
na rajta, ha nem tudták volna az előző látogatás óta, hogy a szerencsétlen eszelős. 
Némelyek közülük kutatva nézték Helgét. – Vajon milyen érzés lehet, ha az em-
bernek eszelős asszonya van, aki várandós? A fiatal svéd férfi arcvonásaiból 
azonban semmiféle választ nem tudtak kiolvasni.  

A norvég vásártérre jövet kedvező volt az időjárás, tiszta, felhőtlen volt az ég, s 
majdnem teljes a szélcsend. Néhány nap múlva holdváltozás lesz, s Isaksson ag-
godalmának adott kifejezést, hogy az idő is meg fog változni. Nyugat felől enyhe 
szél kezdett fújni, s a nap felhők között nyugodott le. Már pedig hóviharban átver-
gődni a hegyeken, több mint egyszerű kaland, még akkor is, ha nem lett volna a 
nyakukon ez a szerencsétlen eszelős! 

Amikor Isaksson Gudrunról beszélt, tekintete elsötétült és izzott a gyűlölettől. 
Életére törő gonosz teremtést látott ebben a szegény lányban. Amennyire csak 
tehette, kerülni igyekezett, s amikor este Gudrun lefekvéshez készülődött, 
Isaksson dörmögve kilépett a házból, s csak órák múlva tért ismét vissza. 
Korareggel Isaksson kiment, megkémlelni az időt. A szánkók már készen álltak 
Ha a Gurdrunék társasága igényére lett volna, akkor szólt volna, hogy az időjárás 
alakulására várva csak másnap induljanak. Most azonban igyekezett az együttlétet 
minél rövidebbre szabni. „Hóvihar? No hiszen, nem először történik meg vele. 
Valahogyan majd csak megússzuk..” Isaksson azt sem bánta, ha zord lesz az idő. 
A faluba érkezésükkor tapasztalhatták, hogy Gudrun mégsem képes bármekkora 
megerőltetést elviselni. Isten áldása lenne, ha egy tomboló hóvihar véget vetne 
életének. 

Helge is úgy vélte, hogy indulniuk kell, vállalniuk a kockázatot. A jelek szerint 
hátszelet kapnak, s ha kedvez a szerencse, akkor a vihar még néhány napig vár, 
érlelődik, mielőtt kitör. Gudrunt senki sem kérdezte az indulásról, de nem is volt 
szükséges. Ő türelmetlenül várta az indulást, s amikor a férfiak búcsút vettek 
Stenerudtól, már fogta az egyik szánkó kötelét. 

A norvég fejcsóválva nézett a svédek után, amint kelet felé eltűntek a szürkü-
letben. „Sokat kibírnak, de ha ez a nő baj nélkül hazaér, akkor az csoda lesz.” 
 

* 
A rossz idő, kisebb hófúvásokkal, amelyek süvítve sepertek végig a hegyeken 

déltájban kezdődődött. Egy órával később teljes erővel tombolt a vihar. A szoro-
sokból és a szakadékokból rekedt bömbölés tört elő, s a sík helyeken a vihar hul-
lámai kavargó felhőgomolyaggá verődtek össze, amely hatalmas lavinaként, vé-
giggördült a vidéken, magával sodort minden kavicsot, gallyat és ágat. 

Az újtelepesek viharban nyomultak előre, és elérkeztek arra a helyre, ahol 
Helge az előző norvégiai útonTorkellel találkozott. A szél még inkább észak felé 
fordult, ami nagyon megnehezítette, hogy elérjék a következő hágót. Már így is 
nehezen haladtak, jóllehet a szelet többnyire hátulról kapták. Az erős széllökések 
időnként oldalt taszították őket, időnként egy helyben topogtak, nehezen lélegez-
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Csillag János 

Versek 
 

ÅSIDOSÄTTANDE 
 

Moderna  tider 
Kodade dikter 
De utsatta lider 

De förödmjukade tiger 
Besvikelse är bittert kloster 

Och i denna hopplösheten skriker 
 

Makten har shitstövlar ! 
Och respektlös hjärna 

När makten agerar 
Vill den inte förlura, 

Så gärna ! 
 
 

Världshyckleri på lagtid 
Klara sig i praxis 

Seglande salongbrottslighet 
Själblinda likgiltighet ! 

 
Förfärande onda, hos den goda bor  
Smärtan kommer sedan tiden går 
De vanliga flyr med hårda sinnen 

Offret förnekas, med deras minnen 
 

Mångsidig regel vid tidens källa 
Ömsom synd och lag, 

Med sin underliga vågskål som gälla! 
Redliga vämjas i tysthet, 

För dagens dårskap ! 
Den makt som missbrukas, 
Blandas med vetenskap ! 

