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HARMADIK ÉNËK 
            Joukahainen. A lapp és a finn táltos vetélkëdése. 

 
Vénëk véne Väinämöinen élt ott éldëgélt sokáig szélës Väinölä vidékin, Kaleva 

kies mezőin. Mondókáit mondogatta, varázsverseit dalolta. (6) 
Napról-napra mondogatta, éjről-éjre énëkëlte régën voltaknak regéit mindënëk 

eredetérül, mit a gyermëkész nëm érthet, mëglëtt férfiak së minden az ilyen nehéz 
időkben, elkorcsosuló korunkban. (14) 

Messze hallatszott a híre, keltek bámuló beszédëk Väinämöinen énëkérül, táltosi 
tudományárul. Szállt a híre dél honába, észak partjait elérte. (20) 

Ott élt ifjú Joukahainen, incifinci lapp legényke. Valami vendégségben járva 
fülébe jutott, mi bűvös szózatok születnek arra – és avatottabb ajakrul! – szélës 
Väinölä vidékin, Kaleva kies határin, nëm csak mint maga danászik, ahogy apjától 
tanulta. (30) 

Elkeserëdëtt erősen, szüntelen azon ëvődött, Väinämöinent hogy magánál tudta 
táltosabb dalosnak. Asszonyanyjához belépve szomorítja szép szülőjit, erősködik, 
hogy elindul, mindënképpen mënni készül látni Väinölä vidékit, viadalra híni 
Väinöt. (40)  

Apja attul óva inti, apja inti, anyja tiltja, Väinölä-be hogy në mënjën, Väinövel 
në vërsënyëzzën: „Tégëd ott lëénëkëlnek, mëgvernek varázsigékkel, hanyatt-
homlok hóba tësznek, marokkal viharba vetnek, kőbe dermesztik kezedet, 
lëragasztják lábaidat.” (50) 

Monda ifjú Joukahainen: „Tud valamit a tatuska, talán mégtöbbet mamuska, 
legtöbb a magam tudása! Ha én ëgyszër hozzákezdëk vërsënyëzni férfimódra, dal-
lómat magam lëdallom, igézőm alám igázom, akármëly dërék dalosnak 
regélőkéjét rëkesztëm! Csülkeire csizma kőbül, fagatya feszül farára, kőkolonc 
kerül hasára, kőzsákot nyomok nyakába, kőkesztyűt a két kezére, kősisakot a fejé-
re! (66) 

Avval elmënt engëdetlen. Paripát elévezette lánglövellő orrlukával, szikraszóró 
száraival; tüzes táltost szërszámozva, arany szánkójába fogta, maga szánülésre 
szökkent, fëlkászálódott kasába, fürgéjét faron legyintve, gyöngyostorával 
gyakintva. Futásnak eredt a fürge, könnyedén kocogni kezdëtt. (78) 

Sebësen suhant a szánka. Mënt egész nap, méne másnap, harmadikat is haladta. 
Hát a harmadik nap este Väinölä vidékit érte, Kaleva kies mezőit. (84) 

Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők tudósa mënt a mëgszokott csapáson, régi 
szánkaútját róva szélës Väinölä vidékin, Kaleva kies mezőin. (90) 
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Jő az ifjú Joukahainen, szëmbe hajt rëá az úton. Rúd akad a rúd fejébe, hám a 
hámba hurkolódik, istráng istrángba fonódik, iga hámiga hëgyébe. (96) 

Hát csak állnak-álldogálnak, álldogálnak, álmodoznak. Hámjaikra víz verődik, 
rúdra páragyöngy rakódik. (100) 

Kérdi végül Väinämöinen: „Ki lëhetsz, szilaj  legénye? Oly veszëttül vágsz elé-
bem, hebehurgya módra hajtva! Hámigámat elhasítod, jó kis jármom elrepesztëd, 
szánomat szilánkra rontod, kasomat dirib-darabra.” (108) 

Akkor ifjú Joukahainen szóval mondta, fölfelelte: „Én vagyok ifjú Joukahainen! 
Hanëm szólj saját nëmëdrül, mondd magad, ki vagy, miféle, micsoda család 
csihése!” (114) 

Vénëk véne Väinämöinen magát akkor mëgnevezte, még e szóval 
mëgszërëzve: „Nos hát, ifjú Joukahainen, nekëd këllene kitérnëd, ahogy ifjabbak-
hoz illik.” (120) 

Hanëm ifjú Joukahainen így felelt neki szavára: „Keveset jelënt, ki ifjabb, if-
jabb-é avagy idősebb! Ki tud többet, azt tekintsük! Aki többet ér el ésszel, az ma-
radhasson az úton; másiknak kitérni këlljën. Väinämöinen vagy, aszondod, időtlen 
idők tudósa: nosza, kezdjünk hát dalolni, szövögetni szót a szóba; ëgyőnk másik-
tól tanuljon, vërsënyben valaki győzzön!” (134) 

