
legyen.. 
Amikor Gudrun és a férfiak megindultak a hegyek felé, Berit visszafordult 

Bäversjöbe. Észrevette, hogy a näverbäckeni asszony gyermeket vár, s tekintete 
elkomorult. Ha a gyermek élve jön a világra, bajosan lesz hely számára Helge ol-
dalán. De vajon szülhet-e gyermeket az esztelen? Persze, hogy szülhet, hisz való-
színűleg ugyanúgy van megalkotva, mint mások. De ha megszületik a gyermek, el 
kell pusztulnia, mivel ez a szerencsétlen nem képes gondját viselni. Meglehet, 
hogy már most, ott fenn a hegyekben megtörténik… Hallott ő már olyasmiről, 
hogy az asszonyok korán szülnek, ha nagy megerőltetéseknek vannak kitéve. 
Vagy talán, maga a bolond is… A havasok veszélyesek ebben az évszakban, s 
Gudrun amilyen eszeveszettül megy, hogy körül sem néz, könnyen sok minden 
megeshet vele… 

Isaksson fejében hasonló gondolatok motoszkáltak, amidőn Helgéék nyomában 
siklott a havon. Sokféle komoly fordulat jöhet, ha ez az esztelen őrjöngeni kezd. 
Vak őrületében lezuhanhat egy mély szakadékba. Ez volna talán a legjobb megol-
dás, mert abban már biztos lehet, hogy Helge sohasem fogja Gudrunt ispotályba 
vinni. Olyan régóta lakik együtt ezzel a megzavarodottal, hogy már vak a nő 
őrültségével szemben. A múltkor is arról beszélt, hogy Gudrun állapota javul: Ak-
kor mondta ezt, amikor szerinte a egyenesen életveszélyes vált! 

Gudrun szorosan Helge nyomában haladt. Arca piros volt, lehelete apró fehér 
gomolyagokká alakult a jéghideg reggeli levegőben. Időnként türelmetlenül fújta-
tott, s előre kiáltott Helgének, hogy gyorsítson. Egy lejtőn aztán megelőzte a fér-
fit, s a következő emelkedésnél ugyancsak erőlködniük kellett a férfiaknak, hogy 
lépést tartsanak vele. Mindketten szánkót húztak maguk mögött és a hegy szélvé-
dett oldalán elég laza volt a hó.  

A hegyoldalon egyszer csak megállott a lány, kirántotta Helge kezéből a szán 
kötelét, s szinte természetellenes erővel sietett tovább, felfelé. Helge jó néhány 
méterrel maradt mögötte, alig jutott levegőhöz a fáradtságtól. Gudrun után kiál-
tott, de választ nem kapott. Jó öt percébe tellett, amíg közelébe ért, és ismét visz-
szavehette a kötelet. 

- Ne menj olyan vadul! –szólt rá keményen. – Maradj mögöttem! 
A lány nehezen fújtatott, s a kihevüléstől párállott körülötte a levegő, - de még-

sem akart a szánkó mögött menni.  
- Sietniük kell! 
A férfi zihálva állott, nézte, hogy a lány ismét fölfelé törtetett, a szélkorbácsolt 

törpenyírfák között.  
Isaksson alig tudta követni őket. A nagy hideg ellenére is erősen izzadt, fujta-

tott, szíve hevesen dobogott. Nem volt fiatal, s az éhség gyengítette. Tudta, hogy 
őrültség ilyen iramban menni, amikor még majdnem száz kilométernyi út áll előt-
tük. Mégsem mert kiáltani Helgének, hogy lassítsanak. „Valaminek történnie 
kell! - a levegőben volt a tragédia. Egyre inkább érezte, hogy halálúton járnak, a 
dráma nem sokáig várat magára. 
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                 HUSZADIK ÉNËK 
                 Előkészületëk Pohjola lakodalmára. 
                Az óriástulok mëgütése. A sör születése. 

 
 
     Miről mondjuk most mesénket, merre mënjën most az énëk? Arról mondjuk 
most mesénket, arra mënjën most az énëk: Pohjola-lakodalomba, istenës ivásza-
tokra (6) 
     Régtül készültek rëája, hordtak élelmet halomba, Pohjola palotájába, Sariola 
szállására. (10) 
     S hogy mi mindënt hordtak össze, készletëket hol kerestek végtelen 
ëvészetëkre, irdatlan ivászatokra, tömegëket jóllakatni, annyi népnek ënni adni? 
(16) 
     Tulkot tömtek Karjalában, finn földön bikát neveltek. Nëm volt nagy, nëm is 
picinke, borjúnak ëlég erőske: farkával hadart Hämében, Kemi völgyében fejével; 
szarva nyúlott százölesre, másfélszázölesre szája. Nyestnek hosszú hétbe tellne 
kötelét körülkerülni, fëcske félnapot rëpülne, két szarva között ha szállna, 
éppenhogycsak célhoz érne, hogyha közbe nëm pihenne. Mókus hónapszám sza-
ladna farka végitől fejéig, célhoz akkor is nëm érne, ahhoz mégëgy hónap kéne. 
(34) 
     Azt a bámulatos borjat, fajtabéli finn bikácskát Karjalában közrefogva vitték 
Pohja partjaira. Százan szarvába fogóztak, ezren tartották tokáját, úgy vezették azt 
az ökröt, úgy kísérték Pohjolába. (42) 
     Tulok caplatott, taposva Sariola öble szélit, fejével füvet legelve, hátával az 
égig érve. Hanëm hentëst nëm találtak, föld förtelmesét mëgütni, Pohja sarjai so-
rában, mind a népes nemzetségben, fiatal fiak körében, vénëkről nëm is beszélve. 
(52) 
     Vénembër került keletrül, Virokannas Karjalábul. Szóval mondta-
mondogatta: „Várj csak, várj csak, szép tinócska! Tag-lómmal ha mëgtapintlak, 
hozzád vágok vasrudammal, kólintva kemény kupádra, tudom, hogy jövő tavasz-
szal érdës nyelvvel nëm nyalintasz, nëm darálsz dagadt pofáddal mezeinknek 
mëzsgyevégin, Sariola öble szélin!” (64) 
     Huzakodott, hogy mëgüsse, Virokannas fejbevágja, Palvoinen pokolba küldje. 
Mëgrázta fejét a marha, kiguvadt a szëmgolyója, mëgütője fára mászott, 
Virokannas vackorosba, Palvoinen füzesbe futva. (72) 
     Kerestek tovább, kutatva, ki lëgyën, aki mëgüsse, Karjala kies honában, Suomi 

Észak hírnökei                                              2301 



mindën szögletében, oroszoknak országában, a vitéz viking hazában, lappoknak 
lapos határin, Turja tágas szállásain, tudakolták Tuonelában, Manában, manók 
honában. Keresték, hanëm hiába: ëgy taplónyit sëm találtak. (84) 
     Keresték, aki mëgüsse, mészáros után nyomoztak, tengër téreit bejárva, végte-
len vizet kutatva. (88) 
     Tengërből fekete férfi, kélt ëgy hős a hullámokbul. Nëm mondhatni éppen 
nagynak, de nëm is nagyon kicsinynek: fekve tál alá beférne, aláállhatna szitának. 
(96) 
     Hanëm vasbul volt a marka, ránézésre rozsdabarna, búbját kősisak borítja, lá-
bán kőcsizmák kopognak, aranykése van kezében, nyele rézzel van kirakva. (102) 
     Ebben aztán embërére, lelt kemény kezű ölőre Suomi szörnyeteg bikája, tagló-
zóját mëgtalálta. (106) 
     Mihelyt mëglátta a barmot, nyomban rácsapott nyakára: térde roggyant a tu-
loknak, fordult féloldalt a földre. (110) 
     Lëtt-ë zsákmány sok belőle? No, nëmigën lëtt belőle: száz tekenő tán a húsa, 
száz öl hosszú kolbász-hurka, lëtt vagy hét hajónyi vére, mintëgy hathordónyi há-
ja, Pohjola lakodalmára, Sariola lagzijára. (118) 
     Termët tëttek Pohjolában, tágas termët, hosszú házat: három-százöles a széle, 
hétszër százöles a hossza. Tetején kakas kiálthat: nëm hallik a hang a földre; ka-
puban kutya ugathat, nëm hallják, kik hátul állnak. (126) 
     Pohjolai háziasszony hidlóhosszat sétálgatva, padlóhosszat járva-kelve tanako-
dott-tépelődött: „Hát sört hol fogunk szërëzni, házimurcit hogy csinálunk, eltënni 
az esküvőre, lëgyën a lakodalomra? Sörkészítésnek mikéntjit, nëm t’om sörnek 
származását.” (136) 
     Búboskemëncén a bátya búbosról belébeszéle: „Árpa volt a sörnek atyja, kom-
ló kortyolnivalónak, bár vizet së nélkülözhet, s tűztelen së tudna lënni. (142) 
     „Komlót, fattyát könnyű kedvnek hantra hányták kiskorában, bészántották, 
mint a férget, fölöslegësként kidobva Kalevának kútja mellé, Osmo földje oldalá-
ba. Abbul kelt ëgy kis palánta, virgonc vesszőcske kihajtott, fiatalka fára kúszott, 
lombja legfëlső hëgyére. „ (152) 
     „Árpát szórt a jószërëncse Osmo törte új ugarra. Szépën nődögélt az árpa, gyö-
nyörűen szárba szökve Osmo törte új ugaron, Kaleva fia mezőin.” (158) 
     „Eltelt ëgy kevés időcske, fárul komló már kiáltott, szántó széliről az árpa, víz 
Kaleva kútja mélyin: ’Mikor lësz találkozásunk, ëgymással ëgyesülésünk? Kínló-
dás külön az élet, párban, hármasban vidámabb!’ (166) 
     „Osmotar, a sör tëvője, Kapo, komló erjesztője először is árpamagvat, vëtt hat 
apró árpamagvat, majd kalászát hét komlónak, vizet nyolc merőkanállal. Fazëkát 
a tűzre tëtte, főzetét forralni kezdte. Árpalésörét sűrítve főzögette nyári nappal, 
fokán ködlő félszigetnek, párálló sziget szegélyin öblös új edény ölében, nyírfából 
kivájt vödörben.” (180)  
     Sikerült a sör tëvése, nëm sikerült erjesztése. Tanakodott-tépelődött, 
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 A délvidéki segély ezen a télen sok emberéletet megmentett. Arra ugyan nem 
volt elegendő, hogy az éhezőket felhizlalja, de mindenesetre a legnagyobb rosszat 
megtörte és mindenki remélhette, hogy megéri a következő tavaszt. Sok helyen 
azonban a segély már későn érkezett. Olof Nilsson kunyhóján kívül még sok más 
is gazdátlanná vált, s majdnem minden egyes családban egy-egy koporsó várt a 
kora tavaszi elszállításra. 

