR ILONA: A KALEVALA
NŐALAKJAI

Egyszeri felületes olvasásra is feltünik, hogy a finnek híres
hőskölteményében, a Kalevalában, mily sok szó esik a nők

dolgairól és a benne előforduló nőalakok száma jóval felül-
mulja a férfiakét. .

A Kalevala egész kozmológiája a női nemen épült. Uk
ko, a legfelső isten, a világ tereintését és fenntartáséf női lé
nyekre bízta. Az eget, földet, napot, holdat Ilmatár, égi szűz

teremti egy kacsa tojásaiból. Ugyanő készíti a tengerpartot,
öblöt, félszigetet. A medvét, az ugorságnak ezt a félve tisz
telt szent állatját, Mielikki, erdők anyja alkotja. A vas, ez a
femininnek igazán nem mondható ásvány is, három égi szüz
nek földre fejt tejéből keletkezett. Az alvilágban Tuoni úr
asszonya fogadja s kínálja sörrel Viijniimöjnent, Charon szere
pét pedig egy "tömzsi szűz" tölti be. Még a betegségek is 
embermódra - anyától születnek,

Az a gazdasági berendezkedés, amely a Kalévalából elé
bünk tárul, csak a nemek szerínti munkamegosztást ismeri.
A férfiak hadat viselnek, halásznak, vadásznak, erdőt írta
nak, földet művelnek, házat, hajót építenek, fa- és vas eszkö
zöket készítenek. Az asszonyok dolga a gazdasági nyerster
mények feldolgozása. Asszony kezén lesz a rozsból liszt,
lisztből kenyér, mézes pite; árpából sör; gyapjúból, lenből fo
nál, fonálból ruha. A férfimunka (vadászat, halászat, ház épí
tés, faragás, kovácsolás) anyagát a természet készen adja s
a kész műben mindig felismerhető az anyag, amelyből szár
mazott. De ki ne. ismerné fel a sörben az árpát, komlót? A
kenyérben, mézes pitében a szántóföldről behordott rozsot?
A fínom gyolcsban, színes posztóruhában a lent meg a juh
gyapját? Ezeket a csodás átalakulásokat a nők ténykedése
idézi elő, nem is szólva a legnagyobb csodáról, amely fölött
a Kalevala nem tud napirendre térni, amelynek széles le
írására többször vissza is tér: nők által jön létre maga az
ember is. A szülés látszólag annyira magán viseli a semmíből

alkotás ismérvét, hogy aki ezt meg tudja tenni, nyilván birto
kában van a teremtéshez szükséges minden képességnek. S
mivel a azüléshez a Kalevalában is egyedül a nők értenek
(nem úgy, mint a görög hitregében, ahol Pallasz Athéné a
férfi-isten Zeüsz homlokából jő világra), valamint ugyancsak
nők azok, akik az élvezhetetlen nyersanyagokat a felismer
hetetlenségig új, élvezetes, hasznos dolgokká tudják alaki
tani, talán ez a magyarázata annak, hogy a Kalevala az egész
világot nőkkel teremteti meg.

A természetnők nemcsak megteremtik a különféle tenné-
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szeti tárgyakat, hanem állandó - bár többnyire láthatatlan
- jelenlétükkel kormányozzák és őrködnek felettük. Az
egyes 'teremtményekkel kapcsolatos ügyekben hozzájuk, $
éppen illetékes teremtő anyához szokás könyörögni. De hi
vatlanul is gyakran l~tják el a Kalevala hőseit tanáccsal, se
gítséggel.

A természetnők misztikus, vagy jelképes alakjai mellett
épp ily változatos sokaságban vonulnak fel a Kalevelában a
mindennapi élet nőalakjai is. Nerncsak a gazdasági életből

veszik ki alaposan a részüket, hanem ők végzik a legfonto
sabb társadalmi ténykedéseket is. Pl. az eladó lányt egyedül
anyjától kérik meg s az ő beleegyezése minden törvényes,
vagy vallási szartartás nélkül elég ahhoz, hogy a fiatalok von
zalmát házassággá avassa. A lakodalomba a vendégeket szol
gálóleánnyal hivatják meg s a menyasszony búcsúztatását
sem vőfély végzi, hanem a násznépnek valamely tekintélyes
nőtagja. A [óslás, jövendőmondás is a nők tudománya.

