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K A Z I M I R K Á R O L Y

Szabálytalan jegyzetek
a Kalevaláról

Rendezőpéldány helyett

A napokban rövid ideig boldog voltam. El-
készült a Kalevala színpadi próbára kész példá-
nya.

Agyam színpadának állandóan vissza-vissza-
térő szereplői: Petőfi, Dante, Kalevala.

Nem vagyok fatalista ? ! Hangulatok, megérzé-
sek, muzsikák, társadalmi igény! ?

Léteznek művek, amelyek esztendők távolából,
könyvespolcok zugaiból okoznak lelkiisme-
retfurdalást. Azoknak, akik elmulasztották kellő
időben a találkozásokat.

Barátaim szemében megjelenik a csendes pá-
nik, amikor vissza-visszatérek a Kalevala szín-
padi víziójára. Az gyanús, hogy nem szólnak
közbe, csak figyelnek: talán felidézem bennük ifjú
korukból a nem túlságosan kedvelt kötelező
olvasmányt.

Csirke Józsi bácsi alacsony termetű, kiszikkadt
arcú, szőke hajú somogyi népdalénekes, közel a
nyolcvanhoz - a finn kalevala-énekesek ha

zai megfelelője. Miközben előadja vékony
fejhangon egyedülálló műsorát, egy hosszú-
hosszú balladát, mögötte áll egy lelkes,
nagybajuszú néprajzkutató kandidátus. Úgy
érzem, Csirke Józsi bácsi titkaival együtt az övé.

Részlet egy finn néprajzkutató előadásából:
„Most egy munkadalt mutatok be (magnetofon),
az utolsó férfi dalénekesnek hangja ez.
Ugyanabból a Szujtanóból, ahol Vikár is járt.
Egészen hasonló Vikár dalköltőjéhez. Pontosan
kiszámítható az ötös szám, ami a dal ritmusában
mutatkozik. Ez a melódiában »szent« szám. Most
ezzel a bemutatással egy Tamperén előadott dalt
fog bemutatni, ami műdal, de lehetséges, hogy
Vikár is hallgatta, bár erről nem tudunk." És vé-
gül megköszöni szíves figyelmemet.

Nem szubjektív motívum. Sokat beszélünk
arról, hogy testvérnép vagyunk a finnekkel.
Beszélünk róla, de valójában keveset tudunk
egymásról.

Szándékaimról és a miértről

Tájékoztatás titkaimról, azoknak, kiket érdekel.
Mikor először találkoztam a sok helyről
összeválogatott társulatommal (Thália, Nemzeti,
Víg, József Attila Színház, Győr, Debrecen, Pécs,
Veszprém, Kaposvár), körülbelül ez volt
mondandóm lényege.

Amikor tavaly nyáron Dante Isteni színjátékát
bemutattuk, a tét nem volt kicsi. Igaz, Dante
műve több kiadást is megért nálunk, el is fogytak
ezek a példányok, az átlagolvasó számára ennek a
költészetnek megismerése mégsem jelent könnyű
feladatot. Első nekirugaszkodásra például
lehetetlen végigolvasni.

Körszínházi előadásunkkal kapcsolatban olyan
vélemények is hangzottak, hogy Dantét színre
vinni népművelő, ismeretterjesztő fel-adatnál
semmiképpen sem jelent többet. Ezek a
megjegyzések erőfeszítéseinket próbálták kicsi-
nyíteni, de mi büszkén vállaltuk ezt, hiszen a
színháznak - egyebek között - ez is nemes
feladatai közé tartozik.

Ez a nyár újabb erőpróbát jelent számunkra. Ezt
most érezzük csak, amikor a Körszínház 1969-es
évadjára, a Kalevala, a finn népi eposz
bemutatójára készülünk. (Próbára készen áll a
Kalevala színpadi példánya, amely az eredeti mű
több mint 22 0 0 0 sorából 4000-et használ fel.
Dante Színjátékának 14 0 0 0 verssorából tavaly
2300-at vittünk a színpadra.)

Amíg azonban Danténál legalább a mű címé-
ben előfordul a színjáték szó (az isteni jelzőt az
utókor értékmérőként ragasztotta az eredeti
címhez), addig a Kalevala esetében erről sem



beszélhetünk. Mi késztetett tehát arra, hogy ezt az
olvasmánynak szánt művet egy más közegbe, a
színpadra helyezzük, és a színészek segítségével és
a színház. varázslatával újraformáljuk?