Vénëk véne Väinämöinen szóval mondta, fölfelelte: „Kicsit érëk én, hogy 
éngëm tartsanak tudós dalosnak! Mikor életëmbe’ mindig itt e tájakon időztem, 
szülőföldem szép határin, hallgatva honi madaram. Mindazonáltal azonban hadd 
hallom saját fülemmel: kiváltképp mihëz konyítasz, tudományodtul mi 
tellik?” (146) 

Szóla ifjú Joukahainen: „Értëk én s nëm is kevéshëz! Tudom teljes tisztasággal, 
mindën kétségët kizárva, hogy fönt van a füst nyílása s alul a kemënce szája. 
(152) 

„Szép élet a fókaélet, könnyű a vízi kutyának: lazaccal lakik rogyásig, belébe 
mëgy a maréna. (156) 

„Maréna sima mezeje, lazacnak lapos lakása. Csukának csorog a nyála, ziman-
kós időben ívik. Sarlós tarkójú sügérëk ősz utóján mélyen úsznak, nyáron part 
alatt petéznek, sekélyësben sürgölődnek. (164) 

„Hogyha vélëd ezt kevésnek, emlékëzhetëk ëgyébre, tudományomtól mi tellik: 
Észak rént fogott ekébe, délën dolgoznak lovakkal, lapp legényëk vadbikával. 
Nagy fákat tudok Pisában, szálfenyőket Horna-szirtën. Pisa fája hórihorgas, Horna 
szirtjein hatalmas. (174) 

„Három sodró sellő hírës, három tó van terjëdelmes, égig érő hëgyből három 
ezën az egész világon. Hällä-forgatag Hämében, Katrakoski Karjalában, Vuoksi 
sodró vízesése, még irdatlanabb Imatra.” (182) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Asszonyész, gyerëkbeszéd ez, bajszos bajnokhoz 
nëm illik, feleségës férfiúhoz! Térj a létnek titkaira, örök dolgokról dalol-
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va!” (188) 
Erre ifjú Joukahainen válaszát így adta vissza: „Tudom, milyen cinke léte, 

cinëge madár mivolta, vipërának kígyó volta, s hogy patakban él a potyka. A vasat 
tudom vërësnek, fekete rögöt fanyarnak, buzogó vizet bajosnak, a parazsat 
përzsëlőnek. (198) 

„Varázsír vagyon a vízben, gyógyerő a gyors folyóban. Legjobb táltos a 
Terëmtő, igaz orvosunk az Isten. (202) 

„Források hëgyën fakadnak, tűznek égből lőn esése, vasnak rozsda volt az apja, 
réznek szikla volt szülője. (206) 

„Zsombikosban zsëndül élet, fűzfa mindën fának őse; gyökerek tövén tanyáztak, 
kövön főztek, nëm fazékban.” ( 210) 

Vénëk véne Väinämöinen maga mondta, fölfelelte: „Van-ë még, mivel 
dicsekszël, vagy dalaid eldaráltad?” (214) 

Monda ifjú Joukahainen: „Emlékëzhetëk ëgyébre! Hogy hajdanába-danába 
tengër medrét szántogattam, víznek ágyát ásogattam, halas gödröket kotortam, 
mélységëket mérëgettem, nagy tavakat támasztottam, dombokat dudorítottam, 
sziklaszálakat emeltem. (224) 

„Na és hogy hatodmagammal, én művem hetedmagammal földnek formába 
gyúrása, levegőnek létëzése, világoszlopok verése, mënnyeknek beboltozása, 
holdnak helybe szállítása, napkorong kovácsolása, ég szekere szërkesztése, égnek 
fëlcsillagozása.” (234) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Mit hazudozol hiába? Nëmigën lëhettél ottan, 
ahol tengërt szántogattak, víznek ágyat ásogattak, halas gödröket kotortak, 
mélységëket mérëgettek, nagy tavakat támasztottak, dombokat dudorítottak, szik-
laszálakat emeltek! (244) 

„S nëm lëhetëtt látni tégëd, hallani së hírëd ottan, hol a földnek formát adtak, 
levegőeget lëhoztak, világoszlopokat vertek, égre boltot építëttek, holdat helybe 
szállítottak, napkorongot készítëttek, égszekeret szërkesztëttek, csillagos eget csi-
náltak!” (254) 

Erre ifjú Joukahainen maga mondta, fölfelelte: „Mivel nëm maradt tanácsom, 
kérëk kardomtól tanácsot! Hej, vénségës Väinämöinen, szapora szavú vajákos! 
Kelj ki karddal küzdelëmre, szállj csatázni szablyaéllel!” (262) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Nëm ijedëk én mëg attul: szablyádtól së 
szándokodtul, fegyverëdtül sëm hevedtül. Mindazonáltal azonban nëm kívánok 
kardra kapni, mérkőzni veled, mihaszna, bajt víni veled, bolondos.” (270) 

Erre ifjú Joukahainen ajkát rágta, kontyát rázta, kondor üstökét cibálta. Maga 
mondta, fölfelelte: „Ki ódzkodik kardra kapni, szablyaéllel síkra szállni, azt én 
disznóvá dalolom, orrát orrmánynyá tekerëm. Úgy elbánok ily urakkal, ëggyel 
így, amúgy a mással: ganajos gödörbe tiprom, ól oldalához lapítom!” (282) 