Maga Isaksson is részesült a segélyben és ígéretet kapott, hogy majd vetőmag-
ért is jelentkezhet. Újév után, a második héten aztán el is ment Näverbäckenbe. 
Túl sok élelemre nem számított, de túlságosan lekötelezettnek érezte magát a dél-
vidékivel szemben. Most már egyenesen illendőnek vélte, hogy vele tartson a nor-
vég vásárra. Ezenkívül egyéb számítása is volt. Az a gyanúja támadt, hogy Helge 
üldözött, mivel nem mert a faluban mutatkozni. –Talán csak kisebb kihágást kö-
vetett el, ami idővel szépen feledésbe megy. Jobb embert aligha kaphatna Berit. 
Csodálatos, hogy egyes emberek szinte étellel a kezükben jönnek a világra. Soha-
sem kell éhezniük, s akik ilyenekkel laknak egy fedél alatt, bizony nem fekszenek 
le korgó gyomorral. Ezért mindenképpen úgy kell rendezni a dolgot, hogy Berit 
hozzá mehessen. Ha Helge nem akarja azt a bolond nőt istápolyba vinni, más 
megoldást kell keresniük. 

Gudrun ellenségesen fogadta a bäversjöieket és semmi szín alatt nem akart ott-
hon maradni, míg a férfiak Norvégiában lesznek. Egyáltalán nem lehetett mara-
dásra bírni, s végül Helgének kellett engednie, bár tudta, hogy ez nagy kockázattal 
jár. Az út nehéz, még a férfiaknak is, minden erejüket igénybe veszi. Lehet 
Gudrun erős, de mégiscsak nő, s néhány hónap múlva gyermeket szül.  

Isaksson valamit dörmögött esztelenségekről, s értésére adta Helgének, hogy 
nem azért jött, hogy egy tehetetlent cipeljen oda, meg vissza a hegyeken át, ha-
nem hogy élelmiszert szállítson. Gudrun dühösen fújt Isaksson felé, szemében 
olyan vadság ült, hogy Isaksson óvakodott hátat fordítani neki. Ugyanolyan köz-
veszélyesnek tartotta a lányt, mint Andreast, aki az utolsó szem puskaporig lövöl-
dözött. Úgy figyelte Gudrun minden mozdulatát, mint aki hirtelen rajtaütéstől fél. 
Egyenesen felelőtlenségnek tartotta, hogy Helge engedi, hogy Gudrunnak kése is 
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Nagy Klára fotókompozíciója 

mondogalódott magában: ’Mit is kéne ehhëz adni, mit këllene még keresni söröm-
be savasítónak, komlófőzetbe kovásznak?’ (188) 
     Kalevatar, szép kisasszony, finom ujja-ujjacskája, könnyű mindën mozdulása, 
cipellője mint a pille, sétál hídlóján haladva, padlódëszkán pörgölődve, sürgölőd-
ve-forgolódva, két fazékra is figyelve. Fadarabot lát a földön, fölvëszi, kezébe 
kapja. (198) 
     „Tapogatja, nézëgeti: ’Ha valami válna ebbül Kapóka ügyes kezében, szép 
szűznek kezeügyében? Elviszëm Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe!’  (204) 
     „Elvitte Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe. Kapo két kezébe fogta, tenye-
rében dörzsölgette, combjai közé szorítva: fehér mókus lëtt belőle.”  (210) 
     „Kapo kisfiát tanítva, magyarázta mókusának: ’Dombok éke, drága móka, ara-
nyom, világ virága! Odamënj, ahova mondom, hova mondom és kívánom: 
mëtsolai mézmezőre, táltosi Tapiolába! Ëgy kis fára fölkapaszkodsz, fürgén 
lombjába lopózva, hogy a karvaly el në kapjon, ég madara mëg në fogjon. Térj 
mëg néhány jó tobozzal, gyöngyével gyönyörű fának, adjad azt Kapo kezébe, 
okos Osmotar sörébe!’ ” (226) 
     „Hát futott a fürge mókus, lobogott a lompos farka, útján szélvészként szalad-
va, hamarosan messze mënve, erdő mellett, máson által, harmadikon áthaladva 
jutott mézes Metsolába, táltosi Tapiolába. (234) 
     „Látott három fát, hatalmast, négyet is nevendékfábul, fölfutott a réti fára, tisz-
táson talált fenyőre, el së kapta karvaly karma, mëg së fogta ég madara.” (240) 
     „Tört tobozt a lúcfenyőrül, virágot vörösfenyőrül, körmei közé szorítva rakta 
marka rejtëkébe; lëtëtte Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe..” (246) 
     „Kapo komlónak levébe, Osmotar a sörbe szórta: sörnek nincs savasodása, 
komlólének nincs kelése.” (250) 
     „Osmotar, a sör tëvője, Kapo, komló erjesztője fejét törte tépelődve: „Mit is 
kéne most hozatni sörömbe savasodásra, komlólevembe kovásznak?’  (256) 
     „Kalevatar, szép kisasszony, finom ujja-ujjacskája, könnyű mindën mozdulása, 
cipellője mint a pille, sétál hídlóján haladva, padlódëszkán pörgölődve, sürgölőd-
ve-forgolódva, két fazékra is figyelve. Forgácsot talál a földön, fölvëszi, kezébe 
kapja.” (266) 
     „Tapogatja, nézëgeti: ’Ha valami válna ebbül Kapóka ügyes kezében, szép 
szűznek kezeügyében? Elviszëm Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe!’ (272) 
     „Elvitte Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe. Kapo két kezébe fogta, tenye-
rével dörzsölgette, combjai közé szorítva: lëtt aranymellű mënyétke.” (278) 
     „Mondotta mënyétfiának, árva állatát okítva: ’Mënyétke, aranymadárka, bű-
vös-bájos pénzësbunda, odamënj, ahova mondom, hova mondom és kívánom: 
mënj a medvék barlangjába, vadon vadjai honába, medvék mérkőző terére, barna-
bundák gyűlhelyére! Gyűjts kelesztőt két marékkal, habos tajtékot tenyérrel, adjad 
át Kapo kezébe, okos Osmotar sörébe!’ (292) 
     „Ugrott mindjárást mënyétke, aranymellényës mëgindult, útján szélvészként 
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szaladva, hamarosan messze mënve; folyó mellett, máson által, harmadikon átha-
ladva ért a medvék barlangjába, vadak sziklaszállására, medvék mérkőző terére, 
barna bundák gyűlhelyére vaskemény kövek közibe, acélhátú érchëgyekre. (304) 
     „Tajtékzott a medve torka, habot hánya szörnyű szája: tajtékot tenyérbe szëdte, 
merëgette két marékkal; átadta Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe.” (310) 
     „Osmotar a sörbe ontja, Kapo komlólébe dönti: sörnek nincs savasodása, nëm 
forr férfiak itala.”  (314) 
     „Osmotar, a sör tëvője, Kapo, komló erjesztője fejét törte tépelődve: ’Mit is 
kéne most hozatni sörömbe savasodásra, komlólé kelése végett?” (320) 
     „Kalevatar, szép kisasszony, finom ujja-ujjacskája, könnyű mindën mozdulása, 
cipellője mint a pille, sétál hídlóján haladva, padlódëszkán pörgölődve, sürgölőd-
ve-forgolódva, két fazékra is figyelve. Borsóhéjat lát a földön, fölvëszi, kezébe 
kapja.” (330) 
     Tapogatja, nézëgeti: ’Ha valami válna ebbül Kapónak ügyes kezében, szép 
szűznek kezeügyében? Elviszëm Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe.” (336) 
     „Elvitte Kapo kezébe, szép szűznek kezeügyébe. Kapo két kezébe fogta, tenye-
rével dörzsölgette, combjai közé szorítva: méhe bújt elő belőle. (342) 
     „Madaracskáját tanítva magyarázta méhikének: ’Méhike, ügyes madárka, virá-
gok kicsiny királya, röpülj arra, merre mondom, merre mondom és kívánom: 
szélës tengëri szigetre, tengër sziklazátonyára. Lányka ott szëmét lëhúnyta, 
rézöveske földre roskadt, két felén szagos füvekkel, ölében varázsvirággal. Szál-
líts szárnyaidon márcot, mézcsëppëket hozz csuhádon fehér bóbitás fűszálrul, 
kristályos virágkehelybül; adjad át Kapo kezébe, okos Osmotar ölébe.” (360) 
     „Méhike, ügyes madárka szállt, ahogy a szárnya bírta, útján szélsebëst rëpülve, 
hamarosan messze mënve, tengërt szelve, másik mellett, harmadikon áthaladva 
szállt a tengëri szigetre, tengër sziklazátonyára. Látta, alszik ott a lányka, 
rézöveske földre rogyva, nevetlen füvek fejére, mézmezőnek mëzsgyéjére, vállain 
aranyvirágok, ezüst szénaszál ölében.” (374) 
     „Szárnyát márcba mártogatta, mindën tollát tiszta mézbe fehérbóbitás 
fűszálrul, harmatos virág hëgyérül; átadta Kapo kezébe, szép szűznek 
kezeügyébe.” (380) 
     „Osmotar a sörbe szórta, Kapo komlólébe tëtte: sava attul lëtt sörének, friss 
itala forrni kezdëtt új favödre vájatában, öblében öles csöbörnek, már csöbör fülé-
re folyva, pereme fölött kiforrva, majd a földre is lëfolyva padlódëszkákon patak-
zott.” (390) 
     „Napok teltek, napok múltak, elszaladott ëgy időcske. Férfiak igëncsak ittak, 
de leginkább Lemminkäinen. Részëg Ahti, részëg Kauko, az a pëzsgővérű pajkos 
Osmotar sötét sörétül, Kalevatar komlójátul. (398) 
     „Osmotar, a sör tëvője, Kapo, komló erjesztője száját szóra nyitva mondta: ’Jaj 
nekëm, szëgény fejemnek! Csapnivaló sört csináltam, iszonyú italt szërëztem: 
lám, csöbrébül is kicsordult, padlóra pocsékolódik.’” (406) 
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S akkor elmentünk abba a bárba, ahol a nője várta. Lisa szörnyen nézett ki. Azt 
hittem, hogy az ilyen Alexander-félék a javából válogatnak, de ez a fiatal lány 
nagyon szerencsétlennek látszott. Mint egy ázott veréb. 