Egy nemzet gazdagságát nemcsak a nemzeti
jövedelem számai jelzik. Nálunk egyre nagyobb
az emberi kultúra értőinek és ismerőinek tábora.
Egy nemrégiben közreadott felmérés azonban
másra is felhívta figyelmünket: közel egymillióan
élnek a tanyavilágban, ahol nincs villany, az itt
élők tehát nem lehetnek sokoldalúan be-kapcsolva
a kultúra áramkörébe sem; vannak nálunk
analfabéták is. Mintha ezekkel a negatív példákkal
perlekedne az a tény, hogy például a Hamlet vagy
a Faust általánosan ismert irodalmi alakok, de sok
más példát is említhetnénk a művészetek
ismeretéről, műveléséről és hatásáról.

„Iskolában kellene olvastatnunk"

Ide, a két véglet közé kívánkozik ami színházi
tevékenységünk: ennek a felfedező, igazi érté-
kekre fényt derítő munkának lesz - úgy hisszük -
fontos állomása a Kalevala színpadi bemutatója.
A második magyar kiadás elé írt bevezetőjében
Kosztolányi Dezső azt ajánlotta, hogy az
„iskolákban kellene olvastatnunk és fejből
tanultatnunk verseit", vagyis népkönyvvé kel-lene
avatnunk ezt a remekművet.

Kosztolányi azonban tovább is megy a Kale-
vala felfedezésében: „Ha kell nekünk nemesi
levél, a szellemiség és alkotóerő igazi nemesi
levele, akkor ott a Kalevala." Arany János, aki egy
életen át hiába kereste pogánykori költészetünk
nyomait, meglelhette volna benne mindazt, amit a
kereszténység tűzzel-vassal kiirtott, ázsiai
hagyományainkat, hitregéinket, a regős énekek és
a virágénekek egész lelkiségét. Ez a világszemlélet
és bölcselet a miénk volt hajdan, és amint látni
fogjuk, gyökerében még ma is a miénk.

Pár évvel ezelőtt három hetet töltöttem Hel-
sinkiben. Akkor kezdtem foglalkozni a gondolat-
tal: színpadra kellene vinni a Kalevalát. Az utcán,
a velem szembejövő embereket megpróbáltam
elképzelni, mint ennek a csodálatos hősi éneknek
figuráit. Az ott élő magyaroktól is kér-
dezősködtem, hallottak-e valamit Joukahajnenről,
Vejnemöjnenről; ők bevallották, hogy nem. Miért
is hallottak volna ?

Mi, magyarok büszkék vagyunk arra, hogy jól
ismerjük a nagy nemzetek kultúráját. Vannak
pedig jelentős hagyományaink, gazdag hagyaté-
kaink és nagyszerű életművek, például Vikár
Béláé, akinek tiszteletére - születésének 110. év-
fordulóján nemrégiben jelentős ünnepségeket

szenteltek szülőhazájában, Somogyországban.
(Hetésen született Vikár, majd Pápán és Pécsett
végezte tanulmányait.) Egyik úttörője a hazai
folklórkutatásnak: 1895-től fonográffal, azt meg-
előzően gyorsírással gyűjtötte gazdag anyagát.
Az ő vállalkozása ösztönözte később Bartókot és
Kodályt is erre a munkára. Különösen jelentős,
irodalomtörténetileg kiemelkedő munkája volt a
Kalevala fordítása.

Amikor egy évvel ezelőtt többen megkérdez-
ték tőlem: mire készülök jövőre, azt válaszoltam,
nem mondhatom meg, mert bizonyára lebeszél-
nek róla. Mit is felelhettek volna, ha azt mon-
dom: a Kalevalát rendezem. (Különösen kaján
válaszokat tudnak adni a színészek, ha hasonló
kérdéseket tesznek fel nekik. Egyik kollégánk
például ironikusan azt válaszolta, hogy „Einstein
relativitáselméletében játszom, mivelhogy az sem
színdarab . . .") Természetesen tudom, hogy a
Kalevalát nem lehet eljátszani. (Ismerem Eino
Leino törekvéseit, aki körülbelül hatvan évvel
ezelőtt megpróbálkozott a színpadra vitel-lel,
munkáját azonban nem kísérte siker, és a feledés
homályába veszett.) A Kalevala esetében nem
oratorikus formára gondolok, mint például tavaly
az Isteni színjáték előadásában, ahol a fő-
szereplők estélyi ruhában és szmokingban, a
többiek - a kar - stilizált köpenyben léptek szín-
padra.