A Kalévalának legfontosabb reális nőalakjai háromféle
minőségben szerepelnek: a legfőbb férfialakok mellett mind
ott találjuk az édesanyát, gyakran a hajadon hugocskát, rit
kábban a hitvest. Feltűnő, hogy leánya egyik hősnek sincs.
Igaz, fia sincs. Úgy látszik, az apaság a KalevaIát nemigen
érdekelte. A szereplők apjáról is alig esik szó. Teljesen pasz
szívak és a háttérben maradnak. A két főhősnek, Vajnamö'j
nennek és Ilmarinennek nincs is apja, mert égi szűztől, illető
leg Vizanyától születtek.

A Kalevala legfontosabb és legsokoldalúbban kidolgozott
nőalakjai az édesanyák. Hogy a Kalevalában a család feje az
anya, ez lehet valami ősi matriarchális berendezkedésnek is
emléke, de alapulhat azon az egyszerű és tagadhatatlan té
nyen is, hogy az anyából ered az egész család és az anya rak
ja le a nevelés alapjait. Már pedig a jó nevelést a Kalevala
rendkívül fontosnak tartja. Kullervónak minden szerencsét
lenségét onnan származtatja, hogy anya nélkül nőtt fel és
nem nevelte senki. Mikor a menyasszony búcsúzik a szülői

háztól, a nevelést külön is megköszöni s egyik legszebb, leg
költőibb helye a Kalevalának, mikor a búcsúzó menyasszonyt
így intik:

Ha elhagyod ezt a házat,
..• Ne feledkezz el anYádr61,
Ne szégyeld szegény szüllJdet!
Lám, anyád nevelt fel téged,
Lám, szép mellén tartott téjjel,
Saját szépséges magáb6!,

Liljom teste legjaváb61;
"IVem volt álma sok-sok éjjel,
Sok ételét felejté el,
Mikor téged ringatgatott,
Pici p6lyást ápolgatott.

Az édesanya - ha kell - halottaiból is életrekelti fiát.
Mikor a léha Lemmínkajnen anyja megtudja. hogy fia bajba
jutott, egészen az Alvilágig nyomosza s ott nem nyugszik, míg
az .alvílágí folyóból egy nagy rézgereblyével ki nem halássza
fiának feldarabolt holttestét. Majd összeállítja, összevarrja,
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ragasztja s a méhecskével hozatott írral bekenve életet önt
belé. Egyszóval újjáteremti, világra hozza másodszor is. A
félkegyelmü Kullervónak édesanyja még a sírból is kiszól,
hogy fiát tanáccsal lássa el.

Az anyai szerétet a Kalevala anyáiban oly erős és szug
gesztív, hogy még a legvadabb és legelvetemültebb fickóból
is kiváltja a jobbik ént. Kullervo minden gyöngédséggel si
ratja el édesanyját, míg a család többi tagjának halálát cini
kus egykedvüséggel veszi tudomásul. Hiszen anyja - bár pó
lyáskorában szakították el tőle - elsőül ismerte fel, mikor
mint meglett férfi hazatért és ugyancsak anyja volt, aki az
egész családból egyesegymaga ígérte meg, hogy megsiratja,
ha ottvész a csatában.

Említésre méltó az anya viszonya hajadon leányához. Az
anya leányában éli ki minden női becsvágyát és legfőbb óha
ja, hogy veje "nagy nemből eredett" férfiú legyen. Ajno-nak
csak jót akar anyja, amikor minden erejével azon van, hogy
Ajno az öreg Vajnamöjnen felesége legyen. Mert az ifjúság,
a kellem és a szerelern mulandó, de a jó származás és egyéni
kiválóság még az utódokra is~ átöröklödík, Az anya nemcsak
a faj fenntartását, hanem a faj nemesítését is szolgálni akar
ja. Hogy ezzel szemben a leányok örök idők óta egyformák
és eszük helyett a szívükre hallgatnak, az a Kalevalában is
természetes. Észak leánya Vajnamöjnen helyett a daliás 11
marinenhez megy, Ajno pedig inkább a halált választja, mint
férjül az öreg embert.