– Bocs a késésért – mondta Alexander. – Ötezerrel tartozom.  – S rám mutatott. 
– Nem szakításról volt szó? – néztem értetlenül Alexanderra. 
– Hol szedted fel? – kérdezte Lisa. – Vele még nem láttalak. 
– A biliárdszalonban. 
– Hogy kerültél oda? Nem szoktál biliárdozni. 
– Elege lett belőled – mondtam Lisának. – Egész este ezt hajtogatta. 
– Itt a pénzed – mondta Lisa. 
Néhány papírpénz nyújtott felém. Valamivel több volt, mint ezer.  
– Rendben – mondtam. – Akkor én mehetek is. 
– Várd meg, hogy mit válaszol – kért Alexander. – Nem akarok egyedül ma-

radni vele. 
– Tudod, hogy mi lesz a válaszom – mondta Lisa. – Veled akarok maradni. 
– De nem bírja a nyavalygásaidat – próbáltam segíteni a lökött Alexanderen.  
Én tulajdonképpen elégedett lehettem. A nők nagyjából rendezik a tartozásai-

kat, ennyit megértettem. 
– Hülyeség – mondta Lisa. – Szeretlek, Alexander. Nagyon jól tudod. 
A kijárat felé indultam. Mindennek van határa. Csak nem fogom végighallgat-

ni. De Alexander utolért. 
– Hová mégy? – kérdezte.  
– Haza – mondtam.  
– Kénytelen leszek nálad aludni – mondta. 
– Úgy néz ki – mondtam.  
Ez nem semmi, gondoltam magamban, miközben átcaplattunk a városon. Nem 

csak az öregek löknek más színű golyót – velem együtt –, hogy kivessék a hálót 
valakire. De mi ezt csak a biliárdszalonban tesszük, sosem azon kívül.   
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nem muszáj azon versengenünk, hogy ki bírja a fehér golyót a falhoz legközelebb 
gurítani – robbantsak csak nyugodtan. Nagyon kell vigyázni velük. Vesztettem 
már néhány öreg ellen. Mindig óvatosan kezdenek – ötvenes, százas tétekkel, 
amiket el is veszítenek. Ügyetlenkedve, egyszerűen. Aztán az ezres téthez köze-
ledve nyerni kezdenek. De én már nem játszom ellenük. Régen nem vesztettem 
egyetlen játszmát sem, s amikor Alexander felbukkant a teremben, aznap este már 
a hetedik áldozatomnak ígérkezett. Eleinte a közelben ácsorgott, azt figyelte, ho-
gyan verek tropára egy újabb balekot, akit azzal cserkésztem be, hogy az asztal 
körül kóvályogva rossz golyókat gurítottam a hálóba  – háromszázat tett fel, amit 
hamarost bezsebeltem. Azt gondoltam, ezzel a zsákmánnyal mára már vége, nem 
lesz több. De Alexander felkapott egy dákót, s kijelentette, hogy egy olyan va-
gány ellen, aki gyors egymásutánban hat golyót képes eltenni, neki játszania kell. 

 – Ezres? – kérdezte Alexander. – Benne vagy? 
 – Tőlem? – mondtam. – Mehet! 
Tulajdonképpen adtam neki egy esélyt, de eldumálta a dolgot, nem jött rá, mi-

lyen szerencséje volt. Főleg a bajkeverő, parancsolgató nőjéről beszélt. Nem 
hagytam magam befolyásolni, s egy pillanatra azt gondoltam, hogy szólok a sa-
rokban álló lányoknak – nem ártana ezt az alakot kicsit kezelésbe venni, hogy ma-
gához térjen. Öt menetet játszottunk, nem csoda, hogy eleget hallottam. Mert 
amint az első ezrest elnyertem, folytatni akarta. Ugyanaz a tét, partiról partira. De 
végül nemet mondtam. Így tudtam meg a nevét. Nem akart fizetni, és hangosan, 
érthetően kijelentette, hogy csaltam. Ha pénzről van szó, nagyon gyors tudok len-
ni, elhappoltam a tárcáját bankkártyástól, mindenestől. Alexander Solberg állt a 
kártyán. És pénz? Egy szál sem. 

– Ez van – mosolygott – savanyú a szőlő! 
Senki nem szereti a zűrt, mennünk kellett. Gusztáv kijelentette, hogy többé meg 
ne lásson a teremben. Álltunk az utcán és egymást bámultuk. – Nem csaltam – 
mondtam. – Az kizárt, különben biztosan megpróbálnám! 

– Tudom – mondta. – Jó srác vagy. Megkedveltelek. Eszünk egy hamburgert? 
– Miből? – kérdeztem.  
– Nyertél, vagy nem? 
Ezt úgy mondta, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Nem volt kér-

déses, elmentünk a büfébe, ettünk, mint két jóbarát. 
– Lisával van randim – mondta Alexander. – A Bar Rougeban. Velem jössz? 
– Lisával? 
– Aha. Kell egy haver, különben nem tudok szakítani vele. Csodára ki lesz bo-

rulva. 
– Remek – gondoltam –, majd Lisa kifizet. Nem gyakran tartoznak nekem öt-

ezerrel. Hagyjam veszni? 
– Pont olyan klassz srác vagy, mint saccoltam– nevetett Alexander. – Ez re-

mek, te képes leszel megfékezni Lisát.  
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     „Vörösbëgy fütyült a fárul, ereszbül rigó rikoltott: ’Nincs sörödnek sëmmi hí-
ja, italod igën kiváló, hanëm hordóba tëendő, pincemély lëgyën lakása, tartós 
tölgyfakádaidban, rézabroncsos hordaidban!” (414) 
     „Szóval így volt származása, kezdete Kaleva-sörnek, kútfeje nëmës nevének, 
messzire ható hírének. Mert igazán jó itóka: jámborok javát akarja, mëgnevetteti a 
nőket, férfiakat fëlvidítja, bölcset könnyű kedvre készti, bolondot 
bohókodásra.” (424) 
     Pohjolai gazdaasszony, sör születésit mëgértve, vizet vëtt a nagy csöbörbe, fa-
edényit félig töltve. Árpát hányt belé halommal, vegyësen komlókalásszal. Keve-
rékit főzni kezdte, fűszërës vizét kavarni új vödrének vájatában, kongó kádja bel-
sejében. (434) 
     Hónapszám követ hevítve, vizet főzve nyáron által egész erdőt eltüzeltek, ku-
takból vizet kimertek. Már az erdő fátlan fonnyad, kutakból a víz kiapad, amig azt 
a sört sűrítik, azt a komlót készre főzik végnélküli vendégségre, pohjai poharazás-
ra. (444) 
     Szigetükről száll a füstje, tartva félsziget fokának, kél a sűrű füst kerëngve, 
levegőben lëng a pernye terjëdelmes tűzhelyükrül, magas máglyának hëgyérül, 
Pohjola felét befëdve, Karjalát koromba vonva. (452) 
     Népek ámuldozva nézik, találgatva-tépelődve: „Mi füstöl a messzeségben, szél 
a pernyét honnan hozza? Túl kicsiny csaták tüzének, túl nagy pásztortűz-
parázsnak.” (458) 
     Akkor Lemminkäinen anyja kora hajnalban kiméne, hogy vödör vizet 
merítsën: fekete füstöt lát keletrül, északról az égre szállni. Mondja, száját szóra 
nyitva: „Bajnak füstje az bizonnyal, csatából csapódik erre.” (466) 
     Ahti is, sziget szülötte, az a szép Kalandoskedvű nézi-nézi nagysokáig, tana-
kodva-tépelődve: „Már csak mëgnézëm, miféle, kifürkészëm én közelrül, mi füs-
töl a messzeségben, szél a pernyét honnan hozza. Csata füstje-é csakugyan, 
verekëdésből verődik?” (476) 
     Méne Kauko, hogy közelrül lássa forrását a füstnek: nëm csapódott ám 
csatábul, verekëdésből verődve: sörfőzésnek volt a füstje, jőve 
komlókotyvasztásbul széliről Sariolának, homokpartnak hajlatábul. (484) 
     Kauko két szëmét mereszti, kertbenézve-kancsalítva, szëmei csak szétszalad-
tak, lëgörbült a szája széle. Mikor már ëlëget nézte, vízi árkon átkiáltott: „Hej, 
kedves anyósomasszony, Pohja gondos asszonyanyja! Jó lëgyën a lőre mostan, 
itathasd nëmës itallal azt a tengërnyi tömegët, legkiváltképp Lemminkäinent, aki 
most mëgy esküvőre legkisebb lëányocskáddal!” (498) 
     Sörrel közben elkészültek, férfinak való itallal. Leltek helyt komló levének, 
sárgálló sörük lëtéve föld alatti fekhelyére, sziklapince padlatára, tölgyfahordónak 
hasába, rezes csap mögé becsukva. (506) 
     Akkor Pohja asszonyanyja hozzálátott sütni-főzni, fazëkai vërsënyt forrtak, 
serpenyői sistërëgtek. Kënyeret dagaszt, kalácsot, nagy tésztákon tapsikolva, hogy 
lëgyën a házinépnek, étel tengër-nyi tömegnek pohjai lakodalomban, Sariola lag-
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zijában. (516) 
     Már a sok kënyér kisütve, kalácstészták mëgdagasztva. Eltelt ëgy kevés időcs-
ke, pillanatnyi-përcenetnyi. Sör a pincében sutyorgott, hordaiban hajtogatta: „Bár 
akadnék már ivóra, këllemetës kortyolóra, jótorkú dërék dalosra, élvezetës 
énëkësre!” (526) 
     Lőn keresése regösnek, jótorkú dërék dalosnak, tisztësségës verstudónak, 
élvezetës énëkësnek. Lazac jó lësz tán dalosnak, csuka csëngő énëkësnek. Lazac 
nëm lësz jó dalosnak, csuka csëngő énëkësnek: lazacnak laza az álla, foga csorba 
a csukának. (536) 
     Lőn keresése regösnek, jótorkú dërék dalosnak, tisztësségës verstudónak, 
élvezetës énëkësnek. Gyermëk gyüjjön tán dalosnak, csëcsszopó csinos regösnek! 
Gyatra énëkës a gyermëk: nyálzik, hogyha szája nyílik, nyelve könnyen félre-
nyaklik, beszéd közben mëgbicsaklik. (546) 
     Sárgálló sör zsörtölődött, fiatal fenyëgetőzött tölgybordás bödönbe zárva, réz-
csapok mögé becsukva: „Ha nëm gondoskodsz dalosrul, érdëmlegës énëkësrül, 
tisztësségës verstudórul, rigmusmondó jó regösrül, rézabroncsaim lërontom, 
tölgydongáimat kidöntöm!” (556) 
     Pohjolai asszony akkor követeit csak kiküldte, mëghívásit hírül adta. Szolgáló-
ját szólította: „Aprócsëprő csöpp cselédëm, szorgos szolgálólëányom! Hívd mu-
latni most a népet, daliákat dorbézolni! Boldog-boldogtalan jöjjön, vakok és ügye-
fogyottak, bénák és inaszakadtak. Világtalant hozd hajóval, inaszakadtat szekér-
rel, szállítsd a betegët szánnal! (570) 
     „Hívjad Pohja polgárait, mindënkit Kalevalábul, vén Väinämöinent először, 
élvezetës énëkësnek! Në hívd a Kalandoskedvűt, azt az Ahti Saarelainent!” (576) 
     Mire Pohja csöpp cselédje tudakolta, kérdve tőle: „Mért në hívjam mëg Kalan-
dost, azt az Ahti Saarelainent?” (580) 
     Mire Pohjola mamája válaszát így adta vissza: „Azért hagyd Kalandoskedvűt, 
Lemminkäinent mëghívatlan, mivel ádáz békebontó, javíthatatlan garázda, még a 
nászt is mëgzavarja, lakodalmat tönkretéve, szende szűzeket mëgejtve ünneplő 
fehér ruhában.” (590) 
     Akkor Pohja csöpp cselédje szóval mondta, fölfelelte: „Nëm is ismerëm Ka-
landost, hogyan hagyjam mëghívatlan? Nëm t’om, hol van Ahti háza, 
Kalandoskedvű lakása.” (596) 
     Az a pohjolai asszony így felelt neki szavára: „Mëgismerëd majd Kalandost, 
azt az Ahti Saarelainent: sziget Ahtinak hazája, parton lókötő lakása, táguló öböl 
ölében, Kaukoniemi hajlatában.” (604) 
     Hát akkor a csöpp cselédke, pénzën szërzëtt szolgalányka mëghívóit hét irány-
ban, hírét hordta nyolc határba, Pohja mindën polgárának, Kaleva egész hadának, 
a zsírtalan zsëllérëknek, szűk bekecsű bérësëknek; csak az Ahtit, azt kivéve, azt 
hagyva csupán hívatlan. (614) 
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Részlet a Nagyvilág Kiadónál 2007-ben 
megjelent novelláskötetből  