Leginkább talán a népi játékokkal való rokon-
ság aspektusából közelíthetjük meg ezt a művet.
A természetfeletti és mitikus jelenségekre is
(Szampó, Hold, Nap stb.) igyekszünk megtalálni
a legmegfelelőbb megoldást. A budapesti Kör-
színházban ugyanis sem függöny, sem zenekari
árok nincs. A nézők karnyújtásnyira ülnek a szí-
nészektől, akik szinte közöttük járnak. Ez a for-
ma sajátos játékstílust követel, a nézőket a cse-
lekmény részeseivé teszi. A Kalevala esetében ez
egyenesen kívánatos is.

Mindettől eltekintve - bármilyen furcsa -
érdeklődésem mindig a jól megírt darabok felé
irányul, kivételes esetekben azonban eltekintek
ettől. Olyan művek után kutatok, amelyeknek
irodalmi értéke vitathatatlan, és számunkra
mondanivalója van.

A formát is fontosnak tartom, de nem ki-
indulópontnak.

Dante Színjátékára tíz esztendeig készültem,
a Kalevalára hét év jutott. Tavaly, amikor az
Isteni színjátékot műsorra tűzték, felkerestem
Weöres Sándort és Kardos Tibor professzort,
idén - hasonló okokból - Képes Gézát és dr.
Ortutay Gyula professzort.

Ők mindkét alkalommal mellém álltak, bíztak



és biztattak, kivételes tudásukkal az ügy szolgá-
latába szegődtek. (Külön öröm Képes Géza most
készülő új Kalevala fordítása, amelynek néhány
kitűnő részletét mi is felhasználjuk.)

Nagyjából hasonló megegyezésre jutottunk a
két eset kapcsán : nem egy másik színdarabot kell
írni, hanem a mérhetetlenül gazdag anyaggal úgy
kell gazdálkodnunk, hogy a dramatikus elemeket
megfelelően sűrítsük, kiemeljük.

Jelen esetben abból a kincsestárból kellett
választanunk, amelyet 1835. február 28-án
Lönnrot Illés mutatott be Helsinkiben a finn
irodalmi társaságnak, az általa gyűjtött termésből.

1968-ban, Dante-bemutatónkon - amely a
nyári, alkalmi színházteremből átkerült a Paulay
Ede utcai Thália Színházba, ahol eddig hatvan-
szor játszottuk el, mindig telt ház előtt! - meg-
jelentek a világsajtó képviselői is. Ők egyszerűen
nem tudták elképzelni, mi lesz. Arra számítottak,
hogy - szocialista ország lévén - kihagyjuk
például a Paradicsomot. Ebben az esetben a
„szenzáció" kézenfekvő. A hamisítás, a vulgari-
zálás vádjával illethették volna az előadást.

Ezúttal nem fenyeget ilyen veszély, de vannak
másfélék. Például az anyagra, amely rendkívül
szerteágazó, évszázados rétegek rakódtak rá. És
mégis, a Lönnrot Illés által összegyűjtött csodá-
latos anyagban benne rejlik egy színpadi változat
lehetősége.

Minden előadás legnagyobb gondja: a kezdés
meg a befejezés problémája. A rendezőnek
könnyű helyzete van, ha az előhang után a szö-
veg ezzel a mondattal folytatódik: „Bizalmas jó
pajtásom ... Nagy néha akadunk össze ... kezed
kapcsold csak kezembe . . ." - Itt csaknem semmi
dolga sem lesz a rendezőnek. Olyan kezdés ez,
amelyből a közönség pontosan érezheti, nem
elvont és misztikus anyaggal találkozik majd.

Később azonban bonyolódik a helyzet. Vejne-
möjnen születését például egyszerűen nem lehet
előadni: főként azért, mert öregen jön a világra,
anyja ezzel szemben szűz és fiatal. Ez a költői
"információ" azonban feltétlenül alkalmas arra,
hogy a továbbiakban a közönség nyílt szívvel, a
történettel azonos hőfokon figyeljen, hiszen rit-
kán hallott dolgokat kell egy csodálatos élet szü-
letéséről tudomásul vennie.

A rendező számára ez nagy lehetőség: meg
kell komponálni, elfogadhatóvá kell tenni e
különleges szituáció realitását. Vejnemöjnen 700

éves, de mégis ifjú, mert aki ennyire öreg, az már
örökké fiatal marad ... Születése több egy ember
teremtésénél. (Érdekes és komplex fel-

adat lesz a színész számára ez a szerep, amelyhez
középkorú vagy annál fiatalabb színészt kerestem,
és végül Bitskey Tibor személyében ideális
megoldást találtam.)