Så smyger sig ; obönhörlig förintelse. 
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MELLÖZÉS 
 

modern idők 
kódolt versek 

a kiszolgáltatott szenved 
a megalázott koldul 

a csalódottság keserű kolostor  
s benne a reménytelenség ordibál! 

 
a hatalomnak van szaros csizmája 

s tiszteletlen agya  
ha cselekszik nem akar veszíteni; 

 
világszélhámosság 

működik a gyakorlatban, 
vitorlázó szalonbűnözés  
lélekvaku közömbösség. 

 
a rémisztő gonosz a jók között lakozik 

jön a fájdalom s csak az idő megy 
nehéz terhekkel menekülnek a szokások  

az áldozatot emlékével együtt megtagadják 
sokoldalú szabályok az idő forrásánál  

 bűn és törvény váltakozik az aljasság mérlegében  
a tisztességest kényszerítik  hallgatásra 

a mindennapi bolondériába 
a hatalom  visszajár-elkísér  

s belekeveri  tudományát  a szemfényvesztésbe 
így  lopakodik könyörtelenül a megsemmisülés  
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Helge hevesen fordult Isaksson felé. 
- Ha Gudrun meghal, akkor mi ketten voltunk, aki az életét elvettük! – mondta. 
Az újtelepes tágra nyitotta szemeit. 
- Mi vettük el az életét? – Hát nem ő volt az, aki olyan őrülten rohant? Ki az 

ördög hajtotta, hogy úgy rohanjon, mint egy vadállat? 
- A szánkóra kellett volna kössük. 
Isaksson úgy nézett rá, mintha attól tartott volna, hogy Helgének elment az 

esze. 
- Nem tudod, mit beszélsz! –kiáltotta dühösen. Az ember nem cipel felesleges 

terhet át a hegyeken. – Megkötni, azt mondod? Lesz még alkalmad megkötni, ha 
csak meg nem hal. Amilyen az a nő most, még éjjel sem lehetsz tőle biztonság-
ban, és büntetni való cselekedet őt az emberek közé engedni. Veszett kutyát sem 
szabad tartani, márpedig egy őrült ember sokkal több rosszat tehet, mint egy ve-
szett kutya. Én nem merek neki hátat fordítani. 

Helgét elfogta a keserűség. Gyilkos szavakkal szerette volna válaszolni 
Isakssonnak, meggyőzni arról, hogy Gudrun annyira sem veszélyes, mint az erdő 
madarai, de nyelve nem mozdult, merevnek érezte, képtelen volt egy szót is szól-
ni. A tűzzel bajlódott, ahonnan ismerős szempár villant rá, keményen és vadon, 
mint a vadon sebzett állatoké. 

 
Huszonkettedik fejezet 
 
Norvégiában is nehéz idők jártak, de Stenerud üzlete mégis bőséges élelmiszer-

készlettel várta a svéd újtelepeseket. A túloldalról jövőket jó üzletfélnek tekintet-
te, s igyekezett kedvükben járni, hogy neki adják el az elejtett vadak bőrét, s nála 
vásároljanak.  

Helgével és Isakssonnal ez alkalommal nem kötött nagy csereüzletet. A 
bäversjöi újtelepesnek három vörösróka meg egy tucatnyi hermelin bőre volt. Ez 
volt az egész koratéli zsákmány, s ez is olyan silány volt, amilyet még idáig soha-
sem vitt cserére. Helge szerencséje jobban kedvezett. A rozsomákbőrön kívül volt 
két farkas-, egy ezüstróka- és két vörösróka bőre. A hófajd-zsákot otthon hagyta, 
sohasem tudni, mi lesz tavasszal. Túl sokat ugyan nem kapnak ezekért a bőrökért. 
A gabona drága volt, s a többi élelmiszer sem maradt mögötte árban. Isaksson 
húsz tallért kölcsönzött Helgétől, hogy szánkóját ne kelljen félig üresen hazahúz-
nia. 

Miután az éj folyamán Gudrun kipihente magát, úgy látszott, hogy különösebb 
baja nincsen. Majdnem egész nap talpon volt, és szokatlan érdeklődést tanúsított 
aziránt, hogy Stenerudnál mi van eladó, sőt, arra kérte Helgét, hogy egy vég vász-
nat is vegyen.  

Szemében azonban ugyanaz a nyugtalanság tükröződött, s dühösen fújt 
Isakssonra, valahányszor az a közelébe került. A falu asszonyai észrevették, hogy 
Gudrun egyetlen egyszer sem hajolt meg, s talán semmi furcsát nem észleltek vol-
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viselhet el ilyen megerőltetést. Megpróbálta rábeszélni a lassabb tempóra, de sem 
a szavak, sem rimánkodások nem segítettek. Amikor Helge lassítani kezdte az 
ütemet, hogy ez által megállásra kényszerítse a lányt, még inkább nekikeseredett. 
Visszasietett Helgéhez, és követelte, hogy a szánkóhúzást engedje át neki. Való-
ságos közelharcot folytatott a szán köteléért. Egyetlen megoldás látszott célrave-
zetőnek: megkötik a lány kezét-lábát, s hozzákötik a szánhoz. 