            
A legtöbb biliárdszalonban munkanélküli 
férfiak lebzselnek. A sarkokban kivétel nél-
kül mindenütt sodrott cigarettavégek és ha-
mu. Mivel az asztalok fölé lógó lámpák csak 
a zöld filcet s a mahagóni peremet világítják 
meg, senki sem törődik a szeméttel. Így min-
den biliárdszalon szépnek és tisztának tűnik. 
Mindazonáltal ritkán fordul elő, hogy maha-
góni asztalon játszhassunk; leginkább csak a 
hivatalos versenyeken és a patinás biliárd-
szalonokban – mint például Gusztávnál. Ott 
találkozunk mi, akik tudjuk mindazt, amit 
tudni érdemes. Már ami a pénzkeresést és a 
pénz fellelhetőségét illeti. Gusztávhoz, stílu-
sosan, csak fiatalok járnak. Ezt tapasztaltam 

az évek során. 
Úgy kezdődött, mint általában. Igen. Jó estének ígérkezett. A dákót ügyetlen-

kedve csavaroztam össze; az egyik részt leejtettem a padlóra, mafláztam, ameny-
nyire csak bírtam. Az ilyesmi feltűnést kelt; tapasztalatból tudom.  

Nemsokára megjelentek körülöttem azok, akik azt remélték, hogy 
megkopaszthatnak. Nagy gyakorlatom van, kilenc évesen kezdtem biliárdozni – 
sámlin álltam, apám támasztotta a hátam. Élveztem, s azóta csak egyre jobb. 

A biliárdszalonok tulajdonosai tudják, hogy mire megy ki a játék, és eltűrik. 
Gusztáv is. Kedvünkre szórakozunk. Mindenki tudja a szabályokat, egy sem szá-
jal, kivéve ezt az Alaxandert. Magasabb nálam, szőke, jó ránézni. Nem mintha 
meleg lennék, de nem véletlen, hogy buknak rá a nők. Most is bennünket bámul-
tak a sarkokból és a játékautomaták mögül. Nem hiszem, hogy Alaxander észre-
vette volna, legalább is úgy tett, mintha...  miközben csupa marhaságot beszélt – 
és igyekezett elnyerni a föltett két ezrest. Egyből láttam, hogy én nyerek. Össze-
vissza magyarázott, mint ahogy a nyitott és impulzív emberek szoktak. Nekem 
mindegy, én csak a pénzre gondoltam, s a tapasztalatom azt súgta, hogy ez az alak 
sokat fog veszíteni. A legrosszabbak a hallgatag öregek, akik azt motyogják, hogy 
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pusztulásod: most lészën mëgéledésëd! Jó dolgosnak jutsz lakába, szorgos szántó 
szalmájára, kënyéradónak kezére, halfogónak hónaljába, szarvasűző szaunájába, 
vadásznak verejtëkébe. (492) 
     „Talpig férfi lësz a férjed, dërék, mëgtermëtt dalia. Íja nëm hever hiába, nëm 
lóg tétlenül a tëgze, nëm kövérëdnek kutyái, szalmaalmukon szuszogva. (498) 
     „Az idén is három ízben, kikeleti virradattal, ébredt tábortüze mellett, 
fenyőfekhelyérül kelve; több ízben idén tavasszal hajnalharmat hullt szëmébe, 
fenyő fésült üstökébe, törzséhëz fa dörzsölődött. (506) 
     „Férjed falkák futtatója, száz gulyának gondozója. Vagyona vagyon e vőnek, 
lábon ringó rëngetege, fürgén futosó mezeje, völgyvándoroknak serege: százai 
szarvat hordozóknak, tele tőgyet ringatóknak, kazla mindënik mezőben, pajtája 
ezër patakban, éléstára égërësben, árpaföldje árokparton, zabvetése sziklaszélën, 
búzaföldei folyókban, domboldalon drágasága, aprópénze kis kövekben.” (522) 
     

Folytatása következő számunkban 
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                            HUSZONËGYEDIK ÉNËK 
                            Lakodalom Pohjolában 
 
     Az a pohjolai asszony, Sariola asszonyanyja épp a kert alatt időzött valami 
tëvés-vëvésben. Hallik ostor pattogása, parton szánok szisszenése. Elnéz észak 
ellenében, fordítja fejét a napra, tanakodik-tépelődik: „Micsoda tömeg tolonghat 
peremére partjaimnak? Hadat hoznak tán fejemre?” (12) 
     Méne is, hogy mëgtekintse, hogy kikémlëlje közelrül: hát nëm is hadak 
jövének: lakodalmas nép közelgëtt; vőlegény a legközépën, mélyén ünnepi 
mënetnek. (18) 
     Pohjolai asszony akkor, Sariola asszonyanyja, látva vőlegény jövésit, száját 
szóra is nyitotta: „Véltem már veszëtt viharnak, fákat döntő förgetegnek, partot 
szaggató szeleknek, kavargó kavics zajának. Mëntem is, hogy mëgtekintsem, 
hogy kikémlëljem közelrül. Nëm volt ám vihar jövése, förgeteg faforgatása, sze-
lek partot szaggatása, kavargó kavics zöreje: vőmuramnak volt a népe, mëgjött 
kétszázadmagával. (34) 
     Hogy a vőmre hogy találok ennyi embër erdejében? Elválik a vőm a néptül, 
mint fenyő a többi fátul, törpe bokroktól a tölgyfa, hold a halvány csillagoktul. 
(40) 
     „Léptet szénszínű lovával, mintha farkasháton ülne, hollószárnyakon rëpülne, 
lebëgő lidérc-madáron; hét aranykakukkolóval hámigáján hangicsálva, tíz 
csicsërgő csízmadárral zablaszíjain zönögve.” (48) 
     Döng a domb felől az utca, kútközön rudak ropognak: már a vő az udvaron 
van, népe a tanyára tódul, vőlegény a legközépën, mélyén ünnepi mënetnek, nëm 
nagyon előre állva, igën hátra sëm húzódva. (56) 
     „Mozogjatok most, legényëk, gyöpre mindën markos embër, hevedert hamar 
lëvënni, szërszámszíjakat lëszëdni, szánrudait lëjjebb rakni, vőmet házamba ve-
zetni!” (62) 
     Vágtatott a vőnek ménje, karmazsinkasost röpítve udvarán ipaurának. Szólt a 
pohjolai asszony: „Szolgám, szolgám, édës szolgám, falu legdalibb legénye! Fogd 
ki ménlovát a vőmnek, hókahomlokút eloldva rézveretës rúdja mellől, cinnel cif-
rázott szíjábul, pénzzel pëngő pántjaibul, vesszőből fonott igábul! Vidd a vőle-
gény csikóját, jártasd szép simán szaladva, selyëm kantárra kapatva, ezüst zablá-
val vezetve puhán dobbanó porondra, jól kitaposott terepre, frissen hullott porha-
vakra, tejfehér palástú földre! (82) 
     „Vezesd inni vőm csikóját a legközelebbi kútra, forráshoz, mi nincs befagyva, 
ám buzogva bugyborékol gyantádzó fenyőgyökérën, lombos lúcfenyő tövében. 
(88) 
     „Adj a vőlegény lovának arany abrakoskosárbul, ragyogó rezes edénybül árpa-
magot mëgmosottan, új búzát puhára főve, rozsot rostálva, darálva!” (94) 
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     „Majd vezesd a vőm csikóját java jászolom elébe, fészërëmben legfölülre, 
dëszkapajtám díszhelyére! Kösd lovát a vőlegénynek, (aranykapcsát béakasztva 
vastag vasgyűrű lukába, állás ágas oszlopához! Önts a vőlegény lovának zamatos 
zabot elébe, selymës sarjút sëm kímélve, mëgtoldva finom törekkel!” 106) 
     „Csutakold a vőm csikóját rozmárcsontfogú csutakkal, szőre szaggatása nél-
kül, sörényét simán kefélve! Vess a vőlegény lovára színezüsttel szőtt darócot, 
aranypántlikás palástot, sárgaréz sallangú leplet!” (114) 
     „Lëlkeim, falu legényi! Vezessétëk vőm a házba, fejéről lëvëtt föveggel, húzva 
kesztyűjét kezérül!” (118) 
     „Hadd vëgyem szëmügyre vőmet, belsőházunkba befér-ë, ha ajtónk ki nëm 
akasztjuk, tokjából ki nëm taszajtjuk, fëlülről lë nëm faragjuk, alulról alá nëm ás-
suk, falat földre nëm terítjük, gërëndát ki nëm gurítjuk.” (126)   
     „Nëm férhet a vőm a házba, szép ajándék a szobába, ha ajtónk ki nëm akaszt-
juk, tokjábul ki nëm taszajtjuk, fëlülről lë nëm faragjuk, alulról alá nëm ássuk, 
falat földre nëm terítjük, gërëndát ki nëm gurítjuk: föllebb áll a vőm fejével, 
félfülével fölmagaslik.” (136) 
     „Szëmöldökfa föllebb szálljon, sövegét lë në söpörje, küszöb léce lëjjebb száll-
jon, csizmasarkát el në csapja, ajtó tokja szétterüljön, ajtónyílás tágra nyíljon, vár-
va vőmnek érkëzésit, lépteit dërék legénynek!” (144) 
     „Hála a hatalmas Égnek: vőmet immár bévezette! Hadd vessem szëmëm szo-
bánkra, pillantsak be belsejébe: lë van mosva mindën lóca, alaposan mindën asz-
tal, padlata lë van porolva, fája föl van-é sikálva?” (152) 
     „Nézëm-nézëm ezt a házat, alig ismerëk rëája: mennyiféle fábul épült, mennyi 
mindënt összehordtak, míg falai fëlrakódtak, porondjára pallót vertek.” (158) 
     „Széle szőldisznó szëgyébül, frontja rénszarvas farábul, ajtófélfa 
farkascsontbul, boronája birkacsontbul. (162) 
     „Algërënda almafábul, tartópillér pusztafábul, tavirózsából teteje, mënnyezete 
márnacsontbul.” (166) 
     „Lóca lába vert acélbul, lóca lapja némët fábul, asztal cifrája aranybul, padlata 
puha selyëmbül.” (170) 
     „Kemëncéje rézbül rakva, kemëncekuckó kövekbül, tűzhely tengëri kavicsbul, 
fülkéje Kaleva-fábul.” (174) 
     Vőlegény a házba lépe, mënnyezet alá beméne, száját ily szavakra nyitva: „
Istentől erő-egészség hírës házukban lëvőknek, tetőjük alatt lakóknak!” (180) 
     Szólt a pohjolai asszony: „Hát Isten hozott minálunk ebbe a szërény szobába, 
kis kunyhónknak oltalmába, fábul fabrikált tanyánkra, fenyőfészkünknek ölébe! 
(186) 
     „Szaladj, szolgálólëányom, pénzën vëtt piciny cselédëm, hozz hamar tüzes fa-
kérget, gyantafáklyán gyújts világot! Hadd vëgyem szëmügyre vőmet, belenézzek 
szép szëmébe: kékszínű-ë vagy vërëske, vagy fehérke, mint a vászon?” (194) 
     Az a csöppnyi kis cselédke, fizetëtt falusi lányka, kérëgre tüzet terëmtëtt, gyúj-