Väinämöinen most fëlindult, mérëg ëtte, marta szégyën. Maga kezdëtt most da-
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lolni, varázsverseit idézni, nëm gyerëkëknek valókat, nëm asszonynevettetőket: 
bajszos bajnokhoz valókat, kiskorúak mit nëm értnek, fiatalok félig értnek, háza-
sok csak hébe-hóba az ilyen nehéz időkben, elkorcsosuló korunkban. (294) 

Vén Väinämöinen dalára föld rëngëtt, tavak kicsaptak, rézhasú hëgyek 
remëgtek, sziklaszálak mëghasadtak, sziklabércëk szétszakadtak, parti szirtëk por-
ladoztak. (300) 

Lëdalolta Joukahainent: hogy igája ágat hajtson, jármára bokor boruljon, iszalag 
az istrángjára. Majd a szánját szëdte széjjel: tavi tuskót tëtt belőle. Gyártott gyön-
gyös ostorábul nődögélő parti nádat, hóka homlokú lovábul vízvető követ 
terëmtëtt. (310) 

Arany markolatú kardját égre villámul vetëtte, cifra íjának ívébül víz fölé hidat 
feszítëtt, nyílvesszeiből varázsolt köröző kerecsënëket, vigyázó vadászëbébül föl-
dön fekvő kődarabot. (318) 

Fejfëdőjit is lëkapta: égre fëlhőt fújt belőle, tóba kesztyűjét kezérül vízivirágul 
vetëtte; kék köpönyegét lërántva fodor fëlhővé sodorta, patyolatövét lëoldva csil-
lagok közibe csapta. (326) 

Magát ifjú Joukahainent övig mártotta mocsárba, lágyékáig lápba nyomta, hón-
aljig homokmezőbe. (330)  

Immár ifjú Joukahainen  tudhatta tapasztalatbul, mi veszëdelëmbe vitte kevély 
fölkerekëdése vërsënyre-vetélkëdésre, Väinövel viaskodásra. (336) 

Lábait emelve lépne, ámde mëg së mozdíthatja: mind a kettő mëgkötözve, kő-
bocskor-bilincsbe verve. (340) 

Jól mëgjárta Joukahainen, csúnya csávában leledzëtt. Elkeserëdëtt erősen. Szó-
val mondta, fölfelelte: „Bölcsek véne, Väinämöinen, időtlen idők tudósa! Fordítsd 
vissza szent szavadat, vëdd vissza varázsigédet! Szabadíts szorongatásbul, 
nyavalyámbul nyújts ki mostan! Drága marha lësz a díjad, kincseim java jutal-
mad.” (352) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Mit ajánlasz hát adóba, ha mëgmásolom szava-
mat, visszavonom szent igémet, szabadítlak szükségëdbül, nyomorúságból ki-
nyújtlak?” (358) 

Monda ifjú Joukahainen: „Van ëgy pár iratos íjam, két remëkbe készült ívem; 
ëgyike sebës lövésű, mindig célt talál a másik. Valaméket választhatod.” (364) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Íjaid nëm érdëkëlnek, nëm vágyom vacak nyilad-
ra. Van nekëm ëlég magamnak, fal mellé fëlállogatva, függesztve fali szëgekre. 
Erdőre ëgyedül járnak, vadász nélkül is vadásznak.” Lëdalolta Joukahainent, még 
mélyebbre, mint korábban. (374) 

Monda ifjú Joukahainen: „Vitorlásom vóna páros, igazán helyës hajócska. 
Vërsënyre való az ëgyik, tengër terhet bír a másik. Valaméket választhatod.”(380) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Csónakid nëm érdëkëlnek, nëm vágyom vacak 
hajódra. Van ëlég nekëm magamnak, tele van velük a tópart, nyiladékokban nyü-
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zsögnek. Ki széllel szalad sebësen, ki a szél ellen erősebb.” Lëdalolta 
Joukahainent, még mélyebbra, mint korábban. (390)  

Monda ifjú Joukahainen: „Paripám is vóna páros, ëgyhasi csinos csikóim. Ëgyik 
szélsebësen száguld, másik nagy teherbírású. Valaméket választhatod.” (396) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Lovaid nëm érdëkëlnek, harisnyás csűdű csikóid. 
Van ëlég nekëm magamnak, jászlaim köré kötözve, karámaimban kapálnak. Há-
tán víztükör világol, tomporán olajtavacska.” Lëdalolta Joukahainent, még mé-
lyebbre, mint korábban. (406) 

Szóla ifjú Joukahainen: „Jaj, vénségës Väinämöinen! Fordítsd vissza szent sza-
vadat, vond vissza varázsigédet! Aranyat adok süveggel, ezüstöt egész kalappal; 
apám háborúból hozta, hadizsákmányul szërëzte.” (414) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Ezüstid nëm érdëkëlnek, nëm adok aranyaidra. 
Van ëlég nekëm magamnak: kincsës kamráim tömötten, mindën csöbröm csordu-
lásig holddal ëgyidős ezüsttel, napnál fényësebb arannyal.” Lëdalolta 
Joukahainent, még mélyebbre, mint korábban. (424) 

