
     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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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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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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