Az egyik következő jelenetben Joukahajnen és
Vejnemöjnen dalos párbaja szinte kínálja a meg-
valósítás szép lehetőségét. Öreg és fiatal együtt
dalol, s az öreg Vejnemöjnen beledalolja a földbe
az ifjút .. .

A Szampó, a csodamalom, a küzdelem célja:
aki birtokolja, azé a gazdagság, az élet .. .
Homály-hona, Észak ridegsége ellenünk is van,
azok, akik ellene küzdenek, a mi rokonszenvünk
birtokosai.

Csak néhány példát említettem a tengernyi
közül, amelyek színpadi megvalósítását próbák
közben kell majd megoldanunk, hogy a világiro-
dalomnak ezt a páratlan remekművét, a „tiszta
forrást" szerető közönség számára közkinccsé
tegyük 1969 júliusában a városligeti Körszín-
házban.

„Ránk, hogy vidám este jöjjön"

A fokozatokat nem lehet átugrani. Ahogy a
festőművésznél léteznek ceruzavázlatok, kréta-
rajzok, skiccek, pacnik, amelyeket letöröl, sem-
misnek tekint, de a végső megformálásnál mégis
emlékezik mindezekre, a rendező sem kerülheti ki
munkájának kötelező fázisait.

Az előjáték így fejeződik be: „…ránk, hogy
vidám este jöjjön ..."; a közönség felé fordulunk.
Jó néhány mű kezdődik a közönség jóindulatának
megnyerésével. Az ígéretet azonban be kell
tartani, „Ránk, hogy vidám este jöjjön."

A fokozatokhoz tartozik Ortutay rendkívül
szellemes és szórakoztató bevezetője. A Kalevala
dalai, a runok ma is élnek a finn nép körében. A
sámán szertartások ősi eredetű motívuma a
feldarabolás és az életre keltés. Ez megtalálható a
Lemminkejnen-epizódban és a magyar nép-
mesékben is. A finn táj a finn emberről is vall. A
sziklás vidékről, melyeket világos nyírfaligetek
ölelnek magukba. (Élő díszlet hangulat.) Fel-
feltűnnek a sötét fenyőerdők, a megbúvó szigetek
és a mindent visszacsillogtató vízfelületek.
Magányos udvarházak, úgynevezett tanyásfaluk,
katona- és kereskedővonásokkal megáldott pa-
raszti nép. A Kalevala hidat teremt a távoli
múltból napjaink történetéhez. Szeretem hallgatni
Ortutay rendkívül szuggesztív, enciklopédikus
felkészültségű előadásait. Örültem dicséretének„
amikor Somogyországban így szólt: „Nagyon
köszönöm K. K.-nak e könnyed elő-adását,
hallgatóink talán túl könnyednek vélik, valójában
roppant kemény munka van emögött.



Bennem nincs meg a színpadot látó fantázia, mint
K. K.-ban, de azt hiszem, azt a kozmikus
összefüggést, ami a Kalevalában van, jól össze-
fogja ez az előadás. Természetesen tudjuk, hogy
vannak a Kalevalának különböző feldolgozásai.
Mi abban különbözünk valamennyitől, hogy
idegen szó nem kerül a mi átdolgozásunkba.
Minden betű a Kalevalából van. Ez a legjelentő-
sebb érdemünk. Remélem, találkozunk hamaro-
san ezzel az alkotással, amely fordulatot jelent
majd a két nép barátságában." (Könnyebb fela-
datot is el tudok képzelni, mint Ortutay Gyula
jelenlétében előadást tartani a Kalevala színpad-
ra állításáról. Ő olyan elnök, aki szereti a frap-
páns közbeszólásokat, és ha korrigál valami hibát,
tekintetéből nem hiányzik egy kis professzori
kajánság sem.)