Az anya leányát már szinte gyermekkorától kezdve ráne
veli a legkülönfélébb házi munkára, hogy mire férjhez megy,
mindenhez értsen és megszokja a munkát, nehogy meggyül
jék a baja - anyósával. A Kalevalában az anyós még na
gyobb hatalom, mint az édesanya. A fiatal asszony valóságos
rabja napának. Nemcsak hogy mindenben kedvét kell keres
nie és lehetőleg minden munka alól felmentenie, hanem:

SzüllJd irgalmát tagadnod,
Napad irgalmát fogadnod,

Mélyebben kell meghajolnod,
Ráadásul j6 sz6t adnod.

Még ha anyósa rosszul bánnék is vele, azt nem szabad elhí
resztelnie. "Magad fészkét ne gyalázd le, Anyósodat ne alázd
le!" Ha anyósa nem ád neki vajat, azt világért se mondja el a
többi asszonyoknak!

Váltig mondd, hogy nem kímélte, Ha egy nyáron egyszer adtak,
SlJt merlJkanállal mérte. Azt is té/irlJl maradtatl

Az anyós az, aki az egész családot kormányozza s a házban
az ő akarata szerint kell történnie mindennek. A fiatal asz
szonnyal ő rendelkezik, de ezzel szemben - ha kell - meg
is védi a fiatal férj - saját fia - ellen, ha az durva, vagy
csélcsap. A Kalevala anyós-alakjai nem hasonlítanak a köz
ismert mesebeli vasorrú-bába-típusú anyósokhoz. Észak úr-
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nője - bár nem szívesen adta leányát Ilmarinenhez, mégis
- minden szépet és jót elmond róla és minden jóval eláraszt
ja, amikor vejévé lett. "Lokka, lelkes háziasszony" a nyájas
ságokon kivül, melyeket 'tarthatnánk puszta formaságoknak
is, olyat mond menyének, melyet komolyan kell vennünk:
"A tejes köcsög kezedre, Vajas bödön rád van bízva." Ez pe
dig már valami!

Az édesanya és anyós után fontosságban a fiatal leányok
következnek, leginkább mint a hősök hugocskái.

Ajnot, Joukahajnen hugát már ismerjük. Anni, Lemmin
;klijnen huga, egyetlen megjelenésével is nagy fordulatot idéz
elő: ő árulja el Lemminklijnennek, hogy felesége, Küllikki,
- ígéretét megszegve - a faluban lopja a napot, mire Lern
mínkajnen haragra gerjedve hadba indul és ezzel sok bonyo
dalmat idéz fel. A másik Anni, Ilmarinen huga, ugyancsak
hírvivő. Ű faggatja ki Vlijnlimöjnent leánykérő útja felől,

majd pedig mindenben kezére jár bátyjának, hogy Vlijnii
möjnent megelőzve menyasszonyát megkaphassa.

A negyedik nőtestvér a félkegyelmű Kullervonak elve
szettnek hitt nővére, akivel akkor ismerik fel egymást, mí
után a vérfertőzést elkövették. A leány kétségbeesésében ön
gyilkos lesz. Ennek a leánykának, kinek a Kalevala még ne
vet sem adott, rövid és tragikus szerepe azt a véleményt
váltja ki az olvasöböl, hogy csupán az Oediposz-motívum ta
pintatosabb lebonyolítása végett teremtette meg a költő, kit
a Kullervo-epizód során tudat alatt, a mesemotívumok vándor
lásának örvénye szerínt olykor a görög mythosz ihletett. De
midőn a végküejlödéshez ért, visszarettent és inkább beikta
tott egy ismeretlen nővért, csakhogy megkimélje az édes
anyát, aki iránt a legrajongóbb tisztelet árad minden sorá
ból. Ebben az epizódban nem az volt a fontos, hogy a nővér

szerepeljen, hanem, hogy ne az édesanya. Mert egyébként,
más helyeken a hősök nővérei, hugai a legnagyobb megbe
csülésben, a leggyöngédebb szerétetben részesülnek.