2308                                                   Kalevala 

mëgtalálod szapuló helyën heverve, markában mosólapicka.” (382) 
     Sóhajtott a lyány, szëgényke, sóhajtott-sopánkolódott, rögvest rídogálni 
kezdëtt, záporkönnyekkel zokogni. (386) 
     Telesírta két tenyerit, ölét vágyai vizével, eláztatta apja házát, tó alá tëvé ta-
nyáját. Száját szóra is nyitotta, maga mondta-mondogatta: „Hej, galambjaim-
hugáim, vélem ëgyívású társak, kikkel ëgyütt nődögéltem, figyelmezzetëk sza-
vamra! Föl nëm foghatom eszëmmel, hogy mi van velem, mi bánthat, hogy ütött 
belém e bánat, gyönge szívemet mi gyötri, feszëgeti fájdalommal, búba-búbánatba 
mártva. (402) 
     „Nëm így képzeltem korábban, mindíg másképpen reméltem: hogy majd 
énëkësmadárként hangicsálok halmainkon, hogy e nagy napot mëgértem, ezt a 
célomat elértem. Ám madárként mégsë dallok, halmokon nëm hangicsálok; va-
gyok, mint ruca viharban, tengërën a törpe réce, kit a vad vizek sodornak, jégdara-
bok közt dobálva.”  (414) 
     „Jaj, jaj, jó apám-anyácskám, jaj, szerelmetës szülőim! Mért is hoztatok világ-
ra, mire szültetëk szëgénykét ily keserves könnyezésre, szívszakasztó fájdalomra, 
bokros búra-bánkodásra, ennyi gyászos gyötrelëmre? (422) 
     „Jobb lëtt vóna, jó anyácska, tëttél vóna, drága dajka, tejjel tápláló szívecske, 
szoptató aranyszülécske, pólyába piciny fatönköt, kődarabot kádacskámba, hogy 
në mostad vóna lányod, takargattad vóna szépëd ennyi gyászos gyötrelëmre, 
szërtelen szomorúságra!” (432) 
     „Szokták mások mondogatni, valahányan vélekëdnek: nincsen búja a bolond-
nak, soha sincsen sëmmi gondja. Jó embërëk, jaj, csak ezt në, jaj, csak ezt në 
mondanátok! Merthogy bennem több a bánat, mint zúgó folyóba’ zátony, mint a 
fűzfa lápi földben, hangafű homokfënyérën. Húzni lóval sëm lëhetne, elvonszolni 
vaspatással, hogy në ingana igája, në remëgne rúdja fája, húzva gondom garmadá-
it, terhét bokros bánatimnak.” (448) 
     Padlóról poronty pötyögte, kiskoma kemëncesutbul: „Mire jó a lyány rívása, 
szërtelen szomorkodása? Hagyd a lónak, hadd búsuljon, szomorkodjon gyász-
színével, zablás szájával zörögve, bús fejével bólogatva! Mëgengedheti magának: 
feje nagy, nagyobb a csontja, nyakizma igára termëtt, vastag törzse vontatásra. 
(460) 
     „Nincs sírásra-sóhajtásra, okod búra-búsulásra. Nëm a lápra lësz mënésëd, 
árokparton pusztulásod; viruló mezőrül visznek még virulósabb mezőre, visznek 
sok sörű tanyárul még sűrűbb sörű tanyára. (468) 
     „Ha mëg féloldalra fordulsz, jobbfeled felé tekintve: vőlegényëd látod ottan, 
talpig embërre tekintesz. Jó gazdája jó lovának, háza bőviben vagyonnak, jármán 
foglyok forgolódnak, igáján igën vígadnak, rigómadarak rëpësnek hámigáján han-
gicsálva, aranyos kilenc kakukkja rúdja végin ringatózva, tíz csicsërgő csízmadara 
zabolaszíján zönögve.”  (482) 
     Sosë búslakodj, barátom, anyaszülte szép kisasszony! Nëmhogy nëm lësz 
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szökdöséshëz, könnyű ködként eltűnéshëz.”  (272) 
     „Hej, kedves hugám, kisasszony, csináltál csuda cseréket! Adtad édës jó apá-
dat féktelen após fejében, adtad édës jó anyádat acsargó anyós fejében, bajnok 
bátyádat cserélted girbe-gurba sógorodra, csinos nővérëd cserélted sanda sógor-
asszonyodra. Adtad tiszta ágyikódat kormos kuckó padlatáért, tiszta tó vizét cse-
rélted mocsarak mocsoklevére, partjaid finom homokját ragacsos agyagrögökre, 
viruló vetéseidet sivatagos hangasíkra, málnás dombjaid mezőit kiégëtt, kopár 
ugarra.”  (292) 
     „Azt gondoltad tán, galambom, csëpërëdő kis csibécske: vége gondnak-
gürcölésnek ëgy estére, ëgy csapásra; majd kialhatod magadat ott kedvedre szun-
dikálva?”  (298) 
     „De nëm visznek ám alunni, szegődtetnek szundikálni: bizony, virrasztani 
visznek, tënnivalókkal törődni; mëgládd, annyi dolgot adnak, hogy fejed is abba 
fájdul! (304) 
     „Míg forogtál főkötőtlen, addig könnyű volt kerëngnëd; hajadonfővel ha 
lépkëd, gondtalan a lányka lépte. Gondok kezdete a kendő, fátyol fejfájás hozója, 
keszkenő borítja búba, gyolcsruhája gyötrelëmbe.”  (312) 
     „Jó a lyányka dolga otthon, édësatyja otthonában: él, mint kiskirály a várban, 
hogyha nincs is kardja néki. Mënyecskének más a sorsa: ura udvarában olyan, 
mint a rab Szibériában, hogyha nincs is őre néki.” (320) 
     „Dolgozik dologidőben, vállát-karját nëm kímélve, verejtékében fürödve, 
homlokán habot törölve. Máskor más munkára fogva, tűz mellé tëszik dologra, 
késztetik kohóhoz állni, parázs mellett pörkölődni.” (328) 
     „Kéne, hogyha vóna néki, jól jönne az árva lyánynak: lazac lëlke, hal haragja, 
tűrése tavi sügérnek, keszeg szája, kűsz epéje, tengëri madár tudása. (334) 
     „Mert ëgyetlenëgy sëm érti, tízből tán kilenc së tudja anyjának szëgény szülöt-
te, féltve fölnevelt virága, hogy honnan harap beléje, merről marja gyötretője, há-
ta-melle mardosója, haja szélbe szállatója, szálanként kiszaggatója, viharral veret-
tetője.” (344) 
     „Sírj, csak sírj, szëgény lëányom, kiadós lëgyën sírásod! Telesírjad két tenye-
red, öled vágyaid vizével, áztasd udvarát apádnak, tanyát tó alá merítve, pallóját 
patakkal áraszd, habok hátára emelve! Ha nëm sírsz, mikor siratnak, sírhatsz 
másszor, hogyha mëgjössz, ha belépsz apád lakába, ott találod vén apádat fekve 
füstös fürdőházban, száraz kóróval kezében.”  (358) 
     „Sírj csak, sírj, szëgény lëányom, kiadós lëgyën sírásod! Ha nëm sírsz, mikor 
siratnak, sírhatsz másszor, hogyha mëgjössz, ha belépsz anyád lakába, s 
mëgtalálod jó anyádat ólajtóban összeesve, kéve szalmával kezében.”  (366) 
     „Sírj csak, sírj, szëgény lëányom, kiadós lëgyën sírásod! Ha nëm sírsz, mikor 
siratnak, sírhatsz máskor, hogyha mëgjössz, ha ebbe a házba lépve bajnok bátyád 
mëgtalálod holtan a kisútra hullva, házatok elébe esve.”  (374) 
     „Sírj csak, sírj, szëgény lëányom, kiadós lëgyën sírásod! Ha nëm sírsz, mikor 
siratnak, sírhatsz másszor, hogyha mëgjössz, ha ebbe a házba lépve édës húgod 
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tott gyantás fáklyalángot. (198) 
     „Sziporkákat szór a gyanta, fekete a fáklya füstje: szikra szállna szép szëmébe, 
képére korom tapadna. Gyújtsál inkább gyërtyalángot, illatos viaszvilágot!” (204) 
     Akkor az a csöpp cselédke, pénzën vásárolt lëányka gyújtott gyönge 
gyërtyalángot, illatos viaszvilágot. (208) 
     Viasznak fehér világa, gyönge gyërtya tiszta fénye vőlegény szëmét színëzte, 
orcáit világba vonta. (212) 
     „Látom már szëmét a vőmnek: nëm is kék, nëm is vërëske, nëm fehérke, mint 
a vászon: mint a tengër habja, tiszta, barna, mint a nád bugája, szép, mint a vizek 
virága.”  (218) 
     „Lëlkeim, falu legényi, vezessétëk most a vőmet ünnepi ülőhelyére, 
legëslegelőkelőbbre, háttal fordulva a falnak, arccal asztal főhelyének, szëmbe 
hívottak hadával, vidám vendégtársasággal.”  (226) 
     Az a pohjolai asszony ëtette-itatta népit, fürösztötte tejbe-vajba, tömte tejfölös 
kaláccsal mind a mëghívott seregët, vőlegényt különösképpen. (232) 
     Volt lazac lapos fatálon, disznóhús egész halommal, mindën csésze csordulá-
sig, tálak tornyosan tetézve mind a mëghívott seregnek, legkivált a vőlegénynek. 
(238) 
     Szólt a pohjolai asszony: „Szaladj, csöppnyi kis cselédëm, söröskancsóval siet-
ve, hozz a kétfülű  köcsögben mind a mëghívott seregnek, legkivált a vőlegény-