Väino Kaukonen professzor finn hidegvérrel
soronkívül emelkedett szólásra előadásom után:

„Roppant felkeltette érdeklődésem, mikor
másfél hónappal ezelőtt hallottam erről a nagy-
szerű kezdeményezésről. Több kísérlet után
körülbelül tíz évvel ezelőtt hasonló problémák
előtt állt a Kalevala csoport, amikor felkészült,
hogy segítséget nyújtson a Szovjetunióban akkor
forgatásra kerülő Szampó-filmhez. Ez a film
Kalevala-motívumokból állt, de nem a Kalevala
volt. A nagyon díszes, nagyon külsőséges alkotás
Finnországban nem aratott sikert. És a klasszikus
kérdés, mi is tulajdonképpen a Szampó? Hosszú
éveken keresztül a tudomány képviselői kb. 100
különböző felfogást képviseltek ebben a
kérdésben. Véleményem az, hogy a Szampót nem
szabad megmutatni a maga teljességében, a
közönségre kell bízni, hogy mit lát benne.
Valahogy úgy lehet elképzelni, mint a mesebeli
jelképet, mint Aladdin csodalámpáját. Egy cso-
dálatos tárgy, amely magával hozza a boldogsá-
got, gazdagságot. Olyan eszköz, melynek gya-
korlati jelentőségét mindenki olyan formában
képzeli el, ahogy akarja. Különleges sajátossága,
hogy nincsenek körülhatárolt körvonalai. Szín-
padra vitele tehát olyan feladat, mint Isten szín-
padra állítása (nesze neked, rendező - K. K.). A
Kalevalában nagyon sok olyan rész van, ami
nagyon alkalmas dramatizálásra, de attól félek,
hogy ezek válogatása során nagyon lényeges
részek maradnak a felszín alatt. A Kalevalában
jelen van az egész világmindenség. Felöleli a
makrokozmoszt. Kozmogóniai eposz. Tudom,
hogy sok nehézséggel fog járni a mű színpadra
vitele, ezért nagy érdeklődéssel várjuk bemuta-
tását."

A kitűnő professzor félelme jogos. A „világ-
mindenséget" dramatizálni csak úgy lehet, ha

lényeges dolgokat kihagyunk belőle - de ami
benne marad, az is a világmindenség része.

Képes Géza betekintést engedett az ő egye-
dülálló, szuverén világába. Ha jó felé indulunk,
akkor az állomások közelebb visznek a végső cél-
hoz. Talán a felszántott kulturális talaj (a folyta-
tásos rádiófelolvasás a Kalevalából, napjainkban
a kolozsvári Nagy Károly ugyancsak újra fordítja
a Kalevalát) és sok olyan eredmény, amely a
néprajzkutatók és pedagógusok rendkívül szívós,
háttérben meghúzódó, szerény munkájának
következménye: egyfajta összegező társadalmi
igény hatására, a mi felkészülésünk idején for-
málódik nagy szerencsénkre Képes Géza új, és
eddigi ismereteink alapján bátran mondhatjuk
kiváló Kalevala-fordítása. Szavai nyomán fel-
tárult előttünk az eposz alapkonfliktusa, amely a
mi színpadi változatunk lényegére vonatkozik, a
matriarchátus és a patriarchátus mindenre el-szánt
küzdelme. A csodamalomért, a Szampóért. Képes
Géza új fordítása korunk igényét, gondo-
latvilágát, korszerű szóhasználatát tükrözi. Teljes
egészében élvezhettük az áradó, szöveghű és
mégis eredeti újraköltést. Pl. a teljes előhangban a
Joukahajnen-motívumban vagy az egész Kul-
lervo-epizódban. A Vikár iránti minden tiszte-
lettel együtt tudomásul kell vennünk a »korácsom,
játom" stb. kifejezések elavulását. Képes Géza
felhívta a figyelmemet arra az érdekességre is,
hogy a Kalavipoeget, az észt eposzt is orvosok
gyűjtötték. A nép bizalmatlanul fogadta, és adó-
szedőnek nézte őket. A Kalevalában is megtalál-
hatók a más eposzokkal való rokonságok. A XIX.
század nagy népies fordulata felfedezhető több
nép irodalmában.

Megindultak a gyűjtések és - a hamisítások is
(Macpherson: Osszián énekek). Megszületnek a
hősi eposzok hazánkban is (Zalán futása), Vörös-
marty Hajna nevű hősnője hasonló pl. Ajnóhoz.
A szeplőtelen fogantatás egyik változata Vejne-
möjnen születése. A bűvös számok is feltűnnek: a
7-es és 9-es. Jelentőséget kap a vas, a fém.
(Nibelung ének csodás kardja.) A bűvölés, a
földbe dalolás a magyar népmeséknek is eleme.
A Csordás az alvilág jelképe. Lemminkejnen
anyja úgy szereti fiát, ahogy a Don Juanokat sze-
retni szokták. Elfogultan, kimondhatatlan szere-
tettel. A fiú lehet hétszáz éves is, mikor bajba
kerül, mégis anyjához fordul.
Vejnemöjnen: „Volna még anyám csak élvén

Rám vigyázva én szülécském,
Megmondaná mostan nékem,
Hol találom menedékem." Freud

Oidipusz-komplexusához még sok példát lehet
találni a Kalevalában.



