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Dániel Éva: Rózsák  
(olaj, 54 x 67,   a kép egyik lehetséges nézete ) 

 
          KALEVALA 
           Szente Imre fordítása 
 

TIZËNHATODIK ÉNËK 
Väinämöinen hajót épít. Varázsigékért lëszáll az Alvilágba. 

 
 
     Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők tudósa csónakot akart csinálni, fábul új 
hajót faragni, partján párás félszigetnek, szélein ködös szigetnek. De nëm volt fa-
ragni fája, dereglyéhëz dëszkaszála. (8) 
     Fölkutatni fát ki mënjën, törzseket ki fog találni, Väinämöinennek valókat, 
dëszkaszálakat dalosnak? (12) 
     Pellervoinen, puszta sarja, szántóvető pöttöm Sampsa mënjën mostan fát ke-
resni, tölgyfatörzseket találni, Väinämöinennek valókat, dëszkaszálakat dalosnak. 
(18) 
     Úton méne-mëndëgéle északra, kicsit keletre, ëgyik dombrul másikára, majd a 
harmadikra hágva; aranybalta vállra vetve, nyele rézzel van kirakva. Nyárfa nyúj-
tózik előtte öt ölnyi magas hëgyével. (26) 
     Nekigyűrkőzik a fának, fejszéjét tövére téve. Nyárfa fölkiált azonban, száját ily 
szavakra nyitva: „Embër, mit faragsz belőlem, hadd hallom, mivégre 
këllëk?” (32) 
     Pöttöm Sampsa Pellervoinen válaszát így adta vissza: „Azt faragom én belő-
led, kivágni azért akarlak: Väinämöinen csónakához, dëszkaszálakul dalos-
nak.” (38) 
     Furcsállva felelt a nyárfa, mondta mind a száz gallyával: „Likas csónak lësz 
belőlem, széteső, szivárgó sajka. Tele van tövem odukkal: nyolcszor is ezën a 
nyáron hërnyó húsomat harapta, gyökerem kukac gyötörte.” (46) 
     Pöttöm Sampsa Pellervoinen készülődött mást keresni. El is indult új utakra, 
északi irányba mënve. (50) 
     Szálfenyő szökött elébe, nyolc ölnyi magasra nyúlva. Fejszéjét a fához csapta, 
baltájával mëgbongatta, tudakolva-kérdve tőle: „Alkalmas lëszël-ë, szálfa, 
Väinämöinen csónakának, dëszkául dërék dalosnak?” (58) 
     Fenyő mondta, fölfelelte, maga kedvetlen morogva: „Nëm vagyok való hajó-
nak, hat pár borda hordozónak! Tele kérgem karcolással: nyolcszor is ezën a nyá-
ron holló lëngëtt lombjaimban, varjú károgott karomban.” (66) 
     Pöttöm Sampsa Pellervoinen tovább méne-mëndëgéle, elindulva új utakra, 
mostan dél felé haladva. Terebélyës tölgyre bukkant, kilenc öl kerületűre. (72) 
     Tudakolta, kérdve tőle: „Tölgyfa! Válna-é belőled harci bárka bordafája, tör-
zsöke hadi hajónak?” (76) 
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     Tölgyfa méltósággal mondta, erdő éke értelëmmel: „Bőviben vagyon fa ben-
nem anyagul hadi hajónak; nëm fenyőfa, férëg-ëtte, nëm vagyok belül kikezdve. 
Nyolcszor is ezën a nyáron, mikor nagy melegëk voltak, köröttem a nap 
kerëngëtt, vállamon a hold világolt, kakukk ringott karjaimban, mellemën madár-
ka fészkelt.” (88) 
     Pöttöm Sampsa Pellervoinen baltát válláról lëvéve, fejszével a fába vágott, 
tölgyre tündöklő acéllal, fáját gyorsan földre döntve, erdő ékësét elejtve. Lombját 
gondosan lëszëdte, hasogatta hosszú törzsit, főgërëndákat faragva, darabolva 
dëszkaszálat, hajóhoz valót a hősnek, Väinämöinen csónakához. (100) 
     Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők tudósa bárkát bárdolt bűvigékkel, 
versëkkel hajót varázsolt ëgyetlen fa forgácsábul, tölgyfa törmelékeibül. (106) 
     Ëgyet énëkëlt alaphoz, másodikat oldalakhoz, harmadik varázsdalával sudár 
ágasfákat ácsolt, bordaíveket berakta, eresztékit ëgyberótta. (112) 
     Szépën hajlott már hajója, bordafái béeresztve. Hanëm három szó hiányzott: 
peremfáit rája rakni, elejét fölebb emelni, tatrészét helyére tënni. (118) 
     Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők tudósa mondogalódott magában: „Ej, 
szërëncsém nincs ma nékëm: hogy viszëm ladikom vízre, hullámokra új hajó-
mat?” (124) 
     Tanakodott-tépelődött, szavakat hol is szërëzzën, hol vëgyën varázsigéket. 
Füsti fëcskének fejébül, hattyúrajnak hátuljárul, vadludak vonulatábul? (130) 
     Útnak indult szószërëzni. Hattyak ezreit elölve, libanyájakat nyuvasztva, 
fëcskefalkákat tarolva ëgyetlenëgy szót së szërzëtt, valódi varázsigéket. (136) 
     Tanakodott-tépelődött: „Szókra lelnék százasával nyári rénnek nyelvtövében, 
fehér mókusnak fogában!” (140) 
     Tovább méne szószërëzni, igegyűjtő útra indult: rétek rénjeit lëvágva, mókuso-
kat mázsaszámra. Igét lelt egész halommal, hanëm hasznuk nëm vëhette. (146) 
     Tanakodott-tépelődött: „Szókra lelnék százasával Tuonela sötét tavában, 
Manala komor mezőin.” (150) 
     Szót szërëzni Tuonelába, igékért Manába méne. Hetekig méne-mëndëgéle: el-
ső hétën erdősökben, másodikon makkosokban, harmadikon hangaföldön. Messze 
látszott már Manala, Tuoni dombjai dërëngtek. (158) 
     Vénëk véne Väinämöinen hangosan hahózni kezdëtt partján Tuonela tavának, 
Manala mocsarainak: „Hozz ladikot, Tuoni lánya, sajkát hozz, Manala sarja, hogy 
az árkon átevezzek, haláltónak túlfelére!” (166) 
     Tenyeres-talpas Tuoni-lánya, Manala csökött cselédje éppen szennyesét sza-
pulta, lepëdőit lappogatta Tuonela sötét tavában, Manala mocsárvizében. Szóval 
mondta, fölfelelte, foghëgyről odavetëtte: „Csónakot csak akkor kaphatsz, ha 
elébb elébeszélëd, Manalába mért igyekszël belső bajtul mëgtöretlen, jó halállal 
mëghalatlan, ëgyéb végzettől veretlen?” (180) 
     Vénëk véne Väinämöinen így felelt neki szavára: „Tuonitól taszítva jöttem, 
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Dániel Éva 
 
az elmúlt évben számos sikeres ki-
állítást rendezett szülőföldjén, Er-
délyben.  
Töretlen munkakedve nyomán 
egész sor új alkotással lepte meg 
svédországi barátait. Számos műve 
az általa feltalált háromdimenziós 
technikával készül, amelyek bemu-
tatása folyóiratunkban nagyon ne-

héz, ezeket a képeket 
kiállításain legalább 
három féle szögből kell 
megtekinteni ahhoz, 
hogy részünk legyen 
abból a meglepetésből, 
amely képeinek sajá-
tossága. Alkalmunk 
volt meglátogatni a 
művészt otthonában és 
megörökíteni mintegy 
félszáz új művét, ame-
lyekből ez alkalommal 
csak ízelítőt adhatunk. 
Reméljük, hogy az Ág-
hegy-Liget Baráti Tár-
saság elkövetkező 
egyik gyűjteményes 
kiállításának vendégei 
is gyönyörködhetnek 
majd munkáiban. 
 
Dániel Éva:  
Virágok 
(olaj, Hillman techni-
ka) 
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Magyar Protestáns Egyház egyik gyülekezeti vezetőjeként tette magát hasznossá a 
közéletben.  

Elhelyezkedett a gislavedi gumigyárban és újból kedvet kapott a szobrászko-
dásra. Jelenleg Natali unokája bűvöletében él a Halmstadhoz közeli Åledben. 

Megismerkedésünk azzal kezdődött, hogy alkotásra biztattam, és az ajándék-
ba vitt  cserefából,  nem sok idő múlva szobrot faragott.  

Ő maga hét fontos munkáját tartja említésre érdemesnek: a Sas-t, a Gondvi-
selést, amit hársfából, az Önarcképet, amit fából és bronzból is elkészített, vala-
mint a Genezis, a , nagyobbik lányát ábrázoló cseresznyefából készült Vidám em-
lékeket, az Estonia hajó katasztrófája ihlette vízbefulladó alakot, és az Együttlét 
című fiatal párt ábrázoló körszobrát. 
Bodoni János szűkszavú művészi tisztánlátással vall a világról. Ehhez járul töké-
letes formaérzéke, a tartalom és a forma egységes látása. Mesterségbeli tudását, 
művészi képességeit tudatosan használja. Beszédes szobraival mond véleményt a 
mindennapok emberéről. 

Kasza Imre 
További munkái a Képtár mellékletben 

 

Bodoni János: 
 

Együttlét 
 

(körszobor, fa) 

Manala vetëtt verëmbe.” (184) 
     Tenyeres-talpas Tuoni-lánya, Manala csökött cseléde, maga mondta, fölfelel-
te: „Mit hazudozol hiába? Jőnél Tuonitól taszítva, Manától verëmbe ejtve, akkor 
Tuoni volna társad, Mana hozna most magával, fejedën halál fövege, Mana kesz-
tyűje kezedën. Szólj valót, të Väinämöinen, mondd, mi juttatott Manába?” (196) 
     Vénëk véne Väinämöinen így felelt e szóra néki: „Mana vermébe vas ejtëtt, 
Tuoniba acél taszított.” (200) 
     Tenyeres-talpas Tuoni-lánya, Manala csökött cseléde szóval mondta, fölfelel-
te: „Mit hazudozol hiába? Mert kit vas vetëtt Manába, Tuoniba acél taszított, ru-
hája vörös a vértül, inge harmattól iszamos. Vallj igazat, Väinämöinen, në hazu-
dozzál hiába!” (210) 
     Vénëk véne Väinämöinen így próbálkozott ezúttal: „Engëm víz mosott 
Manába, halálba habok sodortak.” (214) 
     Tenyeres-talpas Tuoni-lánya, Manala csökött cseléde így felelt neki szavára: „
Nëm hiszëk hazudozónak. Mert kit víz vetëtt Manába, habok hoztak Tuonelába, át 
van ázva annak inge, merő víz maga, ruhája. Valahára vallj igazat, mi hozott ide 
Manába?” (224) 
     Ám vénségës Väinämöinen újra füllentésre fogta: „Tűz taszított Tuonelába, 
Manalába lángok löktek.” (228) 
     Tenyeres-talpas Tuoni lánya, Manala csökött cselédje, így felelt e szóra néki: „
Hasztalan hazudozásod. Akit tűz hoz Tuonelába, Manalába lángok löknek, üstöke 
ugyancsak üszkös, égëtt a szakálla szőre. (236) 
     „Hej, të vénség, Väinämöinen! Ha csakugyan csónak kéne, vallj valahára iga-
zat, hagyd abba hazudozásod, mondd, mi juttatott Manába belső bajtól 
mëgtöretlen, jó halállal mëghalatlan, ëgyéb végzettől veretlen?” (244) 
     Szólt vénségës Väinämöinen: „Hogyha ëgy kicsit hazudtam, ëgyetsmást el is 
tagadtam, végül vallhatok igazat. Bárkát tëttem bájolással, varázsversëkkel ladi-
kot. Ëgy nap, másnap énëkëltem, hát a harmadik nap este szétesëtt az énëk szánja, 
elrepedt a rigmus rúdja. Árért jöttem Tuonelába, Mana földjére fúróért szánkóm 
újra szërkeszteni, mëgrëparálni rudamat. Azért hozzad csak hajódat, küldjed hoz-
zám azt a kompot, hogy az árkon átevezzek folyóvíznek túlfelére.” (262) 
     Tuonetar csúnyán csëpülte, manai mënyecske szidta: „Ó, bolondoknak bolond-
ja, esztelenëk esztelenje! Jószántodbul jössz Manába, hívatlan halál honába! Bi-
zony, bölcsebben cselekszël, ha faludba visszafordulsz! Mert ide sokan sietnek, 
vissza nëm sokan vetődnek.” (272) 
     Szólt vénségës Väinämöinen: „Asszony az, ki abbahagyja! Nëm fordul a férfi 
vissza, mégha mégoly élhetetlen! Hozd hajódat, Tuoni lánya, sajkádat, Manala 
sarja!” (278) 
     Ladikjára Tuoni lánya föl is vëtte Väinämöinent. Általvitte őt az árkon, halál-
tónak túlfelére. Szóval mondta, fölfelelte: „Majd mëgjárod, Väinämöinen! 
Mëghalatlan jössz Manába, élő testben Tuonelába!” (286) 
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     Ott a gondos gazdaasszony, alvilágnak vén anyója habzó sört hozott köcsög-
ben, kétfülű cserépcsuporban. Szóval mondta, fölfelelte: „Igyál ebbül, 
Väinämöinen!” (292) 
     Vénëk véne Väinämöinen sandán nézëtt serlegébe: belsejében békák ívtak, ol-
dalán nyüvek nyüzsögtek. Száját szóra is nyitotta: „Nëm érkëztem én avégett, 
kortyolni Mana-kupábul, sört Tuonela serlegébül. Sörivók mëgittasodnak, 
részëgësëk rosszul járnak.” (302)  
     Alvilág anyója szóla: „Mondd, vénségës Väinämöinen, mért jövél ide Manába, 
tanyáira Tuonelának, mielőtt Manala szólít, hozzád ér halál hívása?” (308) 
     Szólt vénségës Väinämöinen: „Míg a csónakom csináltam, dereglyémën dol-
gozgattam, három bűvigém hibádzott tatrészeit helyretënnëm, mëgemelnëm az 
elejit. Szókat nëm tudván szërëzni sëm földön sëm fëllegëkben, mëgpróbálkozom 
Manában, túlvilági Tuonelában alkalmatos szókra lelni, vadászni varázsigék-
re.” (320) 
     Az az alvilági asszony szóval mondta, fölfelelte: „Tuonela tudást nëm árul, 
hatalmát halál nëm osztja. Innen mëg ki nëm menekszël, életëdben mëg nëm érëd, 
hogy hazakerülj honodba, szeretëtt szülőhazádba.” (328) 
     Ájult álomba merítve fekteti a földi vándort Mana medvebőreire. Ott fekszik a 
férfi mostan, halál álma hullt szëmére; alszik ő, ruhája ébër. (334) 
     Volt ëgy vénasszony Manában, vén banya, bibircsës állú, drótfonál ügyes fo-
nója, vassodrony sodorintója. Hurkolt hálót százerőset, varázsolt ezërerőset 
ëgyetlenëgy nyári éjën, ëgyetlen kövön kotolva. (342) 
     Volt ëgy vénembër Manában, háromujjú csonka-bonka, szitahálónak szövője, 
réz-sodrony sodorintója. Szőtt az hálót százerőset, varázsolt ezërerőset 
ëgyetlenëgy nyári éjën, ëgyetlen kövön kotolva. (350) 
     Tuoni vaskörmű legénye, vaskörmű, acélfogású, huzogatta azt a hálót Tuonela 
taván kërësztül; húzta hosszant és kërësztben, mëghúzta haránt irányban, 
Väinämöinent hogy në hagyja, elállja Uvanto útját, hogy míg a világ világ lësz, 
míg az égën holdvilág lësz, në távozzon Tuonelábul, Manalábul mëg në szökjön. 
(362) 
     Vénëk véne Väinämöinen mondogalódott magában: „Itt lelëm-ë hát halálom, 
végórám ütött-ë mostan Tuonela örök tanyáin, Manalának mélyeiben?” (368) 
     Nosza másik bőrbe bújva, villámgyorsan másra válva, feketén folyóba ugrott, 
vidraként merült a vízbe, vaskukacként kunkorodva, vízikígyóként kígyózva sur-
rant Tuonela tavábul, halál hálóin kërësztül. (376) 
     Tuoni vaskörmű legénye, vaskörmű, acélfogású kora hajnalban kiméne, hogy a 
hálóit kihúzza. Százszámra fogott lazacot, hulladékhalat vagy ezret, nëm fogta ki 
Väinämöinent, uvantolai  öregët. (384) 
     Vénëk véne Väinämöinen mëgszabadulván Manábul száját szóra is nyitotta, 
maga mondta, fölfelelte: „Në adja az a nagy Isten, në vigyën oda valakit, hogy 
Manalába magátul, önként mënjën Tuonelába! Mert oda sokan sietnek, vissza 
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Bodoni János szoborvilága 

 
Köszöntjük a hatvanéves művészt. 
Élete másokhoz hasonlóan küzdelmes. 1947 február 21-én született, Désen, 

de három éves korában szüleivel Marosvásárhelyre költözik, ahol iskoláskorában, 
Barabás István a tanára, aki felfedezi tehetségét és rábírja apját, hogy fiát a Művé-
szeti Középiskolába írassa, amit a festészeti-szobrászati szakon sikeresen végez. 
Élete kacskaringóinak köszönhetően műszaki rajzolóként keresi kenyerét. A het-
venes évek végén elkerült Marosvásárhelyről, majd visszatért oda, a román bel-
ügyi rendőrség zaklatásait is elszenvedte egy nála talált tiltott könyv miatt. 