Szóla ifjú Joukahainen: „Jaj, vénségës Väinämöinen! Szabadíts e szükségëmből, 
nyavalyámbul nyújts ki mostan! Kazlaim adom kezedre, vëdd el mindën szép me-
zőmet fizetségéül fejemnek, mëgváltásául magamnak!” (432) 

Szólt vénségës Väinämöinen: „Nëm kérëk a kazlaidbul, fütyülök a földjeidre! 
Van nekëm ëlég magamnak, földem mindënik faluban, asztagom amennyi tetszik. 
Saját földem többre tartom, boglyáimmal én beérëm.” Lëdalolta Joukahainent, 
még mélyebbre, mint korábban. (442) 

Akkor ifjú Joukahainen elkeserëdëtt egészen, álláig mocsárban állva, szakálláig 
szennyes lében, ínyéig mohás iszapban, fogáig fatörmelékben. (448) 

Szóla ifjú Joukahainen: „Ó, varázsló Väinämöinen, időtlen idők tudósa! Dalold 
már dalaid vissza, kíméld életëm keveset, eressz engëmet utamra! Lëmerűle, lám, 
a lábom, szëmëmbe homok szivárog. (456) 

„Szent szavad ha visszavészëd, mëgigazítod igédet, Aino húgomat ajánlom, 
mátkádul szülém szülöttit: ő takarítsa tanyádat, padlódról a port sëpërje, elmoso-
gassa edényëd, köpönyegëdet kefélje, aranyszállal szője ingëd, mézes kőttesëd 
dagassza.” (466) 

Vén Väinämöinen ugyancsak örvendëtt öreg szívében: Joukahainen húga lészën 
vén napjainak vigasza. (470) 

Fölült hát örömkövére, dalos dombja oldalára, mondott ëgyet, mondott másat, 
harmadikat ráadásnak; szent szavait visszavonta, mindën átkát mëgmásolta. (476) 

Így került ki Joukahainen állig érő áradatbul, szakállát mosó mocsárbul. Lova is 
kibújt a kőbül, szánkója szoros fatörzsbül, gyöngyostora gyékényësbül. (482) 

Kászálódott szán kasába, szánkója farába fekve nagy keservesen elindult, szo-
morúsággal szívében asszonyanyja udvarába, szüléje szeretetébe. (488) 

Vágtatott vadul hazáig, hebehurgya módra hajtva, szánját csűr falához csapta, 
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elrepedt a szánka rúdja. (492) 
Anyja aggódott miatta, apja korholta keményen: „Öblös szánkód összetörted, 

rudadat is tönkretëtted. Mért këll ily vadul vezetnëd, hebehurgya módra hajt-
va?” (498) 

Erre ifjú Joukahainen keservesen ríni kezdëtt, bánatosan bólogatva, csáléra su-
vadt süveggel, színtelen szëdërjes ajkkal, szájba csüngő hosszú orral. (504) 

Kérdi, kérleli az anyja, aggódik szëgény szüléje: „Mért sírsz, magzatom, 
gyerëkëm, min kesergesz, szép szülöttem? Orcád szintelen, szëdërjes, szádba lóg, 
szëgény, az orrod.” (510) 

Szóla ifjú Joukahainen: „Ó, anyám, szülőanyácska, csúnya csávába kerültem, 
varázsos veszëdelëmbe. Van ëlég okom sírásra, bajom búra-búsulásra! Azon 
bánkodom, míg élëk, míg bennem lakik a lélëk, Aino húgom hogy eladtam, 
igértem szülém szülöttit Väinämöinennek vigaszul, énëkmondó mátkájául, 
vénembër-vezetgetőül, támolygónak támaszául.” (524) 

Ám az anyja dörzsölgetni kezdte két kezét e szóra, maga mondta, fölfelelte: „
Sosë sírdogálj, szülöttem! Nincs sëmmi okod sírásra, szërtelen szomorkodásra. 
Világéletëmbe vágytam, szívemből szerettem volna nemzetségëmbe nagy embërt, 
csodahőst családtagomnak, magát Väinämöinent vőmnek, dërék dalnokot rokon-
nak.” (536) 

Hanëm Joukahainen húga most maga fakadt sírásra. Sírt egész nap, rája másnap, 
garádicson görnyedëzve, keservében könnyet ontott, szívszakasztó bánatában. 
(542) 

Szülőanyja szólítgatta: „Mért sírsz, mért rísz, kislëányom? Világhírës 
vőlegényhëz, jutsz jelës vitéz honába ablakba való virágnak, kispadon kakukkoló-
nak.” (548) 

Erre lánya ezt felelte: „Ó, anyám, szülőanyácska, van bizony okom keservre! 
Fonatos fejem siratom, sűrű sátorát hajamnak, fiatal fejemnek ékit, mert azt most 
kicsiny korában békötik alig kelőben! (556) 