A Kalevala minden motívuma találkozik vala-
mivel, eszünkbe juttat valamit, és valóban ölel-
kezik az emberiséggel.

A színlap

Beszélő I.
Beszélő II. (Ősi hagyomány szerint szemben ül-

nek egymással, térdük összeér, kezük
egymásba fonódik, előre-hátra
mozognak, és úgy dalolnak, illetve
mondják az ősi sorokat: „Kezed
kapcsold hát kezembe")
Vejnemöjnen
Vejnemöjnen anyja
Ilmarinen
Lemminkejnen
Lemminkejnen anyja
Joukahajnen
Joukahajnen anyja
Ajno
Louhi, Észak úrasszonya
Louhi leánya - arany asszony és a
saját húga
Külli
Anni, jó nevű leányka
Apa
Csordás
Nap, Hold, Fák
Vőfély
Kullervo
Gyermek-zenészek, madarak és ami
mindezekről eszünkbe jut.

.Jelenetek

Előhang, Vejnemöjnen születése, Vejnemöjnen
és Joukahajnen dalos párbaja, Ajno felajánlása,
kétségbeesése, lánykérés, Vejnemöjnen ki-
kosarazása, Ajno elpusztítja magát. Vejnemöjnen
kifogja őt mint lazacot, de Ajno tovasiklik.
Vejnemöjnent anyja lánykérőbe északra, Pohjo-
lába küldi. Joukahajnen bosszút forral, de Vej-
nemöjnen helyett csak a lovat lövi ki alóla.

„Madár jőve napkeletről, éj sasa homály ho-
nából" és Vejnemöjnen megérkezik Pohjolába,
ahol Szampót kérnek tőle cserébe a lányért, és ő
felajánlja Ilmarinent, a kovácsot maga helyett.

Találkozás Ilmarinennel, aki nem akar észak-ra
menni, de Vejnemöjnen a szelek szárnyán ide
repíti őt. Találkozás Észak lányával. Elkészül a
Szampó.

(Az én Szampóm végtelenül egyszerű. Mégis
nehezen találtam rá. Egy kerék, egy kocsirúd,
három liszteslapát, melyet a kerékbe szúrunk, és
mindezek tetejére egy szakajtó [„a tarkatetős,
mely berreg"]. Ezt az egyszerű konstrukciót

könnyen tudjuk összeállítani, elrejteni „kilenc zár
alá" a hegybe, könnyen tudjuk majd a hajóra
szállítani és tanúi lehetünk pusztulásának is.)

A kovácsot kikosarazzák, és ismét találkozik
Vejnemöjnennel. Fogadalmat tesz, hogy nem
megy többet Észak honába.

Először úgy éreztem, itt végződik az első fel-
vonás.

Lemminkejnen-motívum, szerelem Küllivel.
Lemminkejnen pusztulása és újjászületése.
Vejnemöjnen és Ilmarinen ismét északra

mennek lánykérőbe.
A lány kezét a kovács nyeri el, Vejnemöjnent

kikosarazzák.
Úgy éreztem, itt végződik majd a második fel-

vonás.
A Kullervo-motívum következik,
és Észak lányának, Ilmarinen feleségének

halála.
A kovács vigasztalásul aranyasszonyt épít ma-

gának, de nem sokra megy vele. Ismét északra
mennek Vejnemöjnennel, másik lányt kérni.
Louhi kérésükre nemmel válaszol. Ezért ellopják
a Szampót. Menekülés. Tengeri csata. El-pusztul
a Szampó. Louhi vereséget szenved. Vejnemöjnen
összeszedi a Szampó részeit, népé-nek adja és
muzsikálni kezd.

( A befejező részt következő számunkban közöl-
jük.)

A K R I T I K U S O K D Í J Á T

Jean-Louis Barrault-nak ítélte oda a Francia

Kritikusok Egyesülete a R a b e l a i s című

produkcióért, amelyet az 1968/69-es évad

legjobb színházi előadásának minősítettek.

Barrault az idei évadban is folytatja a

R a b e l a i s előadásait az Elysée-Mont-

martre-ban és ezzel egyidejűleg Alfred Jarry

műveiből összeállított színpadi montázs be-

mutatását készíti elő.

(Mykenae, 1969. 34.)