nek!” (244) 
     Akkor az a csöpp cselédke, pénzën szërzëtt szolgalányka söröskancsót közre-
adja, abroncsos edényt ereszti bajt tënni, bajuszt locsolni, habot hinteni szakállra 
mind a mëghívott seregnek, legkivált a vőlegénynek. (252) 
     Hát a sör tudott-ë tënni, nyelvet oldani okosan, hiszën véle volt dalosa, 
élvezetës énëkëse? Ott volt véle Väinämöinen, rigmusok örök regöse, dalnoka 
dicső regéknek, mindën énëkësëk éke. (260) 
     Kancsóját kezébe fogva, száját szóra is nyitotta: „Kedves jó söröm, italom! Në 
itass të sënkit ingyen! Dalra ingërëld ivóid, aranyszájúakat szóra! Már a gazda 
mëgsokallja, gondban fő a gazdaasszony: elapadt talán az énëk, öröm húrjai 
lëhulltak, vagy söröm sikerült félre, lanyha lőrét erjesztëttem, hogy némák a nóta-
fáink, jó dallóink nëm dalolnak, vendégeink nëm vigadnak, madaraink nëm mu-
latnak? (276) 
     „Lësz-ë hát, ki énëkëljën, száját végre szóra nyissa Pohjolának lagzijában, szi-
geti lakodalomban? Nëm lallázhatnak a lócák, csak azok, kik rajtuk ülnek, 
dëszkapalló nëm dalolhat, csak azok, kik rajta járnak, hangot ablakunk nëm adhat, 
csak akik alatta állnak; ez az asztal mëg së mukkan, csak kik mellette mulatnak; 
szellőzőlikak së szólnak, csak akik alattuk ülnek.” (290) 
     Csöpp gyerëk csücsült a padlón, földön tejfëlës szakállú. Poronty padlóról pö-
työgte, lóca széliről szipogta: „Kicsike vagyok koromra, termetëmre gyönge 
gyermëk, mindazonáltal azonban, hogyha hallgatnak a hősök, bajnokabbak nëm 
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beszélnek, daliáink nëm dalolnak: énëkëlëk én, szëgényke, dallok én, fakó fiúcs-
ka, zëngëk vézna véknyaimmal, csupacsont, sovány csípőmmel ezën esténknek 
díszére, jelës alkalom javára.” (306) 
     Kemëncén alvó apóka most beleszólt a beszédbe: „Gyerëk énëklése gyatra, 
nyomorú nyivákolása, halmaza hazug meséknek, csitrilányok csácsogása! Bízd a 
bölcsebbre a versët, add az asztalnál ülőnek!” (314) 
     Vén Väinämöinen e szóra maga mondta, mëgkérdëzte: „Van-ë itt ez ifjúság-
ban, nemes nemzetség körében, ki kezét kezembe adva, ujját ujjamba akasztva 
vélem versmondásba fogna, gyújtana dicső dalokra, koronájául napunknak, jelës 
esténknek javára?” (324) 
     Kuckóból kiszólt a bátya: „Nëm hallottak itt e honban, szinte lámpással së lel-
tek embëremlékëzet óta, aki szëbben szólott volna, valódi varázstudással, mint 
ahogy magam daloltam, gyerëkfejjel fújdogáltam, öbleink ölén gügyögve, fenyve-
seinkben fütyülve, rëngetegëkben regélve. (336) 
     „Csëngő-bongó volt a hangom, andalító volt a versëm, szép folyóként folyt 
belőlem, futott csermelyként csobogva, mint a hótalp hómezőkön, vagy vizek fö-
lött vitorla. Föl nëm foghatom azóta, nëm tudom okát találni, hírës hangomat mi 
lelte, hogy oly csorba csëndülése: nëm siet sebës folyóként, habzó hullámként 
nëm árad, akad, mint eke gyökérben, hóban húzkodott fenyőfa, szánka a 
homokhalomban, sziklazátonyon a csónak.” (352) 
     Vén Väinämöinen e szókra maga mondta, fölfelelte: „No, ha társat nëm talá-
lok, aki vélem vërsënyëzne, mëg këll kezdenëm magamnak, gyújtanom dicső da-
lokra, hogyha szólásra születtem, regölésre rátermëttem, nëm këll kérnëm sëm 
kalácsot, sëm a vers felől tanácsot.” (362) 
     Vénëk véne Väinämöinen, rigmusok örök regöse nekiállt a nótázásnak, daloló 
dologba fogva, ölében örömdalokkal, igékkel kezeügyében. (368) 
     Vén Väinämöinen dalolgat, énëkël szakértelëmmel, mindíg lelve szót a szó-
hoz, ki nëm fogyva folytatásbul, mint a kőbánya kövekbül, vagy a tó vize 
virágbul. (374) 
     Väinämöinen csak dalolgat, egész este szórakoztat, mëgnevetteti a nőket, férfi-
akat földeríti. Csüggenek szaván, csodálva Väinönek varázsdanáit, ámul mindën 
hallgatója, hogyha ésszel föl sëm éri. (382) 
     Szóla végül Väinämöinen, versit végigénëkëlve: „Nëm tartom magam dalos-
nak, sëm táltosnak sëm tudósnak; tőlem csak kevéske tellik, képességeim cseké-
lyek. Hej, ha Isten hozzáfogna zëngő szája szóra nyílna! Hogyha Isten dalra kel-
ne, majd ő másképp énëkëlne! (392) 
     „Mézzel töltené a tengërt, homokból borsót bűvölne, malátát mocsáriszapbul, 
sót a tengërnek sarábul; kökényëst kënyérmezővé, bozótosbul búzaföldet, dom-
bokból dióskalácsot, tojást törmelékkövekbül.”  (400) 
     „Ő dalolna csak tudással, mindën mondat mëgfoganna, elhalmozná ezt a házat: 
ólakat tele tinóval, ösvényt címërës ökörrel, tejelő tehénnel rétet, szarvkoronák 
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nëm búsulnak, nëm szomorkodnak szívükben, mint szomorkodom, szëgényke, 
gyászhomályos hangulatban. Szívem, mint a szén, fekete, kedvemre korom ülep-
szik.”  (172) 
     „Jó a könnyű kedvűeknek, gondtalan a gondolatjuk, kikeleti nap kelése, virra-
dat világolása. De milyen az én mivoltom, árva lëlkëm állapotja? Mint a tengër 
puszta partja, fëllegëk fekete fodra, őszi éjszaka sötétje, hideg téli nap homálya, 
de még annál is alantabb, ködös ősznél is komorabb.” (184) 
     Volt ëgy vénasszony-cselédjük, mëgöröködött lakójuk. Mostan mëgszólalva, 
mondta: „Hát këllëtt nekëd, kisasszony! Emlékëzhetsz, hogy ëlégszër, unos-untig 
hajtogattam, hogy në hallgass a legényre, legényféle szép szavára; sosë higgy ha-
mis szëmének, táncos lába lépésének! Hizelkëdve szól a szája, szëme kedvesen 
kacsingat, pedig ördög bújt beléje, farkasfog lapul ínyében. (198) 
     „Intëttem idës lëányom, óvtam árvámat okítva: hogyha hëtyke kérők jőnek, 
hëtyke kérők, nagy legényëk, mondd mëg majd a véleményëd, élës nyelvvel visz-
szavágva, ígyen szót a szóba öltve, szóval mondva, fölfelelve: ’Nëm lëhet, bi-
zony, belőlem, mert-hogy én nëm arra lëttem: elszegődnöm más mënyének, szur-
tos szolgálólëánynak! Mert az ily kevély kisasszony nëm szokott a szolgasághoz, 
nëm tud folyton szótfogadni, váltig a parancsra várni. Ha valaki ëgyet szólna, én 
kettővel vágnék vissza; ha ki a hajamba esne, merné copfomat cibálni, azt kihajta-
nám hajambul, fürteim közül kirázva!”  (220) 
     „Nëm szívlelted mëg szavamat, füled sëm fordítva rája. Tudva és akarva tűzbe, 
mëntél fortyogó fazékba, róka szánkójára szállva, mord medvének járművére, 
hogy a róka elraboljon, medve messzire ragadjon, apósnak alattvalóul, anyósnak 
alantasául.” (230) 
     „Indulsz tőlünk iskolára, kínra jó apád körébül, kemény iskolát kijárni, jutni 
szörnyű szenvedésre: mëg vannak a szíjak véve, már a békók bészërëzve, mik 
nëm várnak sënki másra, ëgyedül tërád, szëgényke. (238) 
     „Majd mëgérzëd nëmsokára, mëgtapasztalod magadon csontos állkapcsát ipad-
nak, napad nyelvének nyűvésit, sógorod savanyú kedvit, ángyod ártó szándékait. 
(244) 
     „Jól jegyëzzed mëg, kisasszony, mit mondok, miket beszélëk: voltál otthonod 
virága, öröme öreg apádnak; apád hívott holdacskának, anyádasszony napsugár-
nak, bátyád bolygó vízi lángnak, nővérëd gyönyörű gyöngynek. Mostan másik 
házba mënve, idegën anyának adnak. Nëm igazi az idegën, nëm idësanyád  
tënékëd. Idegën nëm int szëlíden, jószóval az nëm nevelget; lábtörlő lëszël ipad-
nak, naplopó napad szëmében; sógorod saras küszöbnek, ángyod rosszfélének 
átkoz.”  (262) 
     „Ahhoz, hogy këgyük keressed, hogy mëgtűrjenek maguk közt, ködként kéne 
szálldogálnod, könnyű füstként forgolódnod, mint levélke lëngedëznëd, 
szökdécsëlnëd mint sziporka.”  (268) 
     „Szárnyad nincs a szálldosáshoz, levélkeként lëbbenéshëz, sziporkaként 