„Aztat sajnálom-siratom: szerelmetës szép napomat, édës holdam ékësségit, if-
júság arany idejit; hogy most ifjan itt këll hagynom, fiatalon ott felednëm bátyám 
baltázó színében, apám ablaka tövében.” (564) 

Anyja lányának aszongya, szülő csiggatja szülöttit: „Esztelen, ereggy a búddal, 
sírdogálással, sülülü! Nincs miért merülni búba, sëmmi ok siránkozásra. A nagy 
Isten fényës napja más vidékën is világol, mint apádnak ablakában, báty-uradnak 
udvarában! Terëm máshol is bogyóka, dombokon szagos szamóca: szëdëgethetëd, 
szëgényke, ott a messze más határban, nëm csupán apád csapáin, fivérëd kapálta 
földön.” (580)  

       
 
 

                                                Szente Imre fordítása                                       1039 



NËGYEDIK ÉNËK   
Aino bánata. Halála és siratása. 

 
Ëgyszër Aino, szép szűzecske, ifjú Joukahainen húga lombért indult a ligetbe 

fürdő-csapdosót csomózni. Nyírgallyat nyesëtt apának, aztán anyjának kötözte, 
majd a harmadik halomba bajnok bátyjának csomózta. (8) 

Már hazafelé mënőben égërcserjésnek csapáin, vén Väinämöinen közelgëtt. 
Mëglátta a lányt az erdőn, szépszoknyásat a csalitban. Szóval mondta, szólogat-
ta: „Sënki kedvéért, kisasszony, kedvemért csupán, kisasszony, viselj gyöngyfű-
zért nyakadon, kebledën kicsiny kërësztët, fonj koszorút a fejedre, piros pántlikát 
hajadba!”(20) 

Válaszolt a lyány viszontag: „Bizony, nëm nekëd së másnak hordok keblemën 
kërësztët, fonok pántlikát hajamba. Nëm kérëk a keszkenődbül sëm a 
búzabélësëdbül. Hordom a magam gúnyáit, mëgélëk kemény kënyérën udvarán 
apámuramnak, anyámasszony oltalmában.” (30) 

Kebeléről a kërësztët, ujjáról gyűrűt lëtépi, gyöngyös ékszërét nyakábul, szëdi 
szallagját hajábul, földre dobja, földnek adja, prédául poros mezőnek. Záporként 
zokog hazáig, könnyezve fut a kapura. (38) 

Ablakukban ült az apja, fejszéje nyelét faragva: „Mért rísz-rídogálsz, szëgényke, 
kislëányom, szép kisasszony?” (42) 

„Hogyne sírnék, hogyne rínék, van okom panaszkodásra! Azért sírok, jó apács-
ka, azon bánkódom, kesergëk: keblemről kicsi kërësztëm, lëesëtt övemnek éke; 
keblemről ezüst kërësztëm, rézcsatom dërékövemrül.” (50) 

Bátyja a kapu közében igája ívét faragta: „Mért rísz-rídogálsz, aranyom, szép 
húgom, szëgény kisasszony? (54) 

„Hogynë sírnék, hogyne rínék, van okom ëlég panaszra! Azt siratom, édës bá-
tya, azon bánkódom, kesergëk: gyűrűm elgurult kezemrül, lëpërgëtt a gyöngy 
nyakamrul, arany gyűrű a kezemrül, ezüst gyöngyeim nyakamrul.” (62) 

Hidló végin ült a húga, tüzdelve arany tüszőjit: „Mért sírsz-sirdogálsz, 
szëgényke, édës néném, szép kisasszony?” (66) 

„Van ëlég okom rívásra, könnyekre, keserűségre: azt siratom, édës húgom, azon 
bánkódom, kesergëk: arany abroncs homlokomrul, hajamból ezüst kihullott, kék 
selyëmkendő szëmëmrül, piros pántlika hajambul.” (74) 

Gádor grádicsán az anyja éppen a tejet fölözte: „Mért sírsz, mért rísz, édës lyá-
nyom, min kesergesz, szép szülöttem?” (78) 

„Jaj, szülőanyám aranyom, fëlnevelő drága dajka! Van bizony okom a búra, 
könnyekre, keserűségre! Azért sírok, jó anyácska, szép szülém, azért kesergëk: 
lombért mëntem a ligetbe, nyírcsapóért a nyírësbe, vesszőt vágtam éd’sapámnak, 
másikat szülőanyámnak, harmadik halomba raktam bajnok bátyámnak a részit. 
Hazaindultam azonban csalitosoknak csapáin. Odaátrul Osmo sarja, Kaleva fia 
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közelgëtt: ’Sënki kedvéért, kisasszony, kedvemért csupán, kisasszony, viselj 
gyöngyfűzért nyakadon, kebledën kicsiny kërësztët, fonj koszorút a fejedre, piros 
pántlikát hajadba!’ (100) 