1986-ban, amikor  a börtönből szabadult  és minden színpadi szerepléstől 
eltiltott Visky Árpád színész titokzatos halálát a hatalom öngyilkosságnak minősí-
tette és rendőri készültség közepette temették el Marosvásárhelyen, Bodoni János 
úgy döntött, hogy elhagyja hazáját. Segítségére volt az, hogy megismerkedett 
Tomas Palme tanzániai svéd nagykövettel, akinek egy remekbeszabott stilizált 
sasmadarat faragott. Még abban az esztendőben a SAS egyik gépével érkezett 
Svédországba. Aránylag rövid idő alatt sikerült családját is kihozatnia. Az Északi 
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Bengt Gunhagen dir.  
Sigge Kvarnbäck rektor 
Gustaf Lagerfelt styrelseordf 
Per Eckerberg landshövding 
Ragnar Tideström styrelseordf. 
 

Bo Wahlund kontraktprost 
Carl-Ivar Lindgren överste 
Rune Malmros landstingsordf. 
Carl-Erik Nordblad kontraktprost 
Thure Andersson landshövding 
Helge Karlsson komm.fullm.
ordf. 
Erik Stålberg professor   

  

1969 porträtt, Linköping, Hypoteksbanken 
1969 porträtt, Ulfhäll, lantbruksskola 
1970 porträtt, Linköping, Hypoteksbanken 
1970 porträtt, Linköping, Hushållningssällskap 
1976 porträtt, Eskilstuna, Malmens 
husdjurstjänst 
 
1980 porträtt, Flodafors, Fludakyrka 
1981 porträtt, Enköping, Enköpingsreg. 
1982 porträtt, Karlskrona, landsting 
1982 porträtt, Borlänge, Stora Tuna kyrka 
1984 porträtt, Karlskrona, länsstyrelsen 
1986 porträtt, Ronneby, stadshus 
 
2001 porträtt, Uppsala univ. inst. för klin. 
Neurofysiologi 

 Szemelvények svéd képzőművészeti kritikusok írásaiból: 
 
*** Dániel Lajos rendkívüli színgazdagsággal festi tájképeit. Téli svéd tájképei - 
a fehér rámákban- egyéni felfogásúak. Dániel kifinomult lírikus természetábrázo-
ló, akinek kitűnő érzéke van a svéd természet sajátosságai iránt - figyelemre mél-
tó, ha arra gondolunk, hogy magyar. Tájképeinek fényei elbűvölők és csaknem 
szürrealisztikus hatással mutatják a sörmlandi természetet. Dániel portréi kiváló 
pszichológiai érzékről tanúskodnak. (Christer Duke, Stockholms Läns Södertälje 
tidning, 1970.04.03.) 
 *** A portréfestő Dániel Lajos megmutatta, milyen egyedülálló képességgel ren-
delkezik a színbeli megjelenítés tisztasága és a színek összhangja terén. Önarcké-
pe mesteri. A fény bőségesen árad Dániel festményein, amely leginkább a Júniusi 
zöld és a Késő tavasz című képeken látható. A harmonikus, kifinomult színezet 
szemléletes érthetőséggel és éles vonalvezetéssel párosul. (Carl-Arne Holmberg, 
Folket, 1974. 09.13.) 
*** Dániel Lajos tájképei most is akárcsak korábban szinte szakrális fennköltsé-
get mutatnak, álombeli, néma és hatalmas természetet, amelyet az élet iránti tisz-
telet tudatában ábrázol. (A.M. Gedda, Södermanlands Nyheter, 1974. 09. 02.) 
*** Gyakran csak egy apró részletet vagy formát fest, amelyet a természetben ta-
lált. Azután minden szükségtelent lehámoz. Az a fény és forma marad vásznain, 
amely visszaad hangulatot és érzést. (Katarina Bexell, Norra Skåne, 2005.11.24.) 

*** 
Lajos Daniel, Helgevallsvägen 4, 289 33 Knislinge, (+46) 044-60445 

post@lajosdaniel.com, http://www.lajosdaniel.com 
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nëm sokan vetődnek Tuonela területérül, Manala mocsaraibul.” (396) 
     Azt is mondta még tanácsul, okulásul osztogatta ipërëdő ifjúságnak, növekëdő 
nemzedéknek: „Azt mondom, atyámfiai, valamíg világon éltëk, në vétsetëk vétlen 
ellen, në ártsatok ártatlannak! Bűnnek borzasztó a bére Tuonela örök tanyáin: 
ággyal várják ott a vétkest, heverővel a hibásat; matraca tüzes kövekbül, parázsló-
piros lapokbul, paplana pokolkígyókbul, szőve Tuoni szörnyeibül.” (412)  
      
                       TIZËNHETEDIK ÉNËK 

 Väinämöinen varázsigéket csikar ki „Világerőséből”. 
 Gyógyító ráolvasások belső kórság ellen. 

 
     Vénëk véne Väinämöinen, mivel nëm kapott igéket Tuonelának tájairul, 
Manala lapályairul, mindëgyre azon ëvődött, folyvást forgatta fejében, szavakat 
kitől szërëzzën, honnan hozzon bűvigéket. (8) 
     Pásztor ballagott feléje, tőle hallott ily tanácsot: „Százával találsz szavakat, 
ezrivel varázsigéket Antero Vipunen ajkán, gyomrában Világerősnek. Oda këllene 
kerülnöd, elevickélnëd elébe. Nëm valami jó az útja, de nëm is nagyon veszélyës: 
këll először ëgy szakaszon varrótűkön vándorolnod, második mënetëlésën 
szablyaélekën szaladnod, harmadik huzakodáskor csatacsákányok sorain.” (24) 
     Vénëk véne Väinämöinen eltökélte elmënésit. Beméne kovács-komához, szólí-
totta ily szavakkal: „Idehallgass, Ilmarinen! Vassarukat verj ki nékëm, kalapálva 
kesztyűpárat; ingët fonj acélfonálbul, vasalt vállrudat kovácsolj, vállaimra vasdo-
rongot, bélésnek acélt belébe, kívül lágyvassal bevonva. Indulok igét szërëzni, 
vadászni varázsigékre hasábul Világerősnek, Antero Vipunen ajkán.” (40) 
     Mire Ilmarinen mestër szóval mondta, fölfelelte: „Vipunennek régën vége, 
Antero aligha indul csapdáit kivetni vadra, kelepcéit körbejárni. Në számíts sza-
vakra nála, fél ige së tellik tőle!” (48) 
     Vénëk véne Väinämöinen nëm mondott lë mégsë róla. Mëndëgélt egész napes-
tig varrótűkön vándorolva, mëndëgélt a másik estig szablyaélekën szaladva, har-
madik napon haladva csatacsákányok sorain. (56) 
     Maga verstudó Vipunen, vénembër, Világerőse csak darvadozott dalostul, dög-
lődött varázsigéstül. Nyakszirtjéből nyárfa sarjadt, fehértörzsű nyír fejébül, fűzfa 
nőtt füle tövébül, orrából boróka bokra. fenyő hajtott foghúsábul. (66) 
     Odaérve Väinämöinen meztelen kardját kivonta bőr borította hüvelybül, öblös-
re kötött övérül: vágta nyárfáját nyakárul, nyeste nyírfáját fejérül, kőrist álla 
kapcájárul, fűzfáját füle tövérül, orráról borókabokrot, fenyőfáját foghúsábul. (76) 
     Döfte vasfejű dorongját szájába Világerősnek, vicsorgó vörös ínyébe, ferdén 
lógó fogsorába. Szóval mondta, fölfelelte: „Mozdulj már, mihaszna szolga, szűnj 
mëg föld alatt fekünni, örök álomban alunni!” (84) 
     Verstudó Vipunen akkor álmából riadt azonnal: szörnyen szaggatott a szája, 
këgyetlen kínokat érzëtt. Fogait a rúdba vájva, lágyvasat lërágta róla, de acéljába 
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akadva csak nëm bírt a rúd belével. (92) 
     Vén Väinämöinen azonban szája szélin álldogálva, ëgyik lábával mëgingott, 
balbokája mëgbicsaklott; hanyatt-homlok hullt a szájba, Vipunen vörös ínyére. 
(98) 
     Nosza verstudó Vipunen száját szélësebbre nyitva, álla kapcáit kitátva koncát 
kardostul lënyelte, garatján lëgurgulázta vénëk véne Väinämöinent. (104) 
     Akkor verstudó Vipunen száját szóra nyitva mondta: „Mindënt összeëttem ed-
dig, kossal éltem, kecskebakkal, vén tehénnel töltekëztem, keményhúsú kant ha-
raptam, hanëm ilyet még nëm ëttem, ehhëz fogható falatot.” (112) 
     Vén Väinämöinen pediglen mondogalódott magában: „Alighanëm itt a végem, 
innen már ki nëm menekszëm, kárhozat kalickájábul, romlásnak 
rëkesztëkébül.” (118) 
     Tanakodott-tépelődött, mi légyën, mi lësz a sorsa. Ott lógott övén a kése, jófaj-
ta eres fanyéllel: csónakot csinált belőle, ladikot varázsigékkel. Csónakázott erre-
arra, bélcsatornákon csurogva, mindën zëgzugát bejárta, siklott mindën szögleté-
be. (128) 
     Vén Vipunen, vers tudósa evvel nëm sokat törődött. Vén Väinämöinen azon-
ban fürgén fölcsapott kovácsnak, vállalkozott vasverésre: köpenyét tëvén kohó-
nak, ingeujját fújtatónak, birkabőrit légvonónak, gatyaszárát gázfogónak, haris-
nyáját füstfogónak; üllőnek tëvé a térdit, kalapácsnak a könyökit. (140) 
     Kalapálgatott-kopácsolt, ütemëst ütögelődve. Éjthosszat csak verte-verte, nap-
hosszat nëm is pihenve, véknyában Világerősnek, Nagyhatalmúnak hasában. 
(146) 
     Akkor verstudó Vipunen morfondírozott magában: „Ki lëhetsz, világ vitéze, 
fenelátta szörnyű fajzat? Ëttem mindënfajta embërt, ezreket elemésztëttem, hanëm 
effélét nëm ëttem. Szénpor szálldogál a számba, përzsëlő parázs ínyëmre, torko-
mat salak tömíti. (156) 
     „Eredj már utadra, undok, földnek átka, fuss belőlem, mielőtt előkeresëm, 
mëglelëm szülőanyádat. Mert ha mëgmondom szülédnek, ráolvasom jóanyádra, 
szenvedhet szëgény miattad! Apja-anyja bándigálja fërtelmességét fiának, gyalá-
zatát gyermëkének.” (166) 
     „Fël nëm foghatom eszëmmel, nincsen sejtelmem së róla, hogy estél belém 
bajomra, veszëtt ëb gyanánt gyötörni, harapdálni, rágni rajtam, elemészteni egé-
szen. Kór vagy-é, kit Isten külde, Úr határozta halálom, avagy álnokság vetése, 
más okozta, más szërëzte; fizetség fejébe küldtek, pénznek pórázán vezet-
nek?” (178) 
     „Ha kór vagy, kit Isten küldött, Úr határozta halálom, folyamodom én Uram-
hoz, Istenbe vetëm bizalmam. Nëm hagyja az Úr a jókat, híveit halálba vesz-
ni.” (184) 
     „Ám ha vagy gonosz vetése, rontás, mástul rámbocsátva, majd kitudom én, ki 
küldött, mëglelëm szülőhazádat.” (188) 
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Egyéni kiállítások 
Eskilstuna                         1965 
Nyköping                          1966 
Södertelje                          1970 
Norrköping                       1971 
Riksdagens konstklubb     1973 
Uppsala                             1983 
Uppsala                             2000  
Ronneby                           2005 

 
Csoportos kiállítások 

 
Sörmlandssalongen        1966  
Sörmlandssalongen        1967 
Sörmlandssalongen        1968 
Mälardalssalongen         1969 
Sörmlandssalongen        1970 
Sörmlandssalongen        1971 
Sörmlandssalongen        1972 
Högbergssalongen         1972 
Sörmlandssalongen        1973 
Sörmlandssalongen        1974 
Sörmlandssalongen        1975 
Sörmlandssalongen        1976 

 
Megrendelések 

 

Frans Olsson stadsfullmäktige 
Sam Norup GD 
Malmström landstingsordf. 
Ove Andersson landstingsordf. 
Erik von Heland landshövding 
Arvid Stille länsarkitekt 
Bertil Fallenius landshövding 
Sture Svensson häradshövding 
Sam Åseskog häradshövding 
Sam Åseskog 
Sam Åseskog 
Gösta Sundelin ö.läkare 
Hjalmar Hamrin assur. Dir 

1961 porträtt, Karlshamn k. stadshus 
1962 porträtt, Jönköping, lantbruksstyrelsen 
1962 porträtt, Karlskrona, landsting 
1962 porträtt, Karlskrona, landsting 
1963 porträtt, Karlskrona, länsstyrelsen  
1963 porträtt, Nyköping, länsstyrelsen 
1963 porträtt, Karlskrona, länsstyrelsen 
1964 porträtt, Katrineholm, tingshus 
1964 porträtt, Nyköping, tingshus 
1964 porträtt, Gnesta, tingshus 
1964 porträtt, Malmköping, tingshus 
1966 porträtt, Eskilstuna, centrallasarett 
1969 porträtt, Stockholm, Hansa huvudkontor 
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 Dániel  
 Lajos 
 
1934-ben szüle-
tett Budapesten. 
Már gyermek- 
korában érde-
kelte az embe-
rek karaktere és 
szívesen rajzolt 
portrét család-
tagokról, bará-
tokról. A szülök 
f e s t őm ű v é s z 
barátai Éber 
Anna és Szege-
di Molnár Géza 
felismerték a 
gyerek tehetsé-
gét és foglal-
kozni kezdtek 

vele. Dániel Lajos sokat tanult a két kiváló művésztől. 1950-ben tizenhat éves ko-
rában felvételt nyert a Képzőművészeti Főiskolára Budapesten. Abban az időben 
minden - így a művészképzés is - politikai propagandával volt átitatva, amit igen 
nehezen viselt. Anyagi nehézségei is egyre szaporodtak amin az  
„osztályidegenként” üldözött család sem tudott segíteni és egy év után megszakí-
totta tanulmányait. Egy ideig gyári munkásként dolgozott majd a várpalotai szén-
bányában.  