Észak hírnökei                                             2313 



hamarsággal gyűrűt húzni: tessék most a szánba szállni, karmazsinkasosra ülni, 
indulni idegënségbe, készségësen útrakelni!”  (64) 
     „Nëm néztél körül, kisasszony, nëm voltál ëlég figyelmes; fiatal fejjel föl së 
fogtad, milyen rossz cserét csinálhatsz, mit sokáig fogsz siratni, egész életëdbe’ 
bánni: házát elhagyod apádnak, messze mégy szülőhazádbul, szerető 
szülőanyádtul, oltalmazód otthonábul.”  (74) 
     „Vígan élted itt világod udvarán apáduradnak, mint kerti virág, virulva, mint 
szamóca, színësëdve. Nyoszolyádrul vajra vártak, édës tejjel ébresztëttek, költö-
gettek friss kaláccsal, most melegítëtt túróval. Ha a vaj nëm ízlëtt volna, húst is 
szelhettél helyëtte.” (84) 
     „Gondod nëm volt ëgy garasnyi, nëm fájdítottad fejedet, borókára bíztad gon-
dod, fejfájást fenyőbokorra, szorongást szomorúfűzre, lógó lombú réti fára. Éltél, 
mint levél, libëgve, mint a lepke, lëngedëzve, bogyóként bokrán anyádnak, mál-
naként szagos mezőben.”  (94) 
     „Mostan itthagyod e házat, tőlünk másik házba mënve, más anya alá kerülve, 
idegën családba indulsz. Mindënt másképp tësznek ottan, ahány ház, szokás is 
annyi. Más a pásztor kürtölése, nyíló ajtó mást nyikordul, kapujuk is másképp 
kordul, más sarokvasuk sírása.” (104) 
     „Të mëg nëm tudod, szëgényke, mint këll fürgén forgolódni, házi lányként 
tënni-vënni, tüzet lángra lobbantani, hogy kifűljön a kemënce, ahogyan urad akar-
ja.” (110)  
     „Azt gondoltad tán, galambom, voltál abba’ a hiszëmbe’, hogy csak elmégy 
ëgyik este, s mëgjössz másnap délutánra? Nëm mégy ám ëgy éjszakára, nëm csak 
ëgyre, sëm kettőre: tartósabb lësz távozásod, ëgy életre szól mënésëd, válásod 
apád-anyádtul. Visszahőköl majd a házunk, küszöbünk utad elállja, hogyha visz-
szajössz honodba, hazalátogatsz lakodba.” (124) 
     Sóhajtott a lány, szëgényke, sóhajtott-sopánkolódott, búba-bánatba borulva, 
szëmébe szökött a könnye. Száját szóra is nyitotta: „Aztat tudtam, azt reméltem, 
képzeltem kicsinykoromban, hajadonként hajtogattam: nëm nőhet a lányka nagyra 
szülőszárny alá húzódva, apjaura udvarában, szüléje szoknyája mellett. Akkor nő 
a lányka nagyra, ha viszi a vőlegénye, ëgy lábbal küszöbre lépve, másikkal a szán 
farába; úgy nő ëgy fejjel nagyobbra, magasabbra félfülével. (142) 
     „Ezt jártattam én eszëmben, ezt lestem lëánykoromban, mint a mëgváltásra, 
vártam, mint a nyár után, epedtem. Vágyam most valóra válik, elmënésëm 
elközelgëtt; ím, küszöbre lép a lábam, másik kérőmnek kasába. Nëm tudom, mi 
lelte lëlkëm, hogy a kedvemet mi szegte, mért nëm válok mëg vidáman, nëm bú-
csúzom könnyű kedvvel oltalmátul otthonomnak, szép koromnak színhelyétül, 
kedves konyhakertjeimtül, apám művelte mezőktül. Búval búcsúzom, szëgényke, 
vigasztalhatatlan válok, mintha mënnék őszi éjbe, télutó jeges tavára, hol nyomta-
lan lép a lábom, tovasiklik gyönge sarkam.”  (164) 
     „Milyen másoknak a kedve, lëlke más mënyasszonyoknak? Mások bëzzëg 
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százaival, teli tőgyek ezreivel.”  (408) 
     „Értelëmmel énëkëlne, adna mindën mondatával: gazdának hiúzgërëznát, asz-
szonynak abakabátot, lányuknak csinos cipellőt, piros lajbit a legénynek.”  (414) 
     „Add mëg irgalmadban, Isten, Miatyánk a mënny-egekben, hogy így éljünk-
éldëgéljünk, más napokat is mëgérjünk Pohjolának lagzijában, szigeti lakodalom-
ban, hogy a sör folyóként follyon, árkok mézzel áradjanak Pohjola portái mellett, 
Sariola szállásain; hogy nótázhassunk naponta, mulathassunk mindën este eme 
gazda életében, háziasszony hóttáiglan!”  (428) 
     „Boldog Isten bőven adjon, Terëmtő tetézve mérjën góréjába gazd’uramnak, 
asztalára asszonyának, fiai halászhelyére, lányai szövőszërére, hogy në këlljën 
bándigálni, nyögni három nyáron által ezt a hosszú vendégségët, traktálását nagy 
tömegnek!” (438)  
 
                       HUSZONKETTEDIK ÉNËK 
         Lakodalom Pohjolában (folyt.). A mënyasszony  
                  búcsúztatása, ríkatása, vigasztalása 
 
     Mikor már ëlëget ittak, vendégségët végigëttek Pohjola-lakodalomban, 
Lappországnak lagzijában, szólt a pohjolai asszony Ilmarinenhëz, vejéhëz: „Mit 
rostokolsz, rózsaszálam, mit szeretnél, földnek szépe? Adományait apádnak, szí-
vességit jó szülédnek? Vagy csak nézëd fal fehérit, vigadó vendégeinket? (12) 
     „Nëm adományát apádnak, lesëd szerelmét szülédnek, nëm falak fehérit nézëd, 
vigadó vendégeinket: nézëd szépségét szűzednek, hamvasságát hitvesëdnek, fehér 
bőrét bájosodnak, këllemét koszorúsodnak.”  (20) 
     „Vőlegény, aranyvirágom, várj, ha várni tudtál eddig: készületlen még 
kívántod, örök társad öltözetlen: haja félig van befonva, feje más felén fonatlan. 
(26) 
     „Vőlegény, aranyvirágom, várj, ha várni tudtál eddig! Készületlen még 
kívántod, örök társad öltözetlen: új ruhája ujjazatlan, csak az ëgyik ujja rajta. (32) 
     „Vőlegény, aranyvirágom, várj, ha várni tudtál eddig! Készületlen még 
kívántod, örök társad öltözetlen: csak féllábán van cipellő, másik lába lábbelitlen. 
(38) 
     „Vőlegény, aranyvirágom, várj, ha várni tudtál eddig! Készületlen még 
kívántod, örök társad öltözetlen: kesztyű húzva félkezére, de a másik még mezet-
len.”  (44) 
     „Vőlegény, aranyvirágom, vártál eddig, el nëm unva: immár készën van 
kívántod, rucácskád veled rëpülhet.” (48) 
     „Mënj, ha mëgvëttek, lëányom, vásárra való csibécske! Időd immár 
elközelgëtt, küszöbön az indulásod; melletted, ki mëgvásárolt, ajtón álldogál kísé-
rőd, lova már vasát harapja, szép lëányra vár a szánka.”  (56) 
     „Hogyha jó volt jegypénzt kapni, kérődnek kezébe csapni, igérni igyekëzettel, 
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hamarsággal gyűrűt húzni: tessék most a szánba szállni, karmazsinkasosra ülni, 
indulni idegënségbe, készségësen útrakelni!”  (64) 
     „Nëm néztél körül, kisasszony, nëm voltál ëlég figyelmes; fiatal fejjel föl së 
fogtad, milyen rossz cserét csinálhatsz, mit sokáig fogsz siratni, egész életëdbe’ 
bánni: házát elhagyod apádnak, messze mégy szülőhazádbul, szerető 
szülőanyádtul, oltalmazód otthonábul.”  (74) 
     „Vígan élted itt világod udvarán apáduradnak, mint kerti virág, virulva, mint 
szamóca, színësëdve. Nyoszolyádrul vajra vártak, édës tejjel ébresztëttek, költö-
gettek friss kaláccsal, most melegítëtt túróval. Ha a vaj nëm ízlëtt volna, húst is 
szelhettél helyëtte.” (84) 
     „Gondod nëm volt ëgy garasnyi, nëm fájdítottad fejedet, borókára bíztad gon-
dod, fejfájást fenyőbokorra, szorongást szomorúfűzre, lógó lombú réti fára. Éltél, 
mint levél, libëgve, mint a lepke, lëngedëzve, bogyóként bokrán anyádnak, mál-
naként szagos mezőben.”  (94) 
     „Mostan itthagyod e házat, tőlünk másik házba mënve, más anya alá kerülve, 
idegën családba indulsz. Mindënt másképp tësznek ottan, ahány ház, szokás is 
annyi. Más a pásztor kürtölése, nyíló ajtó mást nyikordul, kapujuk is másképp 
kordul, más sarokvasuk sírása.” (104) 
     „Të mëg nëm tudod, szëgényke, mint këll fürgén forgolódni, házi lányként 
tënni-vënni, tüzet lángra lobbantani, hogy kifűljön a kemënce, ahogyan urad akar-
ja.” (110)  
     „Azt gondoltad tán, galambom, voltál abba’ a hiszëmbe’, hogy csak elmégy 
ëgyik este, s mëgjössz másnap délutánra? Nëm mégy ám ëgy éjszakára, nëm csak 
ëgyre, sëm kettőre: tartósabb lësz távozásod, ëgy életre szól mënésëd, válásod 
apád-anyádtul. Visszahőköl majd a házunk, küszöbünk utad elállja, hogyha visz-
szajössz honodba, hazalátogatsz lakodba.” (124) 
     Sóhajtott a lány, szëgényke, sóhajtott-sopánkolódott, búba-bánatba borulva, 
szëmébe szökött a könnye. Száját szóra is nyitotta: „Aztat tudtam, azt reméltem, 
képzeltem kicsinykoromban, hajadonként hajtogattam: nëm nőhet a lányka nagyra 
szülőszárny alá húzódva, apjaura udvarában, szüléje szoknyája mellett. Akkor nő 
a lányka nagyra, ha viszi a vőlegénye, ëgy lábbal küszöbre lépve, másikkal a szán 
farába; úgy nő ëgy fejjel nagyobbra, magasabbra félfülével. (142) 
     „Ezt jártattam én eszëmben, ezt lestem lëánykoromban, mint a mëgváltásra, 
vártam, mint a nyár után, epedtem. Vágyam most valóra válik, elmënésëm 
elközelgëtt; ím, küszöbre lép a lábam, másik kérőmnek kasába. Nëm tudom, mi 
lelte lëlkëm, hogy a kedvemet mi szegte, mért nëm válok mëg vidáman, nëm bú-
csúzom könnyű kedvvel oltalmátul otthonomnak, szép koromnak színhelyétül, 
kedves konyhakertjeimtül, apám művelte mezőktül. Búval búcsúzom, szëgényke, 
vigasztalhatatlan válok, mintha mënnék őszi éjbe, télutó jeges tavára, hol nyomta-
lan lép a lábom, tovasiklik gyönge sarkam.”  (164) 
     „Milyen másoknak a kedve, lëlke más mënyasszonyoknak? Mások bëzzëg 
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százaival, teli tőgyek ezreivel.”  (408) 
     „Értelëmmel énëkëlne, adna mindën mondatával: gazdának hiúzgërëznát, asz-
szonynak abakabátot, lányuknak csinos cipellőt, piros lajbit a legénynek.”  (414) 
     „Add mëg irgalmadban, Isten, Miatyánk a mënny-egekben, hogy így éljünk-
éldëgéljünk, más napokat is mëgérjünk Pohjolának lagzijában, szigeti lakodalom-
ban, hogy a sör folyóként follyon, árkok mézzel áradjanak Pohjola portái mellett, 
Sariola szállásain; hogy nótázhassunk naponta, mulathassunk mindën este eme 
gazda életében, háziasszony hóttáiglan!”  (428) 
     „Boldog Isten bőven adjon, Terëmtő tetézve mérjën góréjába gazd’uramnak, 
asztalára asszonyának, fiai halászhelyére, lányai szövőszërére, hogy në këlljën 
bándigálni, nyögni három nyáron által ezt a hosszú vendégségët, traktálását nagy 
tömegnek!” (438)  
 