„Téptem keblemről kërësztëm, gyöngyöm përgettem nyakamrul, szallagom 
szëmöldökömrül, piros pántlikám hajambul; földre dobtam, földnek adtam, prédá-
jául puszta földnek. Magam mondtam, válaszoltam: ’Bizony, nëm nekëd së más-
nak hordok keblemën kërësztët, selyëm szallagot hajamba’! Nëm kérëk a 
keszkenődbül, fehér búzabélësëdbül, járok köznapi gúnyába, mëgélëk kemény 
kenyérën oltalmában jó apámnak, szerelmes szülőanyámnak.’” (116) 

Anyja válaszolt viszontag, szülő intëtte szülöttit: „Sosë sírdogálj, lëányom, fiata-
lon lölt virágom! Írósvajon élj ëgy évig, attul mingyárt mëgvidámodsz; sertéssült-
ön másik évig, az válik egészségëdre, majd madártejën ëgy évig: lányok közt të 
lész a legszëbb. Mënj föl a ruharaktárba, ünneplőruhás rëkeszbe! Láda ládán fek-
szik ottan, fölpolcolva, rëndbe rakva. A legszëbbiket lëvéve, faragott födélt kinyit-
va, tíz aranykötőt találhatsz, kék szoknyábul is kilencet; mind a Holdlëány szövé-
se, Napkisasszonynak kötése. (136) 

„Néhai lëánykoromban, hajadonként hajdanában, ëgyszër erdőn eprészgettem, 
halmon himpért kórálgattam: hallám Holdlëány szövésit, Naplány rokkapërgetésit 
kékën ködlő rëngetegben, szerelëmliget szegélyin. (144) 

„Lassacskán oda lopóztam, egészen közel kerülve. Kezdtem kérni szépën őket, 
szóval mondva, szólogatva: ’Add aranyad, Hold lëánya, ezüstödet, Nap lëánya, e 
gyámoltalan gyerëknek, këgyedért esedëzőnek!’ (152) 

„Holdlëány adott aranyat, ezüstöt a Nap lëánya. Aranyat a homlokomra, ezüstöt 
hajamra hintve vetődtem haza virágul, örömére agg apámnak. (158) 

„Hordtam ëgy nap, hordtam másnap, harmadik napon lëszëdtem aranyam a 
homlokomrul, ezüstömet a hajambul, kincsëskamránkba bevittem, rejtëttem ruhás 
fiókba. Ott hevert aztán azóta, soha sënki  mëg së nézte. (166) 

„Köss selyëmkendőt fejedre, arany abroncsot hajadra, gyöngyös nyakláncot 
nyakadba, kebledre arany kërësztët! Lëgyën gyönge gyolcsbul ingëd, 
patyolatfinom fehérbül, szoknyád szépszínű szövetbül, selyëmövvel összefogva; 
lábadon hímës harisnya, cifra leffentyűs cipellő! Koszorúba font hajadba fűzzél 
szallagot selyëmbül, gyémántgyűrűt ujjaidra, arany karkötőt karodra! (180) 

„Úgy gyere közénk a házba, kamarábul szép szobánkba, mint egész családod 
éke, gyönyörűsége nëmëdnek; vadvirágként vándorolva, málna bokraként bo-
lyongva, nőve szépségben naponta, virulóbban, mint valaha.” (188) 

Szerető szüléje szóla, mëggyőzésül gyermëkéhëz. Ám az nëm hajolt szavára, 
nëm fordított rá figyelmet. Mënt az udvarra zokogni, kisírni magát a kertbe. Száját 
ily szavakra nyitva, maga mondta, fölfelelte: „Boldogoknak kedve milyen, gond-
talanok gondolatja? Boldogoknak kedve olyan, gondtalanok gondolatja, mint fod-
ra futó haboknak, vihar vályúcska vizében. Hát a boldogtalan kedve, gerlicének 
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gondolatja? Boldogtalan kedve olyan, gerlicének gondolatja, mint töppedő hó ta-
vasszal, kút mélyén maradt erecske. (208)  

„Az én kedvem is ködökbe, burkolódzott búsulásba, alant jár fakó füvekben, 
csalitosokban csatangol, renyhén sorvadoz a rétën, búslakodik a bozótban; ked-
vem kátránynál sötétebb, szívem szénnél nëm fehérebb. (216) 

„Jobb volna nekëm valóban, bizony jobb lëtt volna nékëm születetlen, 
fëlnövetlen, nagylëánnyá serdületlen ilyen ínségës időkre, vigasztalan vad világba. 
Hatnaposan haltam volna, nyolc éjet sëm éltem volna; nëm lëtt volna szükség sok-
ra: ëgy arasznyi lën lepëlre, maroknyi fekete földre, kis siratásra anyámtul, még 
kevesebbre apámtul, bátyám mëg së gyászolt volna.” (230) 

Sírt egész nap, rája másnap. Kérdi tőle asszonyanyja: „Mért sírsz, mért rísz, árva 
lányom, mit szomorkodol, szëgényke?” (234) 