Az 1956-os forradalom után Svédországba menekült. Kezdetben erdei favágó 
munkát végzett Johannishusben, utána pedig az olofströmi gyárban dolgozott. 
Alig egy évvel később ismét festeni kezdett és egy intenzív önképző periódus után 
Stockholmban folytatta tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán. 1958-tól 
1962-ig. Azóta számtalan portrét festett különböző egészségügyi, megyei, egyhá-
zi, önkormányzati szervek és privát személyek megbízásából. Ezek a művek egy-
értelműen mutatják, hogy a művész az ábrázolt személyek lelkét, személyiségük 
lényegét képes megfogni és kifejezni. Dániel Lajos örök modellje azonban maga a 
Természet. Tájképei, amelyeken igen egyéni módon ábrázolja a természetet, min-
dig nagy elismerést váltottak ki a kiállításokon. Műveiből kb. 40 festmény —
főként megrendelésre készült portré — látható különböző svédországi középüle-
tekben. 
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     „Régën onnét jött a rontás, bűbájoskodás bogárzott: varázslóknak városábul, 
ráolvasók rétjeirül, bëtyárok búvóhelyérül, szëmfényvesztők szérűiről, pusztulás-
nak parlagárul, föld méhének mélyeibül, holtaknak hideg honábul, kárhozottak 
kertjeibül, földindulás fészkeibül, szétrepedëző rögökbül, tovagördülő 
göröngybül, zizzenő homok zajábul, lápoknak lapályairul, mohát së termő 
mocsárbul, bőven buzgó lápkutakbul, fëlfakadó forrásokbul, erdei lidérc likábul, 
hét hëgyeknek horhosábul, vörösrézerdő hëgyérül, sárgarézhëgy erdejébül, lëngő 
lombú lúcfenyőkrül, jajgató jegënyefákrul, korhadt kérgű szálfenyőkrül, rothadó-
reves tövekrül, róka réjjogó helyérül, szarvasűző szurdikokbul, vérmedvének 
kővárábul, bozontosnak barlangjábul, Észak éktelen havárul, lappoknak lapos 
honábul, sarjatlan-sivár ugarrul, művelhetetlen mocsárrul, határtalan harcterekrül, 
embërmészárló mezőkrül, suhogó sovány füvekrül, vörösen szivárgó vérbül, 
tengër tágas téreirül, tagolatlan tótükörrül, fekete tavak sarábul, mérhetetlen mély 
kutakbul, sustorgó-sebës folyókbul, forgók fortyogó vizébül, Rutja sodró 
sellőjébül, zuhatagok zajlásábul, magasságos mënny ködébül, fehér fëllegëk fej-
érül, szikkasztó szelek nyomábul, viharok vetéseirül.” (238) 
     „Tégëd is talán ezëkbül küldtek, átkozott, kínozni, szëgény szívem rejtëkébe, 
bűntelen belem tövébe, mardosónak-koptatónak, őrlőnek-kopácsolónak?” (244) 
     „Kushadj már, pokol kutyája, mënj tőlem, Manala dögje, haramja, eriggy 
hasambul, zsarátnok, zsigëreimbül! Hagyj föl szívem szúrásával, lépemnek 
lëtiprásával, gyomrom gyűrögetésével, tépdësésével tüdőmnek, köldökömnek kot-
rásával, lágyékom lukasztásával, csigolyáim csörlésével, dërëkam döfölésé-
vel!” (256) 
     „Hogyha vesztenék e harcban, jőnek jobbak majd helyembe, sanyarúságban 
segédnek, bátorítónak bajomban.” (260) 
     „Földnek bábáit idézëm, ugarok urait hívom, földből szablyaforgatókat, 
huszárezredët homokbul, erőmül-egészítőmül, oltalmamul-orvoslómul szorongató 
szükségëmben, keserves-kemény kínomban.” (268) 
     „Hogyha ennyinek sëm enged, nëm hagyna alább hevével, ébredj, erdő, 
embërëstül, bozótosok bajnokostul, seregëstül sűrűségëk, tengërëk-tavak hadastul, 
százával vasasvitézëk, ezren talpig vértëzetben: pokolfajzatot püfölni, johomból 
Judást kivetni.” (278) 
     „Hogyha ennyinek sëm enged, nëm hagyna alább hevével, kelj vizekbül, Vízi 
Asszony, kék kendős, futó habokbul, lënge leplű, lápkutakbul, tisztaság, tavak 
sarábul, gyámolul gyötört öregnek, gyarló embërnek erőül: ártatlanoknak në árt-
son, bűntelenëket në bántsa.” (288) 
     „Hogyha ennyinek sëm enged, nëm hagyna alább hevével, jöjj, Boldogasz-
szony-anyácska, terëmtés aranyvirága, anyja mindën asszonyoknak, ősanyánk, 
világ szülője! Jöjj kitapogatni kínom, szüntetni szorongatásom, segélj, hogy ba-
jom kibírjam, romboló ragályt lëtörjem.” (298) 
     „Hogyha ennyinek sëm enged, nëm hagyna alább hevével, Ukkóhoz, Egek 
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Urához, fordulok fëlhőlakóhoz: jöjj, jelënj mëg, hogyha hívlak, segítségëmre siet-
ve, rossz rontást rövidre szabva, kórságom tövét kivágva tüzes kardod pëngéjével, 
sziporkázó szablyaéllel!” (308) 
     „Eriggy már utadra, undok, földnek átka, fuss belőlem, nincs hely számodra 
szívemben, menedék menekülőnek. Keress más lakást magadnak, távolabb tanyá-
ra lelve, volt uradnak udvarára, anyádasszony zsámolyára!” (316) 
     „Ha mëgérkëzël hazádba, szërëncsésen célhoz érve, alkotódnak ablakára, volt 
uradnak udvarába, jelëzd majd a mëgjövésëd, titkos jellel érkëzésëd, dérrel-durral 
mënnydörögve, villámokkal vagdalózva, kapujukat rúgva-rontva, ajtót-ablakot 
kitörve, viharként a házba törve, szélörvényként a szobába; kapj bele bokacsontjá-
ba, lábikrájába harapva, gádorában gazd’uradnak, ajtajában asszonyodnak; gaz-
dádnak szëmét kiszúrva, asszonyod fejét beverve, ujjaikat görbe görcsbe, fejük 
ferdére facsarva.” (336) 
     „Hogyha vélëd ezt kevésnek, kakasként ugorj az útra, csapj föl tikfinak csatáz-
ni, trágyadombon döngölőzni! Lovakat lëöld az ólban, jószágot a jászol mellett, 
szarvait ganajba szórva, farkukat a földre vetve, tehenek szëmét kiszúrva, csontju-
kat törekre törve!” (346) 
     „Hogyha szél hozott e tájra, szélhordta ragály vetése, téli szélnek szërzeménye, 
ragadványa rossz időnek: szelek útján mënj utadra, viheder vigyën magával, 
ághëgyën së hagyva ülni, përcenetre sëm pihenni, vashëgy ormaira víve, rézhëgy 
csúcsára ragadva! Ott fuvathatod fejedet, hintázhatsz hideg szelekben.” (358) 
     „Hogyha égből volt jövésëd, fodorodó fëllegëkbül, emelkëdj mëgint az égre, 
levegőben lëngedëzve, harmathullató ködökben, csillogdáló csillagokon; ottan 
tűzként tündökölhetsz, sziporkaként szökdécsëlhetsz nap nyargalása nyomában, 
hold keringését követve.” (368)  
     „Vagy ha lënnél víz vetése, tengër habja hordaléka, akkor mënj a vízbe vissza, 
hullámok alá húzódva, iszap várába vonulva, homokhalmokon mëgülve, 
hullámoktul hajtogatva, lomha tengërtől löködve!” (376) 
     „Ha jöttél halál honábul, elköltözöttek körébül, szállj szülőhazádba vissza, 
Kalma bús birodalmába, szétporladozó rögökbe, szërte gördülő göröngybe, ahol 
annyian enyésznek, hatalmasok is lëhullnak.” (384)  
     „Ha mëg onnét volt jövésëd: erdei lidérc lukábul, égigérő fák honábul, 
fenyvesëknek fészkeibül, akkor most oda bűvöllek: erdei lidérc lukába, égigérő 
fák honába, fenyvesëknek fészkeibe, ott maradnod mindörökre, míg a palló széj-
jelpállik, gërëndák gombát terëmnek, ház födele földre roskad.” (396) 
     „Majd mëg máshová bűvöllek, oda küldelek, kurafi: kanmedvének kővárába, 
bozontosnak barlangjába, lápoknak lapályaira, mocsaraknak mélyeibe, ingó-ringó 
ingoványba, lötykölődő lápkutakba, hal nélkül való vizekbe, sügért sëm tűrő ta-
vakba.” (406) 
    „Talán ott së lelsz tanyára, akkor hát oda bűvöllek: Észak éktelen havára, lap-
poknak lapos honába, sarjatlan-sivár ugarra, művelhetetlen mezőre, melynek 
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lán igaza van azoknak, akik azt állítják, hogy az emberiség már elhagyta az állati 
stádiumot, de még nem ért el fejlődésének csúcsára, amikor valóban emberré vá-
lik. Hisz a darwini fejlődés nem áll le, a fejlődés még folyamatban van. Így aztán 
talán van még remény a Föld lakói számára. 

Dohi Alex: Léggömbök -Az Altermundia c. könyve fedőlapjáról 
(tusrajz) 
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Az állat védi a saját faját, a legritkább esetben öl fajon belül. Állatok közt nincs 
háború. A „magasabb rendű”, talán lélekkel bíró emberek viszont ölik egymást, 
még ha ebből hasznuk sincs. Az állatok sosem „jók”, de rendkívül konzekvensek 
viselkedésükben. Köztük nincs aljasság, vagy rosszindulat, de jóindulat sem. Az 
emberek „jók” is tudnak lenni. Például, ha egy várost bombáz egy embercsoport 
(értsd ellenség) s szétlövik az embereket, akkor egy másik embercsoport nagy 
gonddal össze varja a sebesülteket. Ez a dualitás és következetlenség nagyon jel-
lemző az emberekre, szemben az állatok következetességével. Dualitás az, hogy 
egyes emberek nagy összegeket adnak orvosoknak, hogy valamiképp lehessen 
gyermekük. Más emberek nagy összegeket adnak azért, hogy elvegyék magzatu-
kat. Az állatok harmóniában élnek a természettel, míg az emberek szennyezik 
környezetüket. Ugyanez a Föld, ha csak állatok népesítenék be, a Nap kihunyásá-
ig harmonikusan élhetne. Emberekkel benépesítve ez korántsem biztos. 

Mindezek olyan jelenségek, amit e megfigyelő nem ért. Ha mindezt a lélek hoz-
ta magával, akkor az ember az állatokhoz képest alacsonyabb rendű. A törzsfejlő-
dés csúszott félre? Vagy a teremtés sikerült rosszul? Csupa megválaszolatlan kér-
dés az emberi filozófiában. Mint ahogy az is, hogy ha van lélek, az honnan jön s 
mi lesz vele a halál után? 

Itt-tartózkodásom alatt érdekes volt megfigyelni, hogy a médiák mennyire befo-
lyásolják az embereket. Mindig van egy Nagy Téma, komoly probléma, amiről 
minden nap ír az újság, tájékoztat a TV. Elkerülhetetlenül. A különleges az, hogy 
hirtelen, egyik napról a másikra a probléma eltűnik, következik az új téma. 1980 
körül az egész világnak aggódnia kellett a Föld túlnépesedése miatt. Mi lesz eb-
ből, ha ez így megy tovább? - kérdezte a média. A probléma valódi volt és ma is 
létezik, de mikor már mindenki aggódott, akkor a téma hirtelen eltűnt. Mert ezt a 
problémát átvette az, hogy lyuk lett az ózonrétegen. Sok évig ez volt az aggódási 
sláger. Hirtelen vége lett s ma a globális felmelegedés a téma. Elolvad például a 
jég az Északi Sarkon. Nem lesznek jégtáblák, amin pihenhetnek a jegesmedvék. 
Ez természetesen borzasztó nagy probléma, mert így a jegesmedvéknek el kell 
úszniuk a legközelebbi szigetre, Grönlandra, a Spitzbergákra stb., ahol szilárd ta-
laj lesz a lábuk alatt. De hogy a világ lakosságát jobban érdekli az, hogy hova 
úszik majd a jegesmedve, mint az, hogy Afrikában évente mintegy 2 millió gyer-
mek hal meg maláriában, tüdővészben, dehidráltságban...ez a mi bolygónkon nem 
fordulna elő. 

Összegezve: Úgy tűnik, hogy a Föld csak vesztett azáltal, hogy az ember meg-
jelent a felszínén. Ez az ember egy sor filozófiai kérdést is feltett magának, amire 
válasza nincs, csak hite. Száz különféle hite. A hit pedig ott kezdődik, ahol a tudás 
végződik. Amire az emberek leginkább büszkék, az az intelligenciájuk. Holott ez 
hozott talán legtöbb bajt számukra.” 
Ez a távoli megfigyelő azzal az elismeréssel távozik, hogy sok nagyon okos és jó 
egyénnel találkozott. Mégis, az emberiség egészében, nem viselkedik okosan. Ta-
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holdja-napja sincsen, nëm is várhat virradatra. Ott majd élhetëd világod dorbézol-
va-dáridózva: fára fëlkötözve szarvas, rénnek részei fagyasztva, éhënkórászoknak 
étkül, mohóknak marakodásul.” (420) 
     „Majd mëg máshová bűvöllek, küldelek kemény-këgyetlen: Rutja sodró sellő-
jébe, vad vizeknek zajlásába, hova fák fejest zuhannak, gyökerestül gyantás tör-
zsek, terebélyësek tövestül, ormostul faóriások. Úszkálhatsz, piszok pogánya, zú-
gónak zuhatagában, forgatagban forgolódhatsz, sekélyësben sorvadoz-
hatsz.” (432) 
     „Talán ott së lelsz tanyára, akkor hát oda bűvöllek: Tuonela sötét tavára, 
Manala mocsaraiba. Onnan nincs szabadulásod, ép bőrrel ki nëm kerülhetsz, 
hogyha én ki nëm segítlek, ki nëm váltalak këgyesen kilenc kossal, jó kövérrel, 
ëgy anyának ellésével, kilenc törzsökös tinóval, ëgyhasi busa bikával, kilenc csil-
lagos csikóval, ëgy kancának ellésével.” (446) 
     „Ha kérdëd, ki visz ki innen, ha szükségëd lënne lóra: gondoskodom én 
fuvarrul, hátasért fejed në fájjon! Van paripája pokolnak, vadonnak vörös söré-
nyű, füstöt fú az orrlikábul, torkábul tüzet okádik, csupa vasbul van patája, körmei 
kemény acélbul, kapaszkodni könnyű véle, meredëkën mëg së kottyan hozzá illő 
jó lovasnak, sarkát vékonyába vágva.” (460) 
     „Ha nëm tartod ezt ëlégnek, ott a Hiisi hósiklója, sátán síje égërfábul, öreg ör-
dög bunkósbotja Hiisi földjeit befutni, gonosz lëlkëknek ligetit, Hiisi földjén han-
cúrozni, ördög erdeit bejárni. Ha utadba kő kerülne, az dirib-darabra törjön, 
kërësztben fekvő fa törzse helyben kétfelé hasadjon, hogyha embër áll elébed, út-
nak szélire szaladjon.” (474) 
     „Mozdulj már, mihaszna, innen, falurossza, fuss pokolra! Sosë várj a virradat-
ra, pitymallatra-pirkadatra, a hajnali napsugárra, kakaskukorékolásra! Most van 
mindën rossz mënése, fene förtelëm futása: hold világánál haladhatsz, világossal 
vándorolhatsz.” (484) 
     „Ám ha nëm söpörsz sebësen, ëbellëtte, még makacskodsz, kapok karvaly kar-
maira, vérivó vonyogójára, húsëvőnek horgaira, vércse ágas villájára, förtelmeset 
fojtogatni, gyalázatosat gyötörni, markolászni, míg kimúlik, míg belészorul a 
lélëk.” (494) 
     „Elfutott elébb az ördög, még améknek volt is anyja, mikor Istennek ideje, el-
jött Úrnak érkëzése: csak të nëm szaladsz, szülétlen, nëm iszkolsz, gonosz idétlen, 
kódorgó kutya, nëm ugrasz, ëbellëtte, nëm takarodsz, napkeltéig késlekëdve, halo-
gatva holdhunyásig?” (504) 
     Vénëk véne Väinämöinen száját akkor szóra nyitja: „Jól mëgvagyok itt ma-
gamban, vígan élëm én világom! Máj van – mëgfelel kënyérnek, háj – kënyér 
mellé valónak, tüdő – jó lësz főzeléknek, zsiradék is zsírozónak.” (512) 
     „Üllőm ültetëm alábbra, szilárdan a szívizomba; kalapácsütéseimnek 
kényësebb helyet keresëk. Ítéletnapig így élëk, többé nëm szabadulsz tőlem, ha 
nëm hallhatom igéid, varázsverseid özönnel, szavaidat százasával, igéidet ezresé-
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vel. Szó hiába el në hulljon, verëmbe varázs në vesszën, tudás föld fölött maradjon, 
föld alá ha mëgy tudója!” (526) 
     Akkor verstudó Vipunen, az a vén Világerőse, szájában tudás tömege, hasában 
igék hatalma, szavak szëkrényét kinyitja, dalát ládaszámra dönti. Legszëbb versit 
válogatja, tudományától mi tellik: mindënëk eredetérül, ősidők varázsigéit, nëm 
gyerëkëknek valókat, éltësnek sëm érthetőket a mai nehéz időkben, elkorcsosuló 
korunkban. (540) 
     Énëkëlt eredetëkrül, dallott dolgok ősokárul; Alkotó hogyan akarta,Terëmtőnek 
tervezése: levegő lëve magátul, levegőbül víz kiválott, vízbül szárazföld születëtt, 
földbül fák, füvek fakadtak. (548) 
     Mondta, mint volt hold kelése, fényës napnak fëljövése, égpillérëk építése, ég-
nek fëlcsillagozása. (552) 
     Szóval verstudó Vipunen bölcs dalait mondta-mondta; szëm nëm látott, fül së 
hallott embër-emlékëzet óta dalnokot, nagyobbat nála, së táltost, nagyobb tudásút. 
Szájából ömölt a szózat, nyelve forgott friss ütemre, mint ügető lónak lába, telivér 
paripa tánca. (562) 
     Napról-napra mondta versit, éjrül-éjre énëkëlte. Mëgállott a nap fülelni, hold 
világa hallgatózni, szűnt a tengër tombolása, háborgó habok csitultak, lassúdott fo-
lyók futása, Rutja romboló esése, Vuoksi vad vizének árja, még a Jordán is mëgálla. 
(572) 
     Väinämöinen, vénëk véne immár mëgkapta igéit, fölszërëlkëdëtt szavakkal, 
kedvérevaló varázzsal. Készülődött hát kimënni Antero Vipunen ajkán, belébül Vi-
lágerősnek, nagyhatalmúnak hasábul. (580) 
     Szólt vénségës Väinämöinen: „Hej, të Antero Vipunen! Nyisd ki szádat 
szélësebbre, állad kapcáit kitátva, hadd mënjek ki már hasadbul, hadd induljak el 
hazámba!” (586) 
     Akkor verstudó Vipunen szóval mondta, fölfelelte: „Mindënfélét ëttem-ittam, 
ezreket elemésztëttem, de olyat sohasëm ëttem, mint vénségës Väinämöinen. Igën 
tetszëtt érkëzésëd, jobban tetszik távozásod.” (594) 
     Azzal Antero Vipunen fogait kivicsorítja, száját szélësebbre nyitja, álla kapcáit 
kitátja. Vén Väinämöinen pediglen kijött torkából tudósnak, beléből Világerősnek, 
nagyhatalmúnak hasábul. Fogai közül kifordult, ügyesen homokra huppant, mint 
aranyos szőrű mókus, aranymellényës mënyétke. (606) 
     Avval mingyárást mëgindult, a kovácsot mëgkereste. Monda Ilmarinen mestër:  
„Osztán kaptál-é igéket kedvedre való varázsra, csónakod hogyan csináljad, 
tatjarészit hogy tapasszad, elejét hogyan emeljed?” (614) 
     Vénëk véne Väinämöinen így felelt neki szavára: „Szókat százával szërëztem, 
ezrivel varázsigéket. Szavakat szabadítottam, versëket a sírverëmbül.” (620) 
     Ballagott a csónakához, míves mestërműhelyébe; csónakát csinálva készre, olda-
lait összeróva, tatrészit helyére téve, elejit mëgemelintve. Kész a csónak ácsolatlan, 
fa forgácsolása nélkül. (628) 
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Másik ismeretlen fenomén a Földön a pártok alakítása. Ahelyett, hogy egy ország 
örülne, hogy békében él, helyette 2-3 felé szakad, pártokat alkot. Miután mind a 
2-3 párt biztosítja az ország lakóit, hogy ők csakis az ország fellendüléséért dol-
goznak, utána összevesznek. Békésebb országokban ez főként parlamenti viták-
ban nyilvánul meg, de ott, ahol a lakosság nincs mindennel megelégedve, ott a 
pártok híveinek veszekedése elszakít régi barátokat, még családon belül is vi-
szályt okozhat. Durvább országokban lelövik a nem tetsző egyéneket. A széthú-
zást találom a földiek legjellemzőbb tulajdonságának. 