A hajadon leányok általában valóságos kis hercegnők.

Ezért nem is nagyon törekszenek férjhezmenni. Szellemesen
és változatosan tudják kikosarazni kérőiket. Meggyőződésük,
hogy

Leány 'Úgy 'Van édesapjánál,
Mint jó földben a bOflyószál,
Ura mellett a menyecske:

cMint a kutya láncra köt'V~,

Jó szót a rab néha-naPJán,
Menyecske kap soha-napján.

Ha végre mégis rászánja magát a házasságra, a család és
násznép jóelőre óvja leendő férje durvaságától. A lakodalom
során ékes rigmusokban oktatják a vőlegényt, hogy becsülje
meg feleségét. "Ne engedd, hogy napa verje, Ipa korholgatni
merje, '" Seomszéd háznép becsmérelje!" Ha pedig okta
tásra szorulna, tartsa meg a nevelésben kívánatos fokozato
kat: "Egy kis évig szád szavával, Másik évig szemjárással,
Harmadikban toppantássaU" Azonban: "Ne nyul} hozzá 08-
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tornlléUel, Ne verd meg a lányt kötéllel," s h avégül mégis
meg kellene verni, vigye be a szobába, hogy a szomszédok ne
hallják s az arcát kímélje, nehogy valaki észrevegye s gú
nyolják érte.

De a Kalevala azt is jól tudja, hogy az asszony boldog
sága nemcsak a férj, vagy az anyós kényén-kedvén épül fel,
hanem a saját okos magatartásán is. Többek közt saját kül
seiét sem szabad elhanyagolnia és otthon rendesen kell öltöz
ködnie.

Ne szaladgálj szoknyátlanul,
Ne lófráli ümögtelenül,
Ne is kószáli keszkenlJtlen,

Ne cipekedjél ciplJtlen;
Férjed felforrhatna raita,
Ifiú ember orrolhatna.

Azt is lelkére kötik, hogy a vendéget lássa szívesen, mert

Tisztességes háznál mindég
Talál egyet-mást a vendég,

Hol húsos harapnivalót,
Hol remekbe készűlt cipót.

A:. Kalevala asszonyai általában kifogástalan háziasszonyok,
de csak a kedves vendéggel szemben. Észak úrnője Ilmari
nent minden képzelhető módon jól tartja és kiszolgálja, de-a
pökhendi és hivatlan Lemmínkajnen elé szemetet és férges
sört tesz az asztalra.

Érdekes, hogy amily sokat foglalkozik a Kalevala az asz
szony, a fiatal asszony dolgával és sorsával, éppen olyan ke
veset a nővel, mint feleséggel. A Kalevalában személy sze
rint csak két hitves szerepel, de azoknak is többet hallunk
hajadon-koráról.

A természetnők és a mindennapi élet nőalakjai között
van a Kalevalának egy nőalakja, aki megérdemli, hozv vele
külön is foglalkozzunk. Luohi ez, Észak úrasszonya, a pohjo
lai banya, akinek a főcselekményben, a szampo körüli küz
delmekben éppen olyan fontos a szereplése, mint akár Vaj
namöjnennek, vagy Ilmarinennek. Ha a Kalévalát végigolvas
suk, önkénytelenűl is azt kérdezzük: ki lehetett ez az asz
szony? Mert hogy valóban élt asszonyról mintázták, kétség
telen! Talán valami ősi női törzsfő, kinek robosztus egyéni
sége a nép ajkán lassanként mcseelemeket szedett magára
és meseszerűvé alakult. Azonban nem lehet mese, hanem va
lami ősi nagy küzdelem emléke az eseményeknek az a része,
melyben Luohí, Észak úrasszonya szampot készített, majd
mikor elrabolják tőle, nagy sereg élén hősiesen harcol érte.
Személyesen szervezi seregét, bárkát, csata-csónakot csináltat,
sorozza, behajózza vitézeit. Egyenlő ügyesen kezeli az evezőt

és a főzőkanalat. "Evez [rissen; hajt ügyesen", hogy Vajna
möjnent kimentse a tengerből, de leánya lakodalmára a sört
is sajátkezűleg készíti.