„Árva lányka azt siratom, azért könnyezëk, kesergëk, mivel elszërëztél engëm, 
eligérted ëgyetlenëd öreg embërnek örömül, vénembër-vigasztalóul, toporgónak 
támaszául, görnyedőnek gondozóul. Inkább indítottál volna hullámok alatt lakó-
nak, tengëri halak húgának, tőkehalak testvérének! Jobb volna vizekben élnëm, 
hullámok alá húzódnom tengëri halak húgául, tőkehalak testvéréül, mint vigaszul 
vénembërnek, toporgónak támaszául, ki a bocskorába botlik, elesik ëgy szalma-
szálban.” (254) 

Fölmënt a kamaradombra, ruharaktárukba lépve legszëbb ládáját nyitotta, föl-
pattintotta födelit. Hat aranytüszőt talála, kék rokolyából kilencet. Öltött ünneplőt 
magára, gondosan mëgigazítva, arany abroncsot szorítva, fejére finom ezüstöt, 
szallagot szëmöldökére, piros pántlikát hajába. (266) 

Onnan lépkëdëtt lëfele, ëgy mezőben, másik mellett; mënt a lápon, mënt az érën, 
komor erdőkön kërësztül. Maga mëntében dalolta, jártában jajongva mondta: „
Szívemet a bú szorítja, fejem fájdalom feszíti. Ha szigorúbban szorítna, fájdalma-
sabban feszítne, mëghalhatnék tán, szëgényke, mëgszabadulhatnék, árva, eme 
gyilkos gyötrelëmtül, szomorú szorongatástul. (280) 

„Hogyha jőne most halálom, mëgválásom a világtul, bús Manalába mënésëm, 
Tuonelába távozásom, nëm sírna apám sokáig, anyám së sokat siratna, nëm hulla-
na húgom könnye, bátyám búba nëm merülne; veszhetnék akár a vízbe, halhatnék 
halas tavakba, habzó hullámok ölébe, fekete folyó sarába.” (292) 

Mënt egész nap, méne másnap, hát a harmadik nap este magát tengërnél találta, 
nádbenőtte puszta parton. Ott érte a hűvös éjjel, sűrű éjszaka sötétje. (298) 

Estéjét elsirdogálta, éjnek évadján kesergëtt, kuporodva vízi kőre, tág ölű öböl 
zugában. Kora hajnali homályban parti fokra föltekintve, látott három lányt a víz-
ben, fürdőzni hideg habokban. Ainót hívja-hivogatja nëgyediknek mind a három. 
(308) 

Pëndëlyét a parti fűzre, szoknyáját szilágra dobta, harisnyáit a harasztra, topán-
káit tó kövére, gyöngyeit gyökér tövére, gyűrűit gyalogbokorba. (314) 
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A tengërben tarka zátonyt, látott fényben fürdő szirtët: odaúszhatna a kőre, pici-
két pihenni rajta. (318) 

Odaérkëzvén azonban, ráülőfélben a szirtre, a kiálló tarka kőre, arra az aranyszi-
getre, csak mélybe szaladt a szikla; fenékre futamodóban rajta lévőt elragadta, 
Ainót mélységbe merítve. (326) 

Így halt mëg szëgény szűzecske, odalëtt piciny pipécske. Halófélben hangja hal-
lik, merültében mondogatja: „Tengërben fürödni fogtam, kiúsztam a víz kövére; 
ott vesztem, piciny pipécske, mëgholtam, szëgény madárka. Én édësapám ezëntúl, 
míg lë nëm mëgy élte napja, halászhálót itt në húzzon, e vízből halat në fogjon. 
(338) 

„Mosakodni partra mëntem, tengërben fürödni fogtam, ott vesztem, piciny 
pipécske, mëgholtam, szëgény madárka. Én édësanyám ezëntúl, míg lë nëm mëgy 
élte napja, dagasztó vizet në végyën háza tájának tavábul. (346) 

„Mosakodni partra mëntem, tengërben fürödni fogtam, ott vesztem, piciny 
pipécska, mëgholtam, szëgény madárka. Én testvérbátyám ezëntúl, míg lë nëm 
mëgy élte napja, në járjon ide itatni paripát e puszta partra. (354) 

„Mosakodni partra mëntem, tengërben fürödni fogtam. ott vesztem, piciny 
pipécske, mëgholtam, szëgény madárka. Én édës hugám ezëntúl, míg lë nëm 
mëgy élte napja, në mossa szëmét e szirtën házunk tájának tavában. Valahány 
kalán e vízbül, mind a vérëmnek veszése, valahány halat halásznak, mind a testëm 
tépdësése, ahány ág e puszta parton, annyi bordám szerteszórva, ahány szénaszál e 
parton, annyi hullt oda hajambul.” (370) 