A vallás. Ismét a széthúzás. A földlakók legtöbbje hisz egy magasabb rendű lény-
ben: Isten, Allah, Jehova és még több tucat neve van. Ezen a hiten alapul a sok 
vallás. A sokféle vallás híve természetesen mind azt hiszi, hogy az ő vallása az 
igaz vallás. De a szakadás jellemzi mindegyiket. A keresztény vallás a keleti és 
római egyházra szakadt. Különbséget köztük alig lehet megállapítani. A muzul-
mánok közt van shia és szunni, ezek ölik egymást. A legtöbb vallás hisz a Világ 
Teremtőjében. Az ateisták azt mondják magukról, hogy ők nem hisznek ebben. 
Ők hitetlenek. Holott ők is hisznek: azt kell hinniük, hogy az egész világminden-
ség a természettörvényeivel magától lett. Ez is hit, de ezt a megfogalmazást nem 
szeretik. 

Érdekes módon nincs összefüggés a „jóság” és a hit között. Voltak ateisták, akik 
egyben nagy humanisták is voltak s emberek ezreit mentették meg nemzetközi 
tekintélyük latba vetésével. Ugyanezt más emberek vallási indításból teszik. Még-
is, a Földön annyi gonoszság van, hogy a vallásoknak, amennyiben erkölcsi nor-
mát adnak egy társadalomnak, akkor fontos szociális szerepük van. Ez kell, hogy 
a társadalmak egyáltalán működjenek. Sok hitetlen is belátta ezt, s Isten nélkül is 
erkölcsi normákat szorgalmaznak. Ők a humán-etikusok. Kis csalás van a dolog-
ban, mert ők is ősrégi vallási normákat követnek. Az első nagy normahirdető Mó-
zes volt, kb. 3500 évvel ezelőtt élt. Belátva, hogy népét kicsit nyakon kell fogni, 
lehozta a Sinai hegyről híres két tábláját a tízparancsolattal. Hogy a kevésszavú 
tízparancsolatnak, a SZÓ-nak milyen nagy ereje van, azt a Budapesten élő divatos 
író-pszichológus, Popper Péter fogalmazta meg szellemesen. „Mózes azt mondta, 
hogy Ne paráználkodj! s 3500 évvel később Kovács Ödön megcsalja a feleségét 
Budapesten s rossz a lelkiismerete." 

Vitatott kérdés a Földön, hogy van-e lelke az embernek, ami őt az állatok fölé 
emeli. Beszélgető-partnereim szerint ez a filozófia legszövevényesebb kérdése. A 
kérdés, mint minden, ami a hittel van összefüggésben, nincs megválaszolva. Ha 
az állatoknak nincs lelkük, de az embereknek van, akkor ez azt jelenti, hogy az 
ember magasabb rendű lény, mint az állat. Mégis, az állatoknál nagyobb etikát 
figyeltem meg, mint az embereknél. Az állat csak akkor öl más állatot, ha élelem-
re van szüksége. Se többet, se kevesebbet. Az állatvilágban nincs tortúra, kínzás. 
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Földön valaki, annál jobb neki. Egyáltalán, rendkívül fontos a Földön az, hogy 
mindenkinek legyen valakije, akit le tud nézni. Nigger, ferdeszemű a neve annak, 
aki eltér a fehér ideálistól. Az amerikai lenézi az indiánt és a mexikóit. A városi 
mexikói a hegyekben élő primitívebb indiánokat. A norvég lenézi a lappot, a ma-
gyar a cigányt. A muzsikus cigány lenézi a vándorcigányt. Az orosz a csecsent és 
így a végtelenségig. A lenézés még hasonló színűek közt is megvan. Ugyanazon 
az országon belül is vannak rangsorok: a pénz, a vagyon dönti el a sorrendet. En-
nél veszélyesebb, ha más nyelvet beszél két szomszédos nép s különösen, akkor 
nagy a veszély, ha valami területi viszály létezik a nemzetek között. Akkor a lené-
zés gyűlöletté fajul, sokszor odáig, hogy ágyúval lövik egymást szomszéd népek. 
Ha igen sok ország harcol, akkor ezt világháborúnak nevezik s ez nagy pusztítást, 
végez több oldalon is. Ezer éves kultúrájú városokat el lehet a Föld színéről töröl-
ni egy éjszaka modern bombázógépekkel. A háború furcsa helyzeteket szül. Ve-
gyük példának két községet, a német-francia határon. Békeidőben szokás a német 
oldalról átjárni vacsorázni a francia oldalra. A vendégek jó viszonyba kerülnek a 
vendéglőssel, szinte törzsvendégek. Ha egy német vendég lelőné a vendéglőst, 
emberölés vádjával sokévi börtönt kapna. De ha a politikusok eldöntik, hogy a két 
ország között háború lesz, a német vendég is, meg a vendéglős is egyenruhát kap 
s a politikusok határozatára kénytelen elfogadni azt, hogy most ők ellenségek. S 
ha most lövi le a vendég a vendéglőst a lövészárokból, akkor kitüntetést kap. Ha 
csak két ország harcol, azt lokális háborúnak hívják, s ez nemigen izgatja a világ 
közvéleményét. Nem más, mint látványos esemény az esti TV-híradóban. A má-
sodik világháború óta mindenkor kb. 20-30 helyi háború folyik a világon, ebben 
főként Afrika, Közel-kelet és Ázsia vezet. De hogy a lelkiismeret is jó legyen, a 
Föld lakói létrehozták az ENSZ nevű világszervezetet, mely rendet szokott terem-
teni az ilyen lokális háborúk alkalmával. Ez a rendteremtés erélyes hangú határo-
zatok hozásából áll, s hogy milyen erőteljes ez a szervezet, azt az is mutatja, hogy 
a határozatok száma már meghaladta a 600-at. Ez sajnos az érintett feleket nem 
nagyon zavarja. Ha rendkívül súlyos a helyzet, akkor még un. rendfenntartó erő-
ket is küldenek a helyszínre. Ilyenkor az agresszor nem csak a helyi lakosságot 
lövi, hanem időnként az ENSZ katonákat is. Nekik visszalőni nem nagyon szabad, 
hiszen ha visszalőnének, akkor nem két fél harcolna, hanem három, ami csak 
rosszabbítaná a helyzetet. Ha ilyen állapot sokáig tart, akkor a világ közvélemé-
nye ezt megszokja s a környező országokban zavartalanul folyik a turizmus. Ha 
kell, még hazájuktól több ezer kilométerre is elmennek a katonák harcolni és az 
ottani lakosságot ellenségnek nevezve, azokat lövik, holott azok aligha támadnák 
meg őket. Érthetetlen egy távoli látogató számára. 

Még érthetetlenebb a földiek hozzáállása az élet-halál kérdéséhez. Szabad elvenni 
egy 12 hetes magzatot, akiből a legnagyobb valószínűséggel ép ember lenne. De 
nem szabad elvenni az életét egy 90 éves, rákos beteg embernek, aki szenved, s 
maga kéri, hogy rövidítsék meg szenvedését. 
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 Väinämöinen és Ilmarinen vërsënyt indul lëánykérőbe Pohjolába 
 
     Vénëk véne Väinämöinen mind azt forgatta fejében: lánykérőbe kéne mënni, 
fonatos fejűt kikérni Észak éjsötét honábul, szomorú Sariolábul; Pohja páratlan 
lëányát, ékës északi mënyasszonyt. (8) 
     Hupikékre kis hajóját, pingálta tulipirosra, orrát bévonta arannyal, elegyítëtte 
ezüsttel. Némëly szép napon pediglen, hajnalnak hasadta táján csónakát a vízre 
vonta, százbordás hajót habokra héjahúzott siklófákrul, gömbölyű vörösfenyőkrül. 
(18) 
     Áll az árboca középën, árbocon vitorlavászna, ëgyfelől vörös vitorla, más felén 
mëg kék vitorla; maga szálla csónakába, hágva útrakész hajóra, indult tengërnek 
terére, habtarajos hullámokra. (26) 
     Elébb száját szóra nyitva, maga mondta-mondogatta: „Ladikomba lépj, Úris-
ten, hatalmas, utazz hajómmal, gyënge embërnek erőül, segédül csekély-
magamnak tengër végtelen vizein, határtalan hullámokon! (34) 
     „Fuvó szél, simán szalasszad, hullám, vidd hajóm kímélve, nëhogy ujjam ned-
vesítsem, tengër tükrét átlukasszam hátán végtelen vizeknek, beláthatatlan lapá-
lyon!” (40) 
     Annikki, nevének éke, szűze éjnek-alkonyatnak, esték hosszúra húzója, kora 
hajnalok kelője éppen szennyesét szapulta, öltözékit öblögette vörös vízipalló 
végin, szélin szélës dëszkahídnak, fokán ködlő félszigetnek, partján párálló sziget-
nek. (50) 
     Térül-fordul, nézelődik, örül a gyönyörű napnak, szëme jár az égi kékën, tük-
rén végtelen vizeknek; fényës nap ragyog fölötte, villogó vizek alatta. (56) 
     Tengër tükrére tekintve, fejét fordítva a napra, szélës Suomela folyóra, Väinölä 
vizére látva: tengërën fekete foltot, észrevëtt valami kékët. (62) 
     Száját akkor szóra nyitva, mondogalódott magában: „Mit jelënthetsz, furcsa 
foltja, mi lëhetsz, habok homálya? Volnál vadludak csapatja, avagy ringó réce 
rajja, szárnyra kelj nekëm azonnal, fëllegëkbe fëlrëpülve! (70) 
     „Ha lënnél lazaclelőhely, vagy ëgyéb halak gyűlése, rëbbenj szét sebës-
suhanva, menekülve mély vizekbe! (74) 
     Lëhetnél kiálló kőszirt, vízben korhadó gërënda, ha a hullám elborítna, rád 
gördülne víz verése.” (78) 
     Közelebb került a csónak, vitorláshajó vonulva fokán ködlő félszigetnek, part-
ján párálló szigetnek. (82) 
     Annikki, nevének éke fölismerte már valónak: habokat szelő hajónak. 
Mondogalódott magában: „Lënnél bátyámnak ladikja avagy csónaka apámnak, 
fordulnál felénk azonnal, honni föld felé fejeddel, orral a hazai révnek, más révek 
felé faroddal. Ha mëg másnak vagy hajója, úsznál tőlünk távolabbra, más révek 
felé sietve, fordulva felénk faroddal.” (96) 
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     Honni csak nëm volt a csónak, de nëm volt vadidegën së: Väinämöinen volt 
hajósa, időtlen idők tudósa. Lám, közelebb is kerülne, bizonnyal beszélgetésre, 
ëgy szót hozni, vinni másat, harmadikat húzni-vonni. (104) 
     Annikki, nevének éke, szűze éjnek-szürkületnek tudakolta, kérdve tőle: „Há 
hajózol, Väinämöinen, merre-merre, víz vitéze, hova készülsz, földnek 
éke?” (110) 
     Vén Väinämöinen e szókra vitorlásrul válaszolta: „Indulék lazac-ívásra, tavi 
pisztrángot találni Tuonela sötét tavában, Manala mocsaraiban.” (116) 
     Annikki, nevének éke válaszát így adta vissza: „Mit hazudozol hiába? Ismerëm 
halak ívását. Bizony, bátyuskám valaha, nëm így indult jó apuskám vaktában la-
zacfogásra, tavi pisztrángot találni: háló volt egész halomnyi, tele-csónaknyi 
csalétëk, húzóhálók és zsinëgëk, zurboló botok berakva, ülése alatt szigonyok, 
csáklyák csónaka farában. Há hajózol, Väinämöinen, merre mégy, Uvanto sar-
ja?” (132) 
     Vén Väinämöinen felelte: „Mëgyëk vadliba-vadászni, tarkatollasokra lesni, 
csurgócsőrűekre lőni hetedhétország tavában, mérhetetlen mély vizekben.” (138) 
     Annikki, nevének éke így felelt neki szavára: „Ösmerëm az őszintéket, 
föllelëm a füllentőket! Bizony, bátyuskám valaha, nëm így indult jó apuskám dő-
rén vadliba-vadászni, vöröscsőrűek lesére: fölvont fegyvert vitt magával, erős ívű 
számszëríjat, fekete kutyát kötélën, szíjon számszëríja mellett, partszélën szökellt 
kutyája, kövekën szaladt kopója. Vallj igazat, Väinämöinen, végülis hová hajó-
zol?” (154) 
     Vén Väinämöinen javallta: „Mi lënne, ha háborúba, hadba volna indulásom, 
vitézi verekëdésbe, vérben gázolva bokáig, térdig talpalva vërësben?” (160) 
     Szóla Annikki azonban, csörfölt cincsatos kisasszony: „Háborúhoz is konyí-
tok. Éd’sapám is elmënt ëgykor hadba, gyilkos háborúba, vitézi verekëdésbe: szá-
zan voltak kik eveztek, evezőtelenëk ezren; számszëríjak rëndbe rakva, kardok 
készënlétbe’ tartva. Végre vallhatnál igazat, hazudozást abbahagyva! Há hajózol, 
Väinämöinen, szándékszol, Suvantolainen?” (174)  
     Vén Väinämöinen ezúttal így felelt neki szavára: „Lépj a csónakomba, lányka, 
szép hajadon, kis hajómba! Majd igazat mondok akkor, hazudozást abbahagy-
va.” (180) 
     Annikki azonban szidta, csattogott a cincsatoska: „Szelek szálljanak hajódba, 
viharok vitorlásodba! Majd a bárkád fölborítom, hajódat habokba döntöm, ha 
azonnal mëg nëm mondod, merre mégy, hová hajózol. Hanëm most igazat halljak, 
ëlég a hamiskodásbul!” (190) 
     Vénëk véne Väinämöinen válaszát így adta vissza: „Mondhatok valót is végül, 
habár ëgy kicsit hazudtam: lëánykérőbe igyekszëm, mëgyëk szép szűzet szërëzni 
Észak éjsötét honábul, szomorú Sariolábul, férfiú faló falukbul, hősöket ölő 
helyekrül.” (200) 
     Annikki, nevének éke, szűze éjnek, szürkületnek, mihelyt mëgtudta a titkot, 
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Borka László 
 
Egy távoli bolygóról jött lény megfigyelései a Földről 
 
Egy nagy napilap szerkesztőségéhez érkezett az alábbi levél. A levél írója egy tá-
voli bolygóról jött a Földre, ahol évekig tartó megfigyeléseket végzett, hogy ké-
sőbb, hazatértekor jelentést tehessen. Kérése az volt, hogy az olvasók magyaráz-
zanak meg neki sok mindent, amit nem ért. Íme a levél. 
 