                       HUSZONKETTEDIK ÉNËK 
         Lakodalom Pohjolában (folyt.). A mënyasszony  
                  búcsúztatása, ríkatása, vigasztalása 
 
     Mikor már ëlëget ittak, vendégségët végigëttek Pohjola-lakodalomban, 
Lappországnak lagzijában, szólt a pohjolai asszony Ilmarinenhëz, vejéhëz: „Mit 
rostokolsz, rózsaszálam, mit szeretnél, földnek szépe? Adományait apádnak, szí-
vességit jó szülédnek? Vagy csak nézëd fal fehérit, vigadó vendégeinket? (12) 
     „Nëm adományát apádnak, lesëd szerelmét szülédnek, nëm falak fehérit nézëd, 
vigadó vendégeinket: nézëd szépségét szűzednek, hamvasságát hitvesëdnek, fehér 
bőrét bájosodnak, këllemét koszorúsodnak.”  (20) 
     „Vőlegény, aranyvirágom, várj, ha várni tudtál eddig: készületlen még 
kívántod, örök társad öltözetlen: haja félig van befonva, feje más felén fonatlan. 
(26) 
     „Vőlegény, aranyvirágom, várj, ha várni tudtál eddig! Készületlen még 
kívántod, örök társad öltözetlen: új ruhája ujjazatlan, csak az ëgyik ujja rajta. (32) 
     „Vőlegény, aranyvirágom, várj, ha várni tudtál eddig! Készületlen még 
kívántod, örök társad öltözetlen: csak féllábán van cipellő, másik lába lábbelitlen. 
(38) 
     „Vőlegény, aranyvirágom, várj, ha várni tudtál eddig! Készületlen még 
kívántod, örök társad öltözetlen: kesztyű húzva félkezére, de a másik még mezet-
len.”  (44) 
     „Vőlegény, aranyvirágom, vártál eddig, el nëm unva: immár készën van 
kívántod, rucácskád veled rëpülhet.” (48) 
     „Mënj, ha mëgvëttek, lëányom, vásárra való csibécske! Időd immár 
elközelgëtt, küszöbön az indulásod; melletted, ki mëgvásárolt, ajtón álldogál kísé-
rőd, lova már vasát harapja, szép lëányra vár a szánka.”  (56) 
     „Hogyha jó volt jegypénzt kapni, kérődnek kezébe csapni, igérni igyekëzettel, 
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beszélnek, daliáink nëm dalolnak: énëkëlëk én, szëgényke, dallok én, fakó fiúcs-
ka, zëngëk vézna véknyaimmal, csupacsont, sovány csípőmmel ezën esténknek 
díszére, jelës alkalom javára.” (306) 
     Kemëncén alvó apóka most beleszólt a beszédbe: „Gyerëk énëklése gyatra, 
nyomorú nyivákolása, halmaza hazug meséknek, csitrilányok csácsogása! Bízd a 
bölcsebbre a versët, add az asztalnál ülőnek!” (314) 
     Vén Väinämöinen e szóra maga mondta, mëgkérdëzte: „Van-ë itt ez ifjúság-
ban, nemes nemzetség körében, ki kezét kezembe adva, ujját ujjamba akasztva 
vélem versmondásba fogna, gyújtana dicső dalokra, koronájául napunknak, jelës 
esténknek javára?” (324) 
     Kuckóból kiszólt a bátya: „Nëm hallottak itt e honban, szinte lámpással së lel-
tek embëremlékëzet óta, aki szëbben szólott volna, valódi varázstudással, mint 
ahogy magam daloltam, gyerëkfejjel fújdogáltam, öbleink ölén gügyögve, fenyve-
seinkben fütyülve, rëngetegëkben regélve. (336) 
     „Csëngő-bongó volt a hangom, andalító volt a versëm, szép folyóként folyt 
belőlem, futott csermelyként csobogva, mint a hótalp hómezőkön, vagy vizek fö-
lött vitorla. Föl nëm foghatom azóta, nëm tudom okát találni, hírës hangomat mi 
lelte, hogy oly csorba csëndülése: nëm siet sebës folyóként, habzó hullámként 
nëm árad, akad, mint eke gyökérben, hóban húzkodott fenyőfa, szánka a 
homokhalomban, sziklazátonyon a csónak.” (352) 
     Vén Väinämöinen e szókra maga mondta, fölfelelte: „No, ha társat nëm talá-
lok, aki vélem vërsënyëzne, mëg këll kezdenëm magamnak, gyújtanom dicső da-
lokra, hogyha szólásra születtem, regölésre rátermëttem, nëm këll kérnëm sëm 
kalácsot, sëm a vers felől tanácsot.” (362) 
     Vénëk véne Väinämöinen, rigmusok örök regöse nekiállt a nótázásnak, daloló 
dologba fogva, ölében örömdalokkal, igékkel kezeügyében. (368) 
     Vén Väinämöinen dalolgat, énëkël szakértelëmmel, mindíg lelve szót a szó-
hoz, ki nëm fogyva folytatásbul, mint a kőbánya kövekbül, vagy a tó vize 
virágbul. (374) 
     Väinämöinen csak dalolgat, egész este szórakoztat, mëgnevetteti a nőket, férfi-
akat földeríti. Csüggenek szaván, csodálva Väinönek varázsdanáit, ámul mindën 
hallgatója, hogyha ésszel föl sëm éri. (382) 
     Szóla végül Väinämöinen, versit végigénëkëlve: „Nëm tartom magam dalos-
nak, sëm táltosnak sëm tudósnak; tőlem csak kevéske tellik, képességeim cseké-
lyek. Hej, ha Isten hozzáfogna zëngő szája szóra nyílna! Hogyha Isten dalra kel-
ne, majd ő másképp énëkëlne! (392) 
     „Mézzel töltené a tengërt, homokból borsót bűvölne, malátát mocsáriszapbul, 
sót a tengërnek sarábul; kökényëst kënyérmezővé, bozótosbul búzaföldet, dom-
bokból dióskalácsot, tojást törmelékkövekbül.”  (400) 
     „Ő dalolna csak tudással, mindën mondat mëgfoganna, elhalmozná ezt a házat: 
ólakat tele tinóval, ösvényt címërës ökörrel, tejelő tehénnel rétet, szarvkoronák 
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nëm búsulnak, nëm szomorkodnak szívükben, mint szomorkodom, szëgényke, 
gyászhomályos hangulatban. Szívem, mint a szén, fekete, kedvemre korom ülep-
szik.”  (172) 
     „Jó a könnyű kedvűeknek, gondtalan a gondolatjuk, kikeleti nap kelése, virra-
dat világolása. De milyen az én mivoltom, árva lëlkëm állapotja? Mint a tengër 
puszta partja, fëllegëk fekete fodra, őszi éjszaka sötétje, hideg téli nap homálya, 
de még annál is alantabb, ködös ősznél is komorabb.” (184) 
     Volt ëgy vénasszony-cselédjük, mëgöröködött lakójuk. Mostan mëgszólalva, 
mondta: „Hát këllëtt nekëd, kisasszony! Emlékëzhetsz, hogy ëlégszër, unos-untig 
hajtogattam, hogy në hallgass a legényre, legényféle szép szavára; sosë higgy ha-
mis szëmének, táncos lába lépésének! Hizelkëdve szól a szája, szëme kedvesen 
kacsingat, pedig ördög bújt beléje, farkasfog