Így lőn kislëány halála, veszése piciny pipének… (372) 
Ki vállalja szó vivésit, halálhírnek mëgvivésit lányka hírës hajlokába, oltalmazó 

otthonába? (376) 
Medve légyën hír harangja, halálhírnek mëgvivője! Medve nëm lëtt mëgvivője: 

marhalegelőn mëgállott. (380) 
Ki vállalja szó vivésit, halálhírnek mëgvivésit lányka hírës hajlokába, oltalmazó 

otthonába? (384) 
Farkas légyën hír harangja, halálhírnek mëgvivője! Farkas nëm lëtt hír futárja: 

birkaakolba betévedt. (388) 
Ki vállalja szó vivésit, halálhírnek mëgvivésit hajadon hírës hajlokába, oltalma-

zó otthonába? (392) 
Róka légyën hír harangja, halálhírnek mëgvivője! Róka nëm lëtt hír harangja: 

legelő libákba botlott. (396) 
Ki vállalja szó vivésit, halálhírnek mëgvivésit lányka hírës hajlokába, oltalmazó 

otthonába? (400) 
Nyúl lëgyën a hír harangja, halálhírnek mëgvivője! Nyuszkó méltósággal mond-

ta: „Én szavamat állni szoktam.” (404) 
Nyúl azonnal nyargalásba, füles vad futásba kezdëtt, karikázott kacskalábú, ha-
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sadt szájú szélsebësen ért a hírës lyányosházba, hajadonnak hajlokába. (410)  
Fut a fürdő ajtajára, kuporodik a küszöbre. Lócán lányok üldögélnek, nyírfa-

vesszővel verődznek: „Levesbe kerülsz, të kancsi, sülülü, sütünk belőled a gazdá-
nak estebédët, gazd’asszonynak délebédët, lányuknak lapockasültet, fölöstökömöt 
fiuknak!” (420) 

Füles tudja, mit feleljën, duvadó szëmű dicsekszik: „Ördög jöjjön önszántábul, 
hogy mëgfőzzétëk fazékban! Követként jöttem közétëk, gyászos hírt hozó futár-
nak: mëghalt már szëgény szűzecske, odalëtt az ónöveske, elmënt az 
ezüstcsatoska, rosszuljárt a rézöveske; tengëri fövenybe fúlva, tengër mélyébe me-
rülve tengëri halak hugául, testvéréül tólakóknak.” (434) 

Fëlsírt akkor asszonyanyja, könnyei ömölni kezdtek. Szóval mondta-
mondogatta, így bucsálódván búvában: „Ó, szülőanyák, szëgényëk, valamíg vilá-
gon éltëk, në lökjétëk lányotokat, vérëtëk në vonszoljátok férjhëz kedve ellenére, 
ahogy én, anyák utólja, lëányomat lódítottam, kis lilécskémet löködtem!” (446) 

Sír az anyja, hull a könnye, záporként zuhog szëmébül, két szomorú kék 
szëmébül, két orcájára omolva. (450) 

Hull a könnye, ëgyre hullik, záporként zuhog szëmébül, két orcájárul omolva 
dús mellének dombjaira. (454) 

Hull a könnye, ëgyre hullik, záporként zuhog szëmébül dús mellének dombjairul 
selyëmszoknya sátorára. (458) 

Hull a könnye, ëgyre omlik, záporként zuhog szëmébül selyëmszoknya sátorárul 
piros pár harisnyájára. (462) 

Hull a könnye, ëgyre omlik, záporként zuhog szëmébül piros pár harisnyájárul 
cifra leffentyűs cipőre. (466) 

Hull a könnye, ëgyre omlik, záporként zuhog szëmébül cifra leffentyűs cipőrül 
mélyen a fekete földbe, föld alá a föld javára, vízbe folyva víz javára. (472) 

Alighogy odajutottak, folyóvízként futni kezdtek; három nagy folyam fakadott 
kisírt könnyei vizébül, feje forró kútjaibul, pillája patakjaibul. (478) 

Támadt mindënik folyónak három harsogó esése, mindënik sellő-medërben há-
rom hullámszóró szikla, mindënëgyes szikla szélin aranyos halom homokja, 
mindënik homokhalombul három nyári nyírfa hajtott, mindënëgyes nyírfalombban 
ëgy kakukkmadár kucorgott. (488) 

Kezdtek is kakukkolásba. Ëgy kiáltja: „Csókot, csókot!” Más kiáltja: „Férjet, 
férjet!” A harmadik: „Boldog, boldog!” (492) 

Mëlyik mondta: „Csókot, csókot!”, három hónapig kakukkolt szëgény csóktalan 
cselédnek, tengër mélyébe merültnek. (496) 

Mëlyik mondta: „Férjet, férjet!”, hat hónapon át kakukkolt a fájdalmas férjjelölt-
nek, gondjaiban gubbasztónak. (500) 

Mëlyik mondta: „Boldog, boldog!”, ëgy életën át kakukkolt a boldogtalan anyá-
nak, könnyekből ki nëm fogyónak. (504) 
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Mondta is szëgény szüléje kakukkszónak hallatára: „Hej, szëgény szülő, në hall-
gass szüntelen kakukk szavára! Mert ahány kakukkolása, szívnek annyi szökkené-
se; szëmeid vize szivárog, könnyek orcádra omolnak, borsószëmëknél nagyobbak, 
babszëmëknél számosabbak. Könyökszám kopik el éltëd, araszonként agg 
dërëkad, egész testëd eltörődik kakukk hangja hallatára.” (518) 
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