
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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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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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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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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