Isaksson mindjárt az elinduláskor lassú tempót vett fel, mit sem törődve azzal, 
hogy a másik kettő messze előtte jár. Bizonyos volt afelől, hogy még a sötétedés 
előtt utoléri őket, mert ha gonosz szellem szállta is meg a nőt, amely vadul űzi 
előre,- egyszer csak vége kell, hogy szakadjon ennek az őrült hajszának. Ha aztán 
majd összeesik, akkor ott is marad. Ha egy örültnek elfogy az ereje, az inkább 
holt, mint élő. Minden jobb kilátónál azt várta Isaksson, hogy maga előtt látja 
Helgét a súlyosan terhelt szánkót cipelve, s azon töprengett, hogy vajon szabad-e 
egy svéd nőt eltemetni Norvégiában. Az idő haladt. Isaksson átlépte a határt, de 
még sehol sem látta őket, s önkéntelenül fokozni kezdte az ütemet. Alkonyodni 
kezdett.  

A hold vöröses-sárgás fényt vetett a fjordra, amikor Helge és Gudrun megpil-
lantották a norvég falu kéményeinek füstjét. Az út lefele vitt, s a férfi lábai resz-
kettek, amidőn könnyedén hajlított térdekkel síléceit a lány nyomába irányította. 
Testét, lelkét egyaránt erősen igénybe vette a feszültség, s feloldása megbénította 
izmait. A hihetetlen megtörtént: Minden rossz előjel ellenére, eljutottal a faluba. 
Különös érzés fogta el Helgét, kedve lett volna egyszerre nevetni és sírni. 

Egészen Stenerud udvaráig síztek. Gudrun lihegve támaszkodott síbotjaira, 
majd hang nélkül, hirtelen összecsuklott. Helge hozzárohant, nehezen lélegezve 
melléje térdelt, és segítségért kiáltott. 

A kiáltásra kijött a norvég. Helge remegett, amikor az élettelennek tűnő lányt 
becipelték a házba. Ott a padlóra fektették. Helge leroskadt az egyik székre, s 
megmarkolta annak támláját. Homlokán nagy izzadtság cseppek gyöngyöztek. 
Vörös ködön keresztül látta, hogy Stenerud felesége gyorsan lefejti a lány ruháit. 

Amikor Isaksson a vásárhelyre ért, Helge éppen tüzet gyújtott a falu utasoknak 
fenntartott kunyhójában. Arckifejezése kemény és merev volt. Isaksson a priccsre 
nézett. 

- Hol van? 
- Stenerudéknál. 
 - Vége van? 
- Nem. 
- Koraszülés? 
- Még az sem, de nem lehet tudni, hogy mi lesz. 
Isaksson hümmögve az ágyak egyikére vetette a kabátját. 
- Legjobb lenne, ha itt maradna. 
- Hogy-hogy itt maradna? Hogy érted ezt? 
- Hát úgy, hogy meghalna. Akkor sok bajtól megmenekednél. 
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LÉLEKKÖNNYEK 
 

az eredmény szégyen és gyalázat 
aggódva figyelem a hazámat 

hazámat és népemet 
szülőföldemet  

 
önző fényűző fortélyos erők 

meggyötört lelkek  a szenvedők 
ötmillió közömbös lélek 

a reménytelenségben  remélek 
igaz hogy aljas roncsabb a roncsabbnál 

történt ilyen a  Judás  csókjánál  
hát mégis ez a csók a sikeres  

és győzelemre vitt és visz 
mint  angol ködben a csók (kisz) 

de már bukott is  
volt  titkár messiás széthúzás  
szószátyár és ehhez jelszavak  

a hatalmi prédából nekem is   nekem is  
tangózva taposok,  semmit érő cinkosok 

ijesztgető hazugság regélők  
szörnyen csillogó ködösítő játék, 
betoncsizmában szívtelen ajándék  

 
szépnyelvű nemzetemet ötvöző degenye 

Emlékszel-e még  Szent István  intelmeire 
Vállald az összetartozást vállalkozz  

akarj zöldmezőt hegyet szarvast csodát  
csak tudásunk emelheti fel a hazát  
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CIVILISATIONEN 
 

Stora problem finnas under hatten ! 
När vi inte lärt oss om historiens lärdomar 

När harmonin kärleken och tryggheten minskas 
När likgiltigheten är vinstgivare ! 

när förtroendevalda är lyckosökare, gapande skugga. 
 

