
     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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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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         TIZËNNYOLCADIK ÉNËK 

 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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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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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-

Észak hírnökei                                              2161 



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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