Van a Kalévalának még egy nőalakja, aki az utolsó ének
ben tűnik fel s kiről eddig nem esett szö, mivel a cselekmény
hez csupán annyi köze van, hogy az ő szűzen szült fia dönti
meg Vajnamöínen hatalmát. Ez a nőalak: Marjatta kegyes
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1P.sasszony, nem más, mint Szűz Mária, a róla szóló történet
pedig Jézus születésének átköltése finn népmesébe, Ez az öt
venedik ének a Kalevala többi bibliai vonatkozásával együtt
.külön tanulmánynak szolgáltatna bőséges anyagot, ezért ez
úttal éppen csak megemlítettem.

Visszatekintve az elmondottakra felmerül a kérdés: hon
nét a nőalakoknak ez a - naiv eposzokban teljesen szokat
lan - sokasága, fontossága, változatos és gazdag jellemzése a
Kalevalában?

Onnét talán, hogy a Kalevala népmesék halmaza, márpe
dig a mesét többnyire a nők találják ki és mesélik a gyér
mekeknek - s mindenki szívesen beszél saját magáról? Igen
ám, de ezzel szemben a runóéneklés férfi-szertartás. A Kale
vala szerint is a dalrnon dani, dalszerezni tudás ajándékát a
legfelső Ukko isten a férfiaknak juttatta. A Kalevala férfi
főalakja, Vajnamöjnen a főtáltos, főnótafa. Magának a Kale
valának szerzői is kétségtelenül javarészt férfiak. S hogy a
nőnek mégis ennyi és ily fontos szerepet adtak dalaikban,
annak oka az lehet, hogy már amaz ősi időkben is, mikor a
Kalevala keletkezett, a finnek családi, gazdasági, társadalmi
és - mondjuk - politikai életében a nő munkája és közre
működése valóban oly fontos volt, hogy nélküle nemhogy II
világot, de még egy épkézláb runót sem lehetett elképzelni.

S így válik érthetővé és természetessé, amin mi, közép
európaiak csodálkozni szoktunk, hogy t. i. talán sehol másutt
nem töltenek be a nők oly előkelő helyet a közéletben. mint
Finnországban. Finnországot szívesen emlegetjük úgy, mint a
jó értelemben vett modern feminizmus legfőbb megvalósító
ját. Holott ha a Kalévalát elolvassuk, rájövünk, hogy ott ez
már kezdettől így volt s Finnország csupán hű maradt ősi ha
,gyományaihoz.

A finnek asszonyai bizonyára mínden időben és az élet
minden helyzetében derekasan megállták helyüket és ezzel
megkülönböztetett elismerését és nagyrabecsülését vivták ki
hajdan az énekmondöíknak, ma törvényhozóiknak, egyszóval:
kiváló férfiaiknak. Mert kíválők és emelkedett gondolkodá
:súak a férfiak is, kikben a nők magasrendűsége nem féltékeny
séget, vagy irigységet, hanem csodálatot és büszkeséget éb
reszt, akik a nők előretörésétől nem félnek, mert a nőben

nem vetélytársat, hanem hasznos munkatársat látnak, akinek
értékes tulajdonságai a nemes versengésben csak elősegítik
mindkét nem színejavának kiválasztédását, E természetes és
-egéssséges kiválasztódás pedig legfőbb biztosítéka egy or
:szág, egy nemzet haladásának, emelkedésének."

ydndOf7lné Kövér Ilona

• A versidézetek Yikár Béla Kalevala-fordít(isdból valók.
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