
     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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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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