„Egy olyan bolygóról jöttem, ahol csak egyforma színű emberek élnek, nincsenek 
szín- és valláskülönbségek, mert vallás sincs. Nem kritizálni jöttem, csak megfi-
gyelni és mindent, ami nekem új, jelentésben összefoglalni. Az ásványvilágról, 
növényekről, állatokról nincs mit jelentenem, mert azok nagyjából hasonlítanak 
arra, amit az én bolygómon találni. A legnagyobb különbség az én világom és a 
Föld lakói között az emberek gondolkodásában és önmagukról alkotott képében 
van. 

A Földön számomra sok minden érdekes és váratlan volt. Miért van itt annyi szí-
nű ember? Míg Kínában sárga az emberek bőre, addig Afrikában barna, sőt majd-
nem fekete. Sok fekete törzs van, amely vadászattal és halászattal foglalkozik. 
Izmosak, magasak, büszke tartásuk van s számomra ők a legszebb emberek a Föl-
dön. Van nyiluk, lándzsájuk s 20-30 egyszerű eszközük, ezekkel minden szüksé-
geset megszereznek maguknak. A természettel harmóniában élnek. Ezeket primi-
tív társadalmaknak nevezik. Amerikában és a többi ipari társadalomban az embe-
reknek hihetetlen sok segédeszközre van szükségük, hogy napi szükségleteiket 
kielégítsék, azaz végeredményben ugyanazt elérjék, mint az afrikai törzs. Egy kö-
zepesen nagy vaskereskedés 35.000 cikket árul a katalógusuk szerint. S ez csak 
vasáru. Egy másik bolt 130 féle kézi lőfegyvert árul, ami vadászatra nem alkal-
mas, csak emberre irányuló lövésre jó. Ami viszont büntetendő. Ezért számomra 
érthetetlen, hogy miért szabad árulni ezeket a fegyvereket. Ezekben az országok-
ban tanácsadóim lebeszéltek arról, hogy sötétedés után kimenjek az utcára. Ezeket 
az országokat civilizált társadalmaknak nevezik a fenti primitív társadalmakkal 
szemben. Míg afrikai megfigyeléseim során imponáló volt látni, ahogy az izmos 
vadászok egyszerű lándzsáikkal hogy ejtik el a gyors antilopot, addig a civilizált 
országokban rossz volt látni a sok elhízott, szívbeteg embert, akiknek nehezükre 
esik a mozgás. Mégis, ha azt vizsgáljuk, hogy ki kit néz le - ez egy földi furcsa-
ság - akkor a zsíros fehér érzi magát fölényben az izmos feketékkel szemben. A 
sok tárgy birtoklása fölényt ad, különösen, ha a tárgy drága. Nagyon sok fehér 
inkább malacszínű rózsaszín, de konzekvensen fehérnek nevezi magát s a legki-
sebb eltérés a fehér/rózsaszín malac színtől társadalmilag már egy kis lépésnek 
számít lefelé. Mint megfigyelőnek, számomra úgy tűnik, hogy minél fehérebb a 
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immáron való igazat, főkötőit félrelökte, öltözékit öblítetlen szélës dëszkapad 
szegélyin, vörös vízipalló végin. Szoknya szélit kézbe kapta, fodrait marokra fog-
ta, futásnak eredt azonnal, szélvészként szaladt hazáig. Kovácsot kereste otthon, 
mënt a bátyja műhelyébe. (214) 
     Maga Ilmarinen mestër, időtlen idők kovácsa épp ëgy vaspaddal vesződött, 
elëgyengetve ezüsttel; hajában korom, könyöknyi, vállán szénpor, ölnyi vastag. 
(220) 
     Annikki ajtóban állva száját szóra is nyitotta: „Édës bátyám, Ilmarinen, időtlen 
idők kovácsa! Verj ki most nekëm vetélőt, karikagyűrűt kovácsolj, fülönfüggőt, 
kettőt-hármat, öt-hat láncocskát övemre: akkor mëgmondom a titkot, hamisítatlan 
igazat!” (230) 
     Monda Ilmarinen mestër: „Jól van, ha való a hírëd, verhetëk nekëd vetélőt, 
gyártok gyűrűt ujjaidra, kebledre csinos kërësztët, fülönfüggőket füledbe; ám ha 
híreid hamisak, mëglévőd is összerontom, lëszakítom, lángba hányom, kohómba 
tolom középre!” (240) 
     Annikki, nevének éke válaszát így adta vissza: „Hajaj, Ilmari kovácsom, 
nëmigën vëszëd të nőül, akit eljegyëztél ëgykor, kit akartál asszonyodnak! (246) 
     „Ëgyre csak kopogsz-kopácsolsz, kalapálgatsz nyakra-főre, lovakat vasalsz 
nyaranta, vasbul tárgyakat telente, éjszám szánodat szërëlëd, napszámra kason 
kovácsolsz, hogy majd elmëhess arádért, elporoszkálj Pohjolába. De már elviszik 
előled, leleményësek lëfőznek, magadétul mëgrabolnak, szöktetik szerelmes tár-
sad, kit kinéztél másodéve, kit kikértél harmadéve. Már mëningél Väinämöinen 
kék hullámokon hajózva arany bárkája farában, rézevezővel evezve Észak éjsötét 
honába, szomorú Sariolába.” (266) 
     Bánatba borult kovácsunk, búsulásba vas verője. Markából fogó kifordult, ka-
lapács kihullt kezébül. (270) 
     Monda Ilmarinen mestër: „Annikki, aranyos húgom, verëk én nekëd vetélőt, 
karikagyűrűt kezedre, fülönfüggőt, kettőt-hármat, öt-hat láncocskát övedre: fűtsd 
be fürdőnk illatosra, füstös szaunánkat szagosra válogatott vékony fával, finom 
forgácshulladékkal! Kevéske hamut keverve lúgoldatnak vesd a vízbe, hogy feje-
met mëgsikáljam, törzsem dörzsöljem fehérre ősztül összegyűlt koromtul, télën 
tartó vasveréstül.” (286) 
     Annikki, nevének éke fürdőt titkon fëlfűtötte széldöntötte száraz fával, tüzes 
mënnykőtől töröttel. Sellőből szëdëtt köveket forró gőz vetése végett, vizet vëtt 
varázskutakbul, lábolatlan lápszëmëkbül. Csalitosban tört csapókat, varázsvessző-
ket ligetben; mézes ágát áztatgatta illatos kövek közében. Zsírokból lúgot sűrítëtt, 
főzőtt szappant is velőbül, szappant, gyöngyözőt, szagosat, gyöngybuborékos-
habosat, vőlegény fejét sikálni, törzsit dörzsölni fehérre. (304) 
     Maga Ilmarinen mestër, időtlen idők kovácsa lánycsecsebecsét csinálgat, fü-
lönfüggőt fabrikálva fürdő forralása közben, míg a szauna mëgmelegszik; azokat 
húgának adja. Szólt a szorgalmas kisasszony: „Már a fürdőt fëlfűtöttem, forró már 
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a füstös szauna, már a vesszőt mëgfonnyasztva puha nyírcsapót csináltam. Ked-
vedre fürödj, fivérëm, bőven önts vizet magadra, tarkódat tisztára mossad, 
szëmëdet sziporkaszépre!” (320) 
     Maga Ilmarinen mestër fürdőházba mënt fürödni, kedvére kimosakodva, fehér-
re fürösztve testit, szëmeit sziporkaszépre, szëmöldökeit sziromra, tarkóját 
tojásfehérre, egész testit tündöklőre. Jő a fürdőből a házba fël sëm is ismerhetően: 
orcái sziporkaszépëk, piros rózsa pírja rajtuk. (332) 
     Száját szóra is nyitotta: „Annikki, aranyos húgom, add elő patyolatingëm, rakd 
ki ünneplő ruhámat; këllően kicsinosítva mëhessek mënyasszonyomhoz!” (338) 
     Annikki, nevének éke hozta a patyolatinget makulátlan tiszta testre, pőre bőre 
hűvösére, aztán adta gyolcsgatyáját, szép szüléje szőtte vásznat szénporatlan tom-
porára, csont-nëm-láttató csípőre. (346) 
     Hozta a puha harisnyát, anyja lánykori kötésit, szöglettelen száraira, izmos lá-
ba ikrájára; majd a pompás pár cipellőt, csizmát, némët mestërművet húzva fël 
harisnyájára, anyja lánykori művére. Kihozta a kék kabátot, alul májszínű szegé-
sűt, patyolatingére húzta, arra a gyönyörű gyolcsra; majd dolományt is darócbul, 
négyszërës szövetszegésűt kerített a kék kabátra, újdonatúj ujjasára; ezërgombos 
barna bundát paszománttal-pikkëlyëkkel vëtt daróc dolományára, ama szépën 
bészegëttre; majd övvel övezkëlődött, arannyal tűzött tüszővel, anyja kötte 
lánykorában, fonatos fejű vasalta; húzta tarka kéztëvőit, aranypántos kesztyűpárat, 
lapp fiak remëkëlésit szépformájú két kezére; majd süvegët, jó magasat aranyfé-
nyű fürteire; valamikor apja vëtte, vőlegényül azt viselte. (378) 
     Most hát Ilmarinen mestër fëlkészült, fëlöltöződött, kicsípte magát csinosra. 
Szolgáját is szólította: „Fogd be fürge jó fakómat karmazsinkasom elébe, hadd 
induljak hosszú útra, mënjek messzi Pohjolába!” (386) 
     Szólt a szolgája viszontag: „Van csődörcsikónk hatával, zabon tartott jó paripa; 
mëlyikkel akarsz utazni?” (390) 
     Monda Ilmarinen mestër: „Vëdd a legjobbik lovamat, rakva szërszámot rëája, 
fakóm szán elébe fogva! Tégy kilenc kakukkolót is, tíz csicsërgő csízmadarat 
hámigámon hangicsálni, zablaszíjamon zönögni: fölfigyelnek rá a szépëk, 
lëlkësëdnek majd a lányok! Medvebőrt boríts a fára, hogy puha lëgyën ülésëm, 
szőrméjébül vízi szörnynek szán fölé födélt feszítve.” (404) 
     Akkor régi rabszolgája, pénzën vásárolt cselédje szép csikóját szërszámozta, 
fakóját a szánba fogta. tëtt kilenc kakukkolót is, tíz csicsërgő csízmadarat hámigá-
ján hangicsálni, zablaszíján zöngicsélni. Fára medvebőrt borított urának ülőhelyé-
ül; szőrméjébül vízi szörnynek szán fölé födélt feszítëtt. (416) 
     Maga Ilmarinen mestër, időtlen idők kovácsa, Ukkót kérlelte fohásszal, imád-
kozva Istenéhëz: „Ukko, hullass új havakat, vess utamra hófehéret, hogy a szánka 
jól szaladjon, suhanjon sebës futással!” (424) 
     Szërzëtt új havat nagy Ukko, hullongatott hófehéret, hangafüvet hóba rejtve, 
bogyós bokrokat bevonva. (428) 
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norvégeknél intenzívebbé kellene tenni a képzésben ezeket a módszereket. A ma-
gyaroknál ennek már nagy hagyománya van, aminek viszont az a veszélye, hogy a 
fiatalok egy idő után „elveszítik az ízét”, és könnyen unalmasnak tartják azt, ami 
egyébként fantasztikus.  

Kitüntetést vehetett át annak elismeréseként, amit eddig tett kultúránkért. 
Mire indítja ez Önt a jövőben?  

Mindenképpen folytatni kívánom a már megkezdett utat: még jobban bele-
ásom magam a zenébe, és keresem azokat a kapcsolópontokat, amik a hangokhoz, 
dallamokhoz kötnek. 

Mi az, amit szeretne az Ághegy olvasói tudomására hozni? 
Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy Norvégia hideg ország, de meleg 

szívű nemzet. Amikor Magyarországon járok, mindig megérint az emberek köz-
vetlensége, kedvessége, s talán amikor magyarok jönnek hozzánk, ők először tar-
tózkodást éreznek a viselkedésünkön. De ha jobban megismernek bennünket, rá-
jöhetnek, hogy mi is képesek vagyunk meleg szívvel viszonyulni másokhoz. S ez 
a jelenség a zenénkben is tetten érhető. 
S a másik érdekesség, amit megemlítenék, a nyelvbeli különbség, ami szintén ha-
tással van a zenére. A magyarban egy dupla ritmus van (ta-ram, ta-ram), ami na-
gyon ritka a germán nyelvekben. Itt inkább egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő a rit-
mus, és a norvégben, svédben vagy a dánban inkább az első szótag a hangsúlyos. 
A nyelvi elemek pedig mindig hatással vannak a muzsikára is. És ez lenyűgöző! 

 
 

Hulej Enikő 
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Munkásságára Bartók hatott 
Beszélgetés Wolfgang Plagge norvég zeneszerzővel 

 

Honnan az érdeklődés Önben a magyar kultúra iránt? Ősei között magya-

rok is voltak talán? 

Nem vérszerinti a kötődés. A szüleim tulajdonképpen hollandok, akik szüle-
tésem előtt négy évvel érkeztek Norvégiába. Az érdeklődés Kodály Zoltán miatt 
alakult ki már egészen kiskoromban a magyarok iránt, ugyanis az ő módszeréhez 
hasonlóval tanultam én is. És most, hogy egy olyan iskolát vezetek, ahol a fiata-
lokból profi zenészeket képzünk, mi is többé-kevésbé a Kodály-módszert alkal-
mazzuk. Ez az egyik oka a kötődésemnek. A másik pedig, hogy évek óta szoros 
kapcsolatban állok az oslói Norvég — Magyar Egyesülettel részben Kodály miatt, 
de részben azért is, mert – a tanulmányaim során – megszerettem Bartók és Szige-
ti művészetét is. Zeneszerzői munkásságomra Bartóknak kétségkívül nagy hatása 
volt.  

Szóval saját műveiben gyakran használ fel elemeket korábbi tanulmá-
nyaiból? 

Hogyne. Különösen Skandinávia középkori zenéje érdekel, ami nagy hason-
lóságot mutat a magyarokéval. A történelemben is sok a figyelemre méltó egye-
zés, elég csak Szent Istvánra és Szent Olavra gondolni, akik közel egyidőben ala-
pítottak új államot és kultúrát, vagy arra, hogy a zene is hasonló módon érkezett 
meg a két országba.  

Amikor magyar zenét ad elő norvégeknek, milyen fogadtatást tapasztal? 
Honfitársaim is érzik ezt a kapcsolatot a két nemzet között, ezért nagyon jók 

a tapasztalataim. Amikor kis népek keresik a gyökereiket, és igyekeznek megta-
lálni önmagukat, akkor a népzene, néptánc mindig jó támpontokat ad. A norvége-
ket megérinti, hogy a magyar zenei kultúrában felismernek elemeket a sajátunk-
ból, s ehhez még az is hozzájárul, hogy például a közöttünk élő lappok a finnugor 
nyelvcsaládba tartoznak, s az ő beszédüknek egészen különleges nyelvi ritmusa 
van. Egyáltalán nem esik tehát nehezünkre, hogy otthon érezzük magunkat a ma-
gyar zenében. 