När  Guden är borta ---- och pausar 
När himmelriket är tomt ---- och flyttat 

Bara helvetet som arbetar ! 
Var rädda om varandra --- 
Vi är alldeles ensamma ! 

 
 
 

CIVILIZÁCIÓ 
 

nagy bajok vannak a kalap alatt  
mert nem vontuk le a történelem tanulságait 

mert csökkött a szeretett , 
a harmonia és a biztonságérzet 
mert a közömbösség haszonadó  

mert a nép valaszttottjai  
szerencsevadászok 

 tátogó árnyékok csupán 
 

mert szabadságon 
távol az Isten  

elköltözött 
 üres a menyország  
dolgozik a polkol  

egymásra nem vigyázunk 
civilizációs magányunkban 
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Egyik óra a másik után telt, de nem történt más: Gudrun még keményebb pró-
bára tette a férfiak erejét. Úgy tűnt, mintha a fáradtság messze elkerülte volna a 
lányt. Isaksson agyában rémképek kergették egymást. „Ez az őrült nő halálba haj-
szol minket még mielőtt a határra érnénk. Legfőbb ideje, - gondolta magában -, 
hogy a erőmhöz mérten gyalogoljak”. Látta, hogy Helge megállt néhány pillanat-
ra, s vár rá, de kiáltásaira, hogy lassítson, rá se hederített. Aztán olyan messzire 
járt már, hogy Isaksson csak a szánkó és a sílécek nyomait látta. 

Helge és Gudrun a nipdáli menedékházat két órával hamarabb érték el, mint 
számították. A férfi tüzet rakott, s mire Isaksson belépett, már javában ették a hó-
fajdhúst azzal a rizskásával, amit Anna küldött volt nekik. A lány ellenségesen 
nézett Isakssonra és tiltakozott, amikor Helge étellel kínálta. Nagy megerőlteté-
sükbe került annyira lecsillapítani a lányt, hogy ne ragadja ki Isaksson kezéből a 
sült fajdot. 

Evés közben Helge megpróbálta Isakssonnal megértetni, hogy miért nem vár-
hatott rá. Isaksson bólogatott.  

- Igen, igen, megértem, hogy akit a gonosz szellem magához láncol, nem kö-
vetheti a józanész tanácsát. Miattam pedig nem kell aggódnod. Nem tévesztem el 
az utat. Ha holnap ugyanilyen örülten rohantok, akkor csak folytassátok magatok. 
Nincs szándékomban öngyilkosságba rohanni.  

Gudrun viselkedése egész este olyan volt, hogy Isaksson kénytelen volt rajta 
tartani a szemét. A férfiak azt várták, hogy étkezés után lefekszik a kunyhóban 
található négy priccs valamelyikére, de a lány, Helge többszöri kérése ellenére is 
fennmaradt. Arcáról a lágyságnak és engedékenységnek minden nyoma eltűnt, s 
fátyolos, beteges tekintete kemény, vad kifejezést öltött, dühödt villámokat kül-
dött Isaksson felé. Megfoghatatlan gyűlölet szállta meg a lányt, amit az egy csep-
pet sem igyekezett palástolni. Isaksson nem érezte biztonságban magát mindad-
dig, míg Gudrun le nem feküdt Helge háta mögé, s el nem aludt. Nehezen jött 
álom a szemére, lassan elszundított, de az éj folyamán többször felriadt, s az volt 
a érzése, hogy ijesztő tűzgolyóként szegeződik rá egy szempár. 

Alig virradt meg, amikor Gudrun költögetni kezdte Helgét. Látszólag ugyanaz 
a nyugtalanság volt benne, mint az előző nap, s már útra készen állt, mielőtt Helge 
tüzet gyújthatott volna. Elégedetlenséget mutatott, amikor Helge kijelentette, 
hogy amíg nem esznek, addig szó sem lehet a továbbmenésről. A lány fogait vi-
csorította Isakssonra, amikor az az ágyból kilépett. Az újtelepes összeráncolta 
szemöldökét. Valamit dünnyögött, tekintete cseppet sem volt barátságos, hanem 
kemény és azt kívánta jelezni, hogy résen áll. 

Helge nagyon megbánta, hogy Gudrunt magával hozta. Aznap is a lány szabta 
meg az iramot. Meredek hegyoldalakon kapaszkodott felfelé, szélsebesen siklott a 
havasok jeges területein, s olyan vadul ment, hogy porzott a hó körülötte. A férfi 
minden pillanatban attól tartott, hogy Gudrun összeroskad a fáradtságtól, vagy 
egyensúlyát vesztve, halálra zúzza magát a sziklák és a tuskók között. „
Hihetetlen, hogy bírja ezt a nagy megerőltetést. A női test az ő állapotában nem 
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