Hogyan lehetne ezt még jobbá tenni? 
Nem mernék tanácsokat osztogatni, de az mindenképpen hasznos lenne, ha 

szorosabb együttműködés alakulna ki a zenei tanulmányok terén. A kutatási ered-
ményeinket jobban megoszthatnánk, sőt embereket – előadókat, zenészeket, tán-
cosokat – is „kölcsönadhatnánk” egymásnak. 

Az iskolai oktatás terén is szükségesnek lát egyfajta szigorítást? 
Ebben a kérdésben nagy különbséget érzékelek a két nép között. Nálunk, 
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     Akkor Ilmarinen mestër acélszánkójára szállott. Száját szóra is nyitotta, maga 
mondta, fölfelelte: „Szíjamat të tartsd, szërëncse, szállj a szánomba, nagy Isten! 
Szíjszakadástól szërëncse, Isten óvjon szántöréstül!” (436) 
     Gyeplejét kezébe kapta, ostorát marokra fogta, avval ménjét mëgcsapintva szó-
val mondta, fölfelelte: „Induljunk, lovam, iramban, lënsörényű, szëdd a lá-
bad!” (442) 
     Hajtott vágtában haladva, part kanyarjait követve, tengërszűkületëk szélin, 
égërerdők oldalában. Parton kaptatott kopogva, partoknak porát kavarva; kavics 
szóródott szëmébe, tengër tajtéka nyakába. (450) 
     Hajtott ëgy nap, hajtott másnap, harmadikat is haladta, hát a harmadik nap este 
csak beérte Väinämöinent. Száját szóra is nyitotta, mondta messziről kiáltva: „Ó, 
vénségës Väinämöinen! Testvéri kötést tëhetnénk, hogy bár kérjük mind a ketten, 
vetélkëdünk vőlegényëk, nëm visszük a lyányt erővel, kedve ellen 
kényszërítve!” (462) 
     Vén Väinämöinen felelte: „Tartsuk testvéri kötésünk: nëm visszük a lyányt 
erővel, kedve ellen kényszërítve. Adják annak a mënyasszonyt, akihez magátul 
mënne; në lëgyünk nehezteléssel, hosszúra növő haraggal!” (470) 
     Ëgyütt mëntek hát előre, maguk módján mind a ketten: hajt a csónak, partra 
csapkod, hajt a csődör, körme csattog. (474) 
     Telt valamëlyes időcske, pillanatnyi-përcenetnyi. Hallik már a házőrzőjük, 
ugyancsak ugat kutyájuk ott a puszta Pohjolában, szigorú Sariolában. Elébb csön-
desen csahintott, morgadozva közbe-közbe, falat nyomkodva farával, farkával a 
földet verve. (484) 
     Szólt a pohjolai gazda: „Mënj ki már mëgnézni, lányom, mért kaffant a ház 
kutyája, leffentyűs fülűt mi lelte?” (488) 
     Szólt a kotnyeles kisasszony: „Éd’sapám, nincs érkëzésëm: almozok elébb az 
ólban, ellátom az állatokat, majd malomkövön darálok, sima lánglisztët szitálok 
félmázsás kövön finomra evvel a csekély erőmmel.” (496) 
     Házi hiisi csak csaholgat, morgadoz a szürkeszőrű. Szól a pohjolai gazda: „
Mënj ki már mëgnézni, anyjok, mit ugat úgy az ëbadta, vár kajlája mit 
veszékël?” (502) 
     Ám azt mondta rá az asszony: „Nincs nekëm arra érkëzésëm: ennyi embërt 
këll ëtetnëm, rakni rëggelit elébük, nagy kënyeret këll kisütnöm, tésztát gyúrva-
tapsikolva; nagy kënyér kevéske lisztbül, evvel a csekély erőmmel!” (510) 
     Pohjolai gazda mondta: „Mënyecskének mindíg sürgős, lánynak mindíg lóg a 
nyelve, fürdőpadkán is fűtözve, heverőn is hentërëgve. Mënj, fiam, të nézz utá-
na!” (516) 
     Fia mondta, fölfelelte: „Én nëm érëk rá kimënni: csorba fejszém këll kivernëm, 
vastag tőkét széjjelvágnom, fëlhasogatnom halomba, aprófának aprogatnom; nagy 
halomba, fát finomra – evvel a csekély erőmmel!” (524) 
     Vár kutyája csak csaholgat, csak vonít a várnak őre, ëbellëtte ëgyre csattog, 
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szigetnek zsaruja szűköl, földet döfködve farával, farkát fölfelé csavarva. (530) 
     Mond a pohjolai gazda: „Nëm csahol csak úgy a szürke, vén ëb nëm vonít hiá-
ba, fenyőfákat nëm morogja.” (534) 
     Maga mén utánanézni. Mén az udvaron kërësztül, ki a messzebbik mezőre, 
szérűskertëkën kívülre. (538) 
     Arra néz, amerre ëbje, orra állását figyelve, szélhalom hëgyén kërësztül, 
égërerdő málja mellett. Látja már saját szëmével, mit ugatott úgy kutyája, mért 
izgul az istenadta, bojtos farkút hogy mi bántja: jődögél vörös vitorla térein 
Örömöbölnek; karmazsinkasos közelëg Mézmező felől a földön. (550) 
     Az a pohjolai gazda hamarsággal mén a házba, szelemën alá szobába. Mondta 
már, mihelyt belépëtt: „Immár vendégëk jövének hátán kékellő haboknak; 
karmazsinkasos közelëg Mézmező felől amonnan, nagy vitorlással vonulnak 
Örömöblön át eminnen.” (560) 
     Szólt a pohjolai asszony: „Sorsot vetni hogy lëhetne érkëző idegënëkrül? Gye-
re gyorsan csöpp cselédëm, berkënyefát tégy a tűzre, finom forgácsot a lángba! 
Ha a fának vére folyna, hozzánk háború közelget, ám ha víz fakad a fábul, biztos 
béke lësz a részünk.” (570) 
     Pohjolának csöpp cselédje, szërény szolgálólëánya berkënyefát tëtt a tűzre, 
finom forgácsot a lángba. Nëm fakadott vér a fábul, vér së víz së hullt belőle: 
színméz volt, ami szivárgott, izzadott cukorsziruppal. (578) 
     Szögletből szüle kiszóla, kendője alól anyóka: „Mikor méz folyik a fábul, ha 
cukorszirup szivárog, akkor vendégség mi vóna, lakodalom lësz belőle.” (584) 
     Pohjolai asszony akkor, Pohja asszonya, lëánya udvarára csak kiugrott, telek 
végibe viharzott, tengër tükrére tekintve, délën járó napra nézve. Látta már, mi 
látszik ottan, hogy ëgy új hajó közelëg, százbordájú bárka úszik térein Örömöböl-
nek. Kékën csillogott a csónak, vërësen vitorlavászna, fënnkölt férfi ült farában, 
réz-kormánylapát kezében. Láttak ménlovat amonnan, vërës szán szaladt utána, 
rëpült karmazsinkasával föld felől a Mézmezőrül; kilenc szépségës kakukkja 
hámigáján hangicsála, tíz csicsërgő csízmadárka zablaszíján zöngicséle; szán fará-
ban izmos ifjú, gyeplején valódi férfi. (608) 
     Szólt a pohjolai asszony, maga mondta, fölfelelte: „Mëlyikükhöz mégy öröm-
mel, hogyha mëg találnak kérni örökös szerelmes társnak, csókolnivaló csibének? 
(614) 
     „Az, amëlyik jő hajóval, árbocán vörös vitorla, térein Örömöbölnek, 
Väinämöinen, vénëk véne: kincset hord hajója annak, dereglyéje drágaságot. 
(620) 
     „Az, akit a szánja szállít, karmazsinkasában ülve, föld felől a Mézmezőrül, az 
mëg Ilmarinen mestër: hamisságot hoz magával, szëmfényvesztést 
szánkasában.” (626) 
     „Mikor majd a házba lépnek, hozz be méz-sört ëgy edényben, hozzad kétfülű 
köcsögben. Annak a kezébe adjad, kihëz mënni volna kedved. Adjad Väinölä urá-
nak: jószágot hozott hajója, dereglyéje drágaságot.” (634) 
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A magyar zene nagykövete Norvégiában 

 
WOLFGANG PLAGGE zeneszerző, zongoraművész, az Egyetemes 

Kultúra Lovagja (Gjettum, Norvégia)  
Indoklás: Wolfgang Plagge Norvégia kiemelkedő kulturális személyisé-

ge. A magyar történelem és zene megismerése alapozta meg kultúránk iránti 
érdeklődését. Tízéves volt, amikor megnyerte a brit televízió tehetségkutató zon-
goraversenyét. 12 évesen már résztvevője a norvég hangverseny-életnek. A ham-
burgi Zeneművészeti Főiskolán végzett. Norvégiában él, de a világ minden táján 
hangversenyezik. Gyakran és szívesen adja elő magyar szerzők műveit. Mint 
zeneszerző sokoldalú és termékeny. A középkori európai zene kutatója. Liturgi-
kus zenét, szimfonikus műveket és kamaradarabokat ír. A 1956-os forradalom 
és szabadságharc 40. évfordulójára – az áldozatok emlékére – megzenésítette 
Claes Gill norvég költő „Gloria victis” című versét, amely nemrég az 50. évfor-
dulón is megszólalt. Aktív tagja a Norvég-Magyar Egyesületnek, az egyesület 
norvég nyelvű folyóiratának társ-szerkesztője, emellett szervezi a két ország kö-
zötti ifjúsági cserekapcsolatokat. „A nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolásá-
ért” 
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 Bár Pilinszky háborúról, a történelem kataklizmájáról szól, a jóvátétel számára 
személyes jelentőségű és az egyénre irányul: Az év elején [1965] Auschwitzban 
jártam... S akkor megértettem, hogy semminek sincs értelme, ha nem tudjuk jóvá-
tenni azt, ami már megtörtént... én hiszek abban, hogy jóvátehetjük azt, ami meg-
történt, s méghozzá személy szerint azokkal, akikkel megtörtént... A költészet szá-
momra, ha nem is pontosan ezt jelenti, de majdnem ezt: a jóvátehetetlen jóvátétel-
ét (Pilinszky, J. 1994:6 ) 

Az Apokrif panaszai is annak az embernek az összeroskadását fejezik ki, aki 
csakugyan megpróbálta magára venni a világ fájdalmát. Az ekkor még csak alig 
ötven éves költő így ír: 
 

 Ismeritek az évek vonulását, 
az évekét a gyűrött földeken? 
És értitek a múlandóság ráncát, 
ismeritek törődött kézfejem? 
És tudjátok nevét az árvaságnak? 
És tudjátok miféle fájdalom 
tapossa itt az örökös sötétet 
hasadt patákon, hártyás lábakon? 
Az éjszakát, a hideget, a gödröt, 
a rézsút forduló fegyencfejet, 
ismeritek a dermedt vályúkat, 
a mélyvilági kínt ismeritek?  

 
 (Pilinszky, J. 2000:52 ) 

 
Pilinszky számára a költészet tehát a halottak hívó szavára adott válasz, mely 

misztikus, hiszen az evangéliumi csodák világát teremti újjá: ami marad a [költő] 
számára, az a vak remény, hogy a művészet épp az a hely, ahol a vakok látnak, a 
bénák járnak, a némák megszólalnak... (Pilinszky, J. 1994:, 36 ) 

A csönd, amelyre minket a költő tanít, a beszéd visszhangzó formája is lehet.  
Az ő csöndje a keresztre feszített jézusi kiáltás utáni csönd is lehet.  

Pilinszky költőiségében soha nem érezzük, hogy a csend beszédellenes, vagy 
hogy valamiképpen szembe állítható a beszéddel. Épp ellenkezőleg: a beszéd ha-
tárait tágítja ki. Ahogy a teremtés maga is néma beszéd, s a költészet is, bár anya-
ga a nyelv, lényege szerint néma beszéd, a csönd, a kimondhatatlan kimondása a 
köznapi nyelv elnémítása, meghaladása által. 

 (Pilinszky, J. 1993.II: 192 ) 
 

Folytatása következő számunkban 
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     Észak ékës szép lëánya bëzzëg tudta, mit feleljën: „Ó, anyám, szülőanyácska, 
fëlnevelő drága dajka! Nőül nëm mëgyëk vagyonhoz, sëm embërëm szép eszéhëz, 
mëgyëk inkább szép szëméhëz, deli, formás termetéhëz! Ezelőtt së volt szokásban 
vagyonért a lányt eladni, inkább ingyen këll od’adni Ilmari kovács kezébe, mert a 
Szampót mëgcsinálta, tarkatornyosat kovácsolt!” (648) 
     Szólt a pohjolai asszony: „Jaj, báránykám, balga gyermëk! Ilmarinenhëz 
igyekszël, gürcölőhöz gondozónak, kovács szennyesét szapulni, fejéről a koszt 
kotorni!” (654) 
     Válaszolt a lány viszontag, maga mondta, fölfelelte: „Nëm mék väinöläi 
vénhëz, toszonkosnak támaszául. Vénembër bajomra vóna, nincs öröm öreg 
legénybül!” (660) 
     Vén Väinämöinen eközben elsőnek futott a célba. Jő vörös vitorlásával, kék 
hajóját kormányozza sikamló acélsínëkre, rézveretës révrudakra; bésiet a belső 
házba, födelük alá befordul. Mondja már a lépcsejükről, ajtónyílásbul-küszöbrül, 
mondandóit mondja-mondja, száját ily szavakra nyitva: „Jössz-ë hozzám, szép 
kisasszony holtomiglan hitvesëmnek, örökös szerelmes társnak, csókolnivaló csi-
bének?” (676) 
     Szóla Pohja szép lëánya, tudakolta, kérdve tőle: „Mëgfaragtad már hajódat, 
tudtál csónakot csinálni fonófámnak forgácsábul, tilolóm darabjaibul?” (682) 
     Vén Väinämöinen felelte, maga mondta, elbeszélte: „Fölségës hajót faragtam, 
remëk csónakot csináltam; szélviharban is szilárdat, ellenszélben is erőset, mely a 
hullámot hasítja, széltében szeli a tengërt, buborék gyanánt barangol, mint vízi 
virág, libëgve, táncol Észak tengërében, habtarajos hullámokon.” (694) 
     Szóla Pohja szép lëánya, maga mondta, fölfelelte: „Nëm dicsérëk vízi vándort, 
tengërésszel nëm törődöm. Esze elszalad a széllel, viharok viszik magukkal. Alig-
ha akarok lënni, nëmigën lëszëk tënékëd örökös szerelmes társad, öledbevaló csi-
bécske, fekhelyednek mëgvetője, fejedalja fëlverője.” (706) 
 
 
                         TIZËNKILENCEDIK ÉNËK 

Ilmarinen mëgállja a próbákat, s elnyeri Észak szép lëányát  
 
 
     Akkor Ilmarinen mestër, időtlen idők kovácsa belépëtt a belső házba, födelük 
alá befordult. (4) 
     Méz-sört kínáltak kupában, kezébe ëgy kanna márcot nyomtak Ilmari kovács-
nak. Akkor mëgszólalt a mestër: „Soha, míg a földön élëk, míg a hold halad az 
égën, nëm iszom ezën italbul, míg nëm láthatom sajátom, kész-ë már, akire vá-
gyom, kész-ë választott virágom!” (14) 
     Az a pohjolai asszony így felelt neki szavára: „Baj van ám avval a vággyal, baj 
a választott virággal: ëgyik lába lábbelitlen, másikon mëg annyi sincsen. Mindjárt 
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mëglëszën egészen, vihetëd, akire vágyol: szántsd fël azt a kígyóföldet, 
vipëravadont hasítva mëg së mozduló ekével, mëg së moccanó vasakkal! Hiisi 
már beléhasított, Lempo brázdát vont beléje rézzel vastagított vassal, eleven pa-
rázs ekével. Szerelmes fiam, szëgényke, szántást félbe-szërbe hagyta.” (32) 
     Akkor Ilmarinen mestër beméne mënyasszonyához, maga mondta, fölfelelte: „
Szűze éjnek, szürkületnek! Ugyë emlékszël, hogy ëgykor, mikor Szampót 
szërkesztëttem, tarkatornyosat csináltam, esküvél nagy esküvéssel, igaz Istennek 
előtte, hallatára Ég Urának: férjhëzmënésëd fogadtad hozzám, hűségës feledhëz, 
örökös szerelmes társnak, ölembe való csibének? Most anyádasszony nëm adna, 
lányát tőlem mëgtagadja, küld a kígyóföldet ásni, vipëravadont ekézni!” (50) 
     Arája tudott tanácsot, szépe szívesen segítëtt: „Idehallgass, Ilmarinen, időtlen 
idők kovácsa! Aranyos ekét kovácsolj, elëgyengetve ezüsttel, avval szántsd föl azt 
a földet, vipëravadont ekézzed!” (58) 
     Akkor Ilmarinen mestër aranyát kohóba tëtte, fújtató elé ezüstöt, ezëkből ekét 
kovácsolt. Vasbakancsot vert magának, lábszárvédőket acélbul; vértjeit magára 
vëtte, száraira rászërëlte, testit páncélba pakolta, acélövekkel övezte, vaskesztyűt 
húzott kezére, kőből készült kéztëvőket. Tüzes táltosát befogta, jármot téve jó lo-
vára, úgy indult ugartörésre, mező mëgművelésére. (74) 
     Fejek fordultak a földbül, kopogó koponyacsontok. Szóla ekkor ily szavak-
kal: „Adta istenverte férge! Mit horgadozol magasra? Ki engedte mëg, ki biztat 
fejedet felém emelnëd, nyakad ëgyre nyújtogatnod? Férëg, félre most utambul, 
menekülj avarba, mocskos, bozótokban bujdokolva, száraz szénában lapulva. 
Mert ha fölvetëd fejedet, Ukko majd kupába kólint tűhëgyës tüzes nyilával, jajfa-
kasztó jégesővel!” (90) 
     Kígyóföldet fölszántotta, férges földet mëgművelte, vipërákat mind kivette, 
szántó szélire dobálva. Munkájából jőve mondta: „Kígyóföldet fölszántottam, fér-
ges földet mëgműveltem, vipëravadont kivágtam. Kiadod-ë hát lëányod, 
elvihetëm-é enyémet?” (100) 
     Az a pohjolai asszony így felelt neki szavára: „Csak akkor adom lëányom, vá-
lasztottad úgy vihetëd: Tuoni medvéjére mënve, Mana farkasát befogva onnét, 
Tuoni tájairul, Manala hírës honábul! Százan mëntek mëgvadászni, ëgy së volt, ki 
visszatérjën.” (110) 
     Mostan Ilmarinen mestër beméne mënyasszonyához, szóval mondta, elbeszél-
te: „Már mëgint munkára küldtek: farkast fogjam mëg Manában, Tuoni medvéjére 
mënjek ottan, Tuoni otthonában, Manala hírës honában.” (118) 
     Arája tudott tanácsot, szépe szívesen segítëtt: „Idehallgass, Ilmarinen, időtlen 
idők kovácsa! Féket fabrikálj acélbul, vaskantárszíjat kovácsolj vízvető kövön 
kotolva, három zúgónak zajában. Úgy mënj Tuoni medvéjére, Manalának farkasá-
ra!” (128) 
     Mostan Ilmarinen mestër, időtlen idők kovácsa féket fabrikált acélbul, vas-
kantárszíjat kovácsolt vízvető kövön kotolva, három zúgónak zajában. (134) 
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sokkal mélyebb csönddel, amely saját lényünk mélyeibe van elrejtve. (Merton, T. 
1983:176 ) 

Valahol itt a transzcendentális párbeszédben, vagy csak egyszerűen az Isten 
létének realitásában, az egyetlen realitásban találhatjuk meg a csend gyökereit. 
Majdnem minden vonatkozásból kiindulva is ide vezethető vissza a csend. Ebből 
táplálkozik, mint jogos ideológia, a realitás. Ez indokolja Pilinszky minden szavát 
és tettét. Ez nem vallásos csend, ez az egyetlen kézzelfogható realitás számára! 

A személyes csend. A költői hozzáállás, a költői feladat megfogalmazása 
 

Úgy szeretnék írni – vallja Pilinszky -, mintha csöndben maradtam volna. 
Ő is, mint költőtársai, akik hozzá hasonló élményeket hordoztak magukban, ra-
gaszkodott a személyes csöndhöz. 

A művészi integritás csöndje Auschwitz után nagyon is valóságos dolog.  
A  második világháború élményei okozta véglegesen beállott csöndre utalva 

írja : 
 Ha lehet megkülönböztetést tenni a köztünk beállott csend többé nem is annyi-

ra a költészetet érinti, mint magát a költőt kötelezi, élete egészét követeli már, s 
nem lehet nem eleget tenni e hívásnak, ha mindjárt a végleges és tökéletes elné-
mulás kockázata árán is.  - Ars poetica helyett- (Pilinszky, J. 2000:90 ) 

Mondhatni, hogy Pilinszky egész költészete auschwitzi lágerek árnyékában író-
dott. Istenhitéből kifolyólag a fiatal költő, s ez már közkatonai szolgálata idején 
tudatosult benne, tudatában volt annak a bűnnek, amelyet az emberiség az első 
emberpár bűnbeesése óta folyamatosan elkövet. Az, ami a második világháború 
alatt történt a lágerek kockacsendjében mintegy kulminációs pontja a történelem 
folyamán elkövetett bűnnek, és olyan tett, amely ha már meg is történt, még min-
dig nem ért véget. A költő a világ összes bűnét magára veszi. Ez a bűntudat az, 
amely kiköveteli a versekben megszólaló csendet. Ez a bűntudat örökös figyelem-
re kényszeríti a költőt, és ez a csend a költő életének közegét alkotja. Ez tehát a 
személyes csend, amely a bűntudat és a vallásos gondolatiság csendje, egyfajta 
életformája a költőnek, innen költői feladata: 
 

Majd elnézem, ahogy a víz csorog, 
a tétova és gyöngéd utakat, 
a fájdalom és véletlen közös 
betűvetését, hosszú-hosszú rajzait - 
halott köveken, élő arcokon - 
elnézem őket, mielőtt 
a feledést kiérdemelném.  

 
Majd elnézem (Pilinszky, J. 2000:97) 
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Csend Bébi hallgat. Majd szinte panaszosan: 
- Nem tudom. 
- Az lehetetlen. Hát milyen színű az enyém? 
- Barna, feleli Bébi. 
S ahogy felsorolom a családot, pontosan tudja mindenkiét. 
- Hát hogy lehet, hogy a tiedet nem tudod? Soha se nézted meg?> 
Ez az igazság, soha. 
Születnek még példabeszédek.  

(Pilinszky, J. 1984.I: 232 )  
 

Ez a csendes beszélgetés valamiképpen tanúskodik arról, ami Bébi volt. A kör-
nyezetről, amiben a gyerek költő felnőtt, és ami később körvonalazódó költői vi-
lágképe alapja volt.. 

A csendnek sokféle képét láthatjuk Pilinszky költészetében, de mindenik visz-
szavezethető magára a lét tükrére a csendre amely tulajdonképpen: Isten minden 
beszédet fölülmúló csöndje. - Néhány szó a szavakról- (Pilinszky, J. 1984.I: 362 ). 
Isten léte és a csend valahogy egy a költő világképében.  Isten az egyedüli realitás 
(Pilinszky, J. 1995: 71 ), írja a költő a Magamnak című jegyzetében. Az Ars poeti-
ca helyett című esszéjében így fogalmaz:  Hitem szerint azonban épp e végérvé-
nyesen beállott csönd jelenti ma a legfőbb realitást közöttünk.  (Pilinszky, J. 
2000:87 ) 

 Isten = Realitás. Csönd = Realitás. Isten = Csönd        
Ha Isten egyenlő a realitással s a csönd is egyenlő a realitással, akkor az Isten 

azonosítható a csönddel. Teljes fogalombeli egyenlőségről azonban nincs szó. Ez 
az egybeesés látszólag csak logikai vonalon létezik, vagyis úgy, hogy Pilinszky az 
Istent is és a csöndet is a realitással hozza egy vonalba. Ezáltal mindkettő közös 
síkon létezhet. De ha e gondolat mélyebbre merünk hatolni, akkor észrevehetjük, 
hogy az egyik födi a másikat, vagyis fogalmilag magukba foglalják egymást, 
ugyanakkor mégsem egyek. 

Nézzük meg a csend és Isten közötti koherenciát a Néhány szó a szavakról cí-
mű írásában.  

De minden beszéd legmélyén csönd lakik. Isten minden beszédet fölülmúló 
csöndje, az a legfőbb és kimondhatatlan beszéd, mely szavainkban örökösen meg-
testesülni kíván, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan az Ige testet öltött közöttünk.  
(Pilinszky, J. 1984.I: 362 ) 

Tehát a csend jelenléte követeli Isten jelenlétét és Isten jelenléte a csöndét.  
Rokon módon fogalmaz a huszadik századi misztikus, Thomas Merton is, aki 
1941-ben lépett be a szigorú hallgatást követelő trappista rendbe:   

A világ minden csöndjének teljességében, mélységében és tágasságában van 
jelen Isten, itt él elevenen az Ő gondolata. (...) S ha elcsendesülnek bennünk a 
rendetlen vágyak, akkor feloldódik a határ köztünk és Isten között is. (...) A néma 
dolgok már nem csupán csöndjükkel szólnak hozzánk. Maga az Úr beszél általuk, 
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     Avval méne vadfogásra. Maga mondta-mondogatta: „Köd tündére, Terhenetär, 
szórj ködöket most szitáddal, könnyű párákat potyogtass vándorló vadak nyomá-
ra, hogy në hallják lépteimet, el në fussanak előlem!” (142) 
     Mëg is fogta azt a farkast, medvét vasbékóba verte Tuoni tágas erdejében, ké-
kellő ködű vadonban. Mondta, mëgjövén a házba: „Adjad, asszony, most a lá-
nyod! Medvét mëghoztam Manábul, farkast fogtamTuonelában.” (150) 
     Szóla Pohjola banyája, maga mondta, fölfelelte: „Csak úgy bízom rád rucámat, 
úgy vihetëd vadlibámat, ha a csőrös nagy csukával váltod mëg, hatalmas hallal 
onnan Tuonela tavábul, Manala mocsaraibul, húzóháló nélkül fogva, kézi szákkal 
sëm kerítve. Százan próbáltak szërëncsét, ëgy së volt, ki visszatérjën.” (162) 
     Szállt szívére szörnyű bánat, elkeserëdëtt egészen. Mënt a mátkája lakába, szó-
val mondta, elbeszélte: „Munka lëtt mëgint a részem, korábbiaknál keményebb: 
nagy csőrös csuka fogása, kövér hal kiemelése Tuonela sötét tavábul, Manala 
örök vizébül, horogtalan-hálótalan, mindën mást is nélkülözve.” (174) 
     Arája tudott tanácsot, mátkája mëgint segítëtt: „Idehallgass, Ilmarinen! Föl së 
vëdd, fütyülj a gondra! Tüzes táltos sast kovácsolj, lángokban lakó madarat! Az 
csapjon a nagy csukára, tömérdëk halat kihozva Tuonela sötét tavábul, Manala 
mocsaraibul.” (184) 
     Most hát Ilmarinen mestër tüzes táltos sast kovácsolt, lángokban lakó madarat. 
Annak vasbul volt a marka, karmai kemény acélbul, hajószélnyi volt a szárnya. 
Maga szálla szárnytövére, hágott hátára sasának, vastag vállcsontja hëgyébe. 
(194) 
     Táltosmadarát tanítva, szólt hatalmas szárnyasához: „Táltosom-turulmadaram, 
arra szállj, amerre mondom: Tuonela sötét tavára, Manala mocsaraira! Csapj lë ott 
a nagy csukára, tömérdëk-hatalmas halra!” (202) 
     Hát a táltos, szörnyű szárnyas kék levegőégbe lëndült, csukafogni csak 
mëgindult, fogas szörnyeteg-fogásra oda, Tuonela tavára, Manala mocsaraira. Vi-
zet szántja ëgyik szárnya, másik mënnyboltot hasítja, tengërt körmöli a karma, 
csőre zátonyokon csattog. (212) 
     Maga Ilmarinen mestër folyó mélyeit figyelte, Tuonela tavát kutatva. Táltos 
sasmadár ugyancsak. (216) 
     Kelt a vízbül víz manója, Ilmarinent mëgragadta. De a táltos tarkón kapta, for-
dított fején erőset, majd a víz alá merítve fekete iszapba nyomta. (222)  
     Jő csukája Tuonelának, közelëdik víz kutyája. Nëm éppen csekély csukácska, 
ha nëm is nagyon nagyocska: nyelve elmëgy fejszenyélnek, fogai gereblyefognak, 
torkán három tó lëfutna, hátán hét hajó mëgülne. Kovácsot kereste szája, Ilmarit 
ízës falatnak. (232) 
     Sasmadár is jő suhanva, levegőben lëngedëzve. Nëm éppen iciny-picinyke, ha 
nëm is nagyon nagyocska: szája százölesre tátva, torkán tíz folyó lëfutna, nyelve 
dárdanyél lëhetne, öt kaszára tellne karma. Lëcsapott a nagy csukára, halál irdat-
lan halára, hátába beléhasítva pénzét pusztítani kezdte. (244) 
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     Csőrös nagy csuka azonban, szörnyű halnak szélës háta, sasnak lábát csak 
lëhúzta, majdnëm víz alá merítve. Karmait a sas kivonva fëllëndült a fëllegëkbe, 
fekete sarat kavarva tükrén tiszta kék vizeknek. (252) 
     Fönn kerëngélve-körözve készül újabb támadásra. Kiskörmét beléakasztja álla 
csontjába csukának, víz ëbének vállaiba, kapaszkodik másik körme érchëgy élës 
sziklájába, vashëgynek kemény kövébe. Körme a kövön kicsorbult, lëfordult a 
sziklafalrul, csuka hangos csobbanással menekült a mély vizekbe sasmadárnak 
karmaibul, markából turulmadárnak, nyakában karomnyomokkal, vérző vállában 
sebëkkel. (268) 
     Vaskarmú madár eközben újabb küzdelëmre készült. Sziporkákat szórt a szár-
nya, lángcsóva csapott szëmébül. Csukát karmaiba kapta, víz kutyáját 
mëgragadta, csőrös nagy csukát kihozta, víz királyát húzta-vonta hűs haboknak 
mélyeibül felső tiszta tótükörre. (278) 
     Sikerült a szörnyű sasnak harmadik rugaszkodásra a csudacsukát kifogni, 
Tuonela halát kihúzni Tuonela sötét tavábul, Manala mocsaraibul. Víz kivetkëzëtt 
színébül  csuka pikkëlypénzeitül, ég sëm ismert önmagára táltos sasnak tollaitul. 
(288) 
     Vaskarmú madár azonban fölszállt a csudacsukával ágára tavaszi tölgynek, 
szálfa lëngő lombjaira. ottan vámot vëtt belőle, hasába beléhasítva, mellehúsát 
marcangolva, fejét csúful helybenhagyva. (296) 
     Szóla Ilmarinen mestër: „Feneëtte sasmadara! Micsoda madár az ilyen 
szégyëntelen szörnyszülötte: belefal csak úgy csukámba, halamnak hasát hasítva, 
mellehúsát marcangolva, fejét csúful helybenhagyva!” (304) 
     Vaskarmú madár e szóra szállni kezdëtt szégyënében, fölemelkëdëtt a földrül, 
fejét fëllegëkbe fúrva. Fëlhő fordult, mënny csikordult, egek lapjai lëcsúsztak, 
kettétört Ukkónak íja, holdnak szarvai lëhulltak. (312) 
     Maga Ilmarinen mestër vitte nagy fejét halának ajándékul az anyósnak. Szóval 
mondta, fölfelelte: „Ebbül lësz dërék ülőke Pohjola palotájába!” (318) 
     Majd a száját szóra nyitva, mondanivalóját mondta: „Kígyóföldet fölszántot-
tam, vipëravadont ekéztem, farkast fogtam Tuo-nelábul, medvét elhoztam 
Manábul, csőrös nagy csukát kifogtam, hatalmas halat kihúztam Tuonela sötét 
tavábul, Manala mocsaraibul. Adod-ë tëhát arámat, lësz-ë végre lány jutal-
mam?” (330) 
     Szólt a pohjolai asszony: „Azt azonban rosszul tëtted, hogy fejét úgy elfarag-
tad, hasát fëlhasítva hoztad, mellehúsát marcangolva, belekóstolva belébe.” (336) 
     Mire Ilmarinen mestër így felelt neki szavára: „Sëmmi zsákmány sëm hibátlan, 
habár hozzák jobb helyekrül, hát még Tuonela tavárul, Manala mocsaraibul! 
Kész-ë már, akire vágyom, kész-ë választott virágom?” (344) 
     Szólt a pohjolai asszony, maga mondta, fölfelelte: „Kész van már, akire 
vágyol, kész van választott virágod. Mëg këll válnom vadrucámtul, kiszolgáltat-
nom kacsámat Ilmari kovács kezébe, örökös szerelmes társnak, holtáiglan hitvesé-
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amelyben - ha a vers olvasójára talál - mindenképpen megtörténik a beszélgetés. 
A költő egyik cikkében igenelve idézi Anna Hébert szavait:  

Én magam hiszek a költészet értékében, hiszek a megváltásban, mely minden 
igaz, megélt és leírt szóból fakad. S hiszem, hogy a költészet, mint a kenyeret, 
megtöri a magányt.  (Pilinszky, J. 1993.II:104) 

A csönd forrása és alapvető értelmezése Pilinszkynél 
 

Pilinszky első találkozása a csenddel, még gyerekkorában, a Bébi nagynéni él-
ményével kezdődik. Ő a Pilinszky féle csend elsődleges és legelemibb forrása. Az 
anyanyelvét édesanyja szerencsétlenül járt, beteg nővérétől tanulta, aki alig jutott 
túl a gyermeki dadogáson, vallja nemegyszer a költő. „Egész ars poétikámat tőle 
kölcsönöztem, azt a súlyos örömöt, amellyel egy-egy tárgyat sikerült fokról fokra 
megneveznem.” – emlékezik Pilinszky.  

Pilinszky - dadogó nagynénjét figyelve - újra felfedezte a dolgok puszta nevén 
nevezésének varázsát. Nagynénjét gyakran nevezte példaképének, így bizonyítva 
a nyelv ízét, súlyát, erejét vesztett értelmiségi nyelv feleslegességét. Tőle tanulta 
az artikuláció lelki és fizikai értelmét, fegyelmét. 

A kisfiú éjjelente félt elaludni a sötétben, de Bébi mellé sose kéredzkedett át. 
Úgy érezte, Bébi nem elegendő hatalom ahhoz, hogy megvédje a rémképek ellen. 
Egyszer, mikor egyedül voltak otthon, mégis átfutott hozzá. Bébi mintha öröktől 
ébren várta volna jöttét a sötétben, kérdezés nélkül kitárta a takarót és beeresztet-
te maga mellé az ágyba. A kisfiú átkarolta a nyakát, s döbbenten érezte, hogy Bé-
bi arca csuromvizes, mintha patakzó zápor verte volna.  

-Bébi, te sírsz! Így tudták meg, hogy Bébi minden este sír, mint aki magára vet-
te a világ szomorúságát.   

(- Bébi - Pilinszky, J. 1984.I:80 )  
 

Pilinszky költészetének egyik kulcseleme éppen ez: magára akarja venni a vi-
lág fájdalmát, a szeretet végtelenségével, szótlanságával. Bébi szótlansága, szűk-
szavúsága ültette el a költő lelkében a csendet. De nem csak a csend nyers jelen-
létét, mélységét örökli a nagynénitől, hanem ennek a mélységnek a tiszta jelentés-
tartalmát és legmélyebb mondanivalóját is.  

Évek elteltével, a letisztult, a leegyszerűsödött nyelv, a csend az, ami bennük 
megszólal. Pilinszky is ekkor érti meg Bébi érintetlen erkölcsi birodalmát, szere-
tetének és hitének mélységét, a teljes figyelmet, mint a szeretet közvetlen meg-
nyilvánulását. Erről a Csendes beszélgetés-ben olvashatunk. 

Hetvenöt éves nagynénémmel egész életemben egyfajta játékos gyereknyelven 
beszélgettünk. Múltkorjában, ahogy együtt üldögéltünk a ráksötétedő szobában, 
hirtelen ez jutott az eszembe: 

- Bébikém, mondd, milyen színű szemed van? 
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A csönd körvonalai Pilinszky alkotásaiban 
Dolgozatomban a következő fogalmakat használom, amelyeknek pontos jelen-

tését szükségesnek látom tisztázni: 
Csönd: - a mögöttes tér, a hiányzó részek, a gondolati mélység meghúzódása a 

sorok mögött, amely megmutatkozik a Pilinszky-írásokban. 
Aktív csönd: - Pilinszky saját szavaival élve: De van aktív csönd és aktív hall-

gatás is, ami leginkább az atléták felkészülésére hasonlít. (Pilinszky, J. 1993. II: 
114 ) 

Személyes csönd: - A személyes csendnek, dolgozatomban, nem a stilisztika 
fogásként használt tömör megfogalmazás okozta csöndet, hanem Pilinszkynek a 
csöndet kikövetelő egyéni filozófiáját, értékvilágát nevezem.  

Pilinszky műfajilag gazdag életműve nem egyszer ellentmondásos. Gondolatvi-
lága, metafizikai és erkölcsi világképe, szorongása, felelősségtudata a világ bűnei-
ben és részvéte mindenki szenvedése iránt, mint egységes alap van jelen költésze-
tében. Gyakran érezhető az is, hogy prózájában és a verseiben egyaránt Nem azt a 
fát, amit látunk, s elbűvöl, hanem azt a fát, mit ihletünkben pillantunk meg! 
(Pilinszky, J. 1995: 37 ), hanem egy sokkal igazabb világot, a mögöttes területet  
próbálja szavakba ültetni. Az igazi költészet Pilinszky szerint nem lehet csupán a 
valóság másolata.  

Költészetének világképét a prózai alkotások fejlesztik tovább, kerekítik teljes 
egésszé. Maga az irodalmi forma adja ezt a lehetőséget. Ezért érezhetjük a prózai 
alkotásokban a versekkel való eszmei és tematikai közelségét annyira szembetű-
nőnek.   

Pilinszky költészete a prózájában bővebben kifejtett életszemlélet, gondolatiság 
és vallásosság tiszta párlata. A versírás Pilinszkynél nem filológia, vagy esztétika, 
sőt nem is alkotás, hanem ahogyan ő fogalmazta:   

Nekimenni megváltást áhító dolgoknak, mik kemény zártságban: az unalom és 
üresség sivatagában élnek. Megpróbálni <hűen> megragadni őket, majd elfogad-
ni a fogalmazás véletlen kegyelemszerű megoldását. Ez már nem én vagyok, vagy 
csak félig én. Isten felé vezető úton járok.  

(Pilinszky, J. 1995: 39 )  
 
Leggyakrabban a prózai művekben találjuk meg a magyarázatot, az értelmezés 

kulcsát a versekhez.   
A versek tükörképei mindannak, ami a tükör mélyén, az ihletvilágban megfo-

galmazódik, a próza viszont maga a kép ami a tükörben van. És itt húzódik meg a 
csend, hisz a csend maga a tükör.  

A versekben csak érzékeljük a csendet, és részt veszünk benne, a prózában vi-
szont megértjük. Mert a versben, szükségszerűen beáll a csend, míg a prózában 
megszólal és feltárul előttünk.  

Pilinszky gondolkodásában a vers lényege szerint: csend. De olyan csend, 
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nek, ölébe való csibének.” (354) 
     Csöpp gyerëk csücsült a padlón, csöppség padlóról pötyögte: „Szálla szép ma-
dár e házra, kósza vadmadár e várra. Ragadozó kelt keletrül, levegőbül héja hul-
lott; eget érte ëgyik szárnya, másik mély vizet hasított, tengërën törölt a farka, fe-
jét fëllegëkbe fúrta. Körülnézëget körözve, erre szállva, majd amarra; fëlrëpült a 
férfivárra, csőrével tetőre csapva. Férfivárnak vasfödele: nëm is bírt bemënni raj-
ta. (370) 
     „Körülnézëget kerëngve, erre szállva, majd amarra, asszonyvárra ráröpülve, 
csőrével tetőre csapva. Asszonyvárnak rézfödele: nëm is bírt bemënni raj-
ta.” (376) 
     „Körülnézëget kerëngve, erre szállva, majd amarra, lëányvárra ráröpülve, cső-
rével tetőre csapva. Lëányvárnak lënfödele: nëm nehéz bemënni rajta.” (382) 
     „Kastély kéményére szállva, ereszkëdëtt ëgyre lëjjebb, tető alsó ablakára, toló-
káját félretolva, ült a bástyán kékbëgyűcske, párkányon a tarkatollas. (388) 
     „Fonatosokat figyelte, szűzek szépségét csodálta, a leggyönyörűbbet leste, 
fonatosfejűek szépit, gyöngyét gyöngykoszorúsoknak, virágát virágosok-
nak.” (394) 
     „Végül vércseként suhanva, karmát karvalyként meresztve lëcsapott a 
legszëbbikre, récerajnak legjavára, gyöngyére-gyönyörűjére, tisztára-tulipirosra. 
Égi szárnyas arra szálla, héja karma azt kereste, aki fëltűnt szép fejével, tökéletës 
termetével, gyönge gyöngyös tollaival, pelyhei puhaságával.” (406) 
     Az a pohjolai asszony maga kezdëtt most beszélni: „Hogy neszelted mëg, na-
pocska, aranyalma, hol hallottad nevendékünknek növésit, lënhajának lëbbenésit? 
Odafénylëtt tán ezüstje, aranya aranyosunknak, ott sütött napunk sugára, halvány 
holdacskánk világa?” (416) 
     Padlórul poronty beszéle, kiskomácska közbeszóla: „Úgy neszelte mëg na-
pocska, mézes mackó mëgtalálta útját lányunk udvarába, hajadonunk hajlokába: 
hírét apja nagy nevének, hallotta ügyes hajósnak; anyjáról annál is jobbat: 
kënyeret dagaszt, kerekët, kakastéjjel friss kalácsot, jól tartva a vendégségët. 
(428) 
     „Úgy neszelte mëg napocska, tanítatlan úgy tanulta nevendékünknek növésit, 
szép szűzike serdülésit: ëgyszër erre elmënő-ben, kert alatt közel kerülve, kora 
hajnalban haladva, pitymallattal-pirkadattal füst emelkëdëtt fonálként, pernye 
szállongott szitálva hajadonnak hajlokábul, serdülő lëány lakábul; maga éppen 
malmot hajtott, köve hajtókarján lëngve; hajtókar vígan kakukkolt, tengëlye na-
gyon tikácsolt, csapja sármányként csicsërgëtt, köve gyöngyöt járva pörgött. „
(446) 
     „Másodízben erre járva, szántóföldünk széle mellett mëglátta a lyányt mező-
ben, sárga rétën ringva gyűjtött fëstéknek való virágot, főzni sárgálló fazék-
ban.” (452) 
     „Harmadízben elhaladva ablaka alatt a lánynak, hallja szorgalmas szövésit: 
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kezében a borda buffog, vetélője fürgén futkos, mint mënyétke kő lukában; 
bordafafogak kopognak fakopogtató madárként, forog körbe hengërfája, mint az 
ágon fürge mókus.” (462) 
     Szólt a pohjolai asszony, maga mondta, fölfelelte: „Lám csak, mëgjártad ga-
lambom! Nëm mëgmondtam százezërszër, hogy në hangicsálj az erdőn, në dalolj 
a dombtetőkön, në mutasd nyulánk nyakadat, gömbölyű fehér karodat, fiatal mel-
led frisseségit, bontakozó bájaidat! (472) 
     „Ősztül arra ösztökéllek, nyarakhosszat hajtogatom, legutóbb talán tavasszal, 
mondtam második vetéskor: rakjunk rejtëző lakocskát, rája rejtëkablakocskát szép 
lëánynak lënszövésre, négyes nyüst nyűvögetésre, hogy në jusson férfiaknak, finn 
legényëknek fülébe!” (482) 
     Közbeszól padló porontya, kajabál a kétheteske: „Kancát könnyebb rejtëgetni, 
sörényësnek őre lënni: szűzet rosszabb rejtëgetni, hosszú hajnak őre lënni. Akár 
kővárat keríthetsz tengër szélës téreire, hogy lányaid ott lëgyenek, csëpërëdjenek 
csibéid: nëm maradhatnak magukban, nëm serdülhetnek sokáig, hogy legényhad 
rá në leljën, në jöjjenek férjjelöltek, férfinép magas fövegben, paripák acélpaták-
kal.” (498) 
     Vén Väinämöinen eközben feje lógatva, lëverten hazája felé haladva, 
mondogalódott magában: „Jaj nekëm, szëgény szamárnak! Nëm jutott elébb 
eszëmbe nősülnöm fiatal fővel, zsënge ifjú éveimben! Boldogsága bánja annak, 
aki nëm vësz ifjan asszonyt, nincs gyerëke gyermëkésszel, családja csirakorá-
ban.” (510) 
     Nëm javallja Väinämöinen, rosszallja Suvantolainan, hogy a vén szűzlányt 
szeressën, virulóra vágyakozzon. Azt së, hogy hajóra szállva vaktában a vízre 
mënjën vetélytárssal vërsënyëzni, főleg nëm fiatalabbal. (518) 
 

Folytatása következő lapszámunkban 
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igen becses olvasótáborunk számára. A Petőfi Irodalmi Múzeum, 1996-ban, a köl-
tő két kerek – mindig egybeeső – évfordulója, születése hetvenötödik és halála 
tizenötödik évfordulója alkalmából tanácskozást rendezett. Az emlékülés anyaga, 
az ott felolvasott tanulmányok Merre, hogyan? címmel 1997-ben – Tasi József 
szerkesztésében –, kötetbe gyűjtve is megjelentek. Az emlékülés és az előadások 
megjelentetése a múzeum dicséretes és immár hagyományos vállalkozása. Az el-
múlt években hasonló kötetek jelentek meg Illyés Gyuláról, József Attiláról, Déry 
Tiborról, Nagy Lászlóról. A Pilinszky-kötet talán minden korábbinál változato-
sabb. Vannak itt nagy ívű áttekintések, egész életpályáját érintő megfogalmazások 
(Jelenits István, Balassa Péter, Radnóti Sándor, Juhász Erzsébet dolgozata), kiváló 
műelemzések (pl. Szigeti Lajos Sándor írása az Apokrif- ről), A legutóbb megje-
lent Pilinszkyről szóló könyv a Hafner Zoltán által szerkesztett  In memoriam Pi-
linszky János – Senkiföldjén. (Nap Kiadó, In memóriám sorozat 2000.) Ebben a 
kiadásban esszék, tanulmányok, kritikák, levelek, személyes jellegű dokumentáci-
ók, fényképek felhasználásával kortársai és írótársai, barátai és pályatársai mutat-
ják be Pilinszky Jánost. 

Dolgozatom célja a Pilinszky költészetében jelenlévő mögöttes tér, a megneve-
zettekkel ellentétben, a hiányzó részek feltárása, vagyis a csönd feltárása. Célom, 
hogy megvizsgáljam, miként van jelen e csönd a versekben, hogy mi az oka és 
célja; ezt szándékozom tanulmányozni. Ehhez segítségül vettem Pilinszky János 
verseit más alkotásait és saját értelmezéseit, magyarázatait is, amelyeket a vele 
készített beszélgetésekben találtam. Felhasználtam tanulmányait, naplójegyzeteit, 
cikkeit, esszéit és fordításait is verseinek megfejtésére. 

Célomat, a csönd körvonalazásával, értelmezésével, megnyilvánulási formái-
nak kiemelésével terveztem elérni. 

A körvonalazás, mint első lépés azt a célt szolgálja, hogy felhívja az olvasó fi-
gyelmét a csöndre, mintegy rávezesse a csönd keresésére és megragadására. 
Az értelmezés magával a csend kitapintásával kezdődik, ezután pedig a költői 
hozzáállás és a költői feladat megfogalmazásán át a személyes csend fölfedését 
foglalja magába. A személyes csönd, mint hasonlítási alap, mint a versek monda-
nivalójának gyökere, fontos része a dolgozatomnak. A megnyilvánulási formákat 
elsősorban a téma és a motívumhálózat értelmezésével emelem ki, ezt követően 
stílus- és a formaelemzést végzek a Ravensbrücki Passió, a Négysoros és az Egy 
sírkőre című versek felhasználásával. A megnyilvánulási formák megfigyelési 
alapja a többször visszatérő témák: emlékezés, bűntudat, üdvözülés, valamint a 
csillagok, a hó, a tenger motívumok.  

Dolgozatom záró része összegezés. Kiegészítője az a rövid biográfia, amely 
tárgyi eligazítóként és háttérként, nem hanyagolható fontossággal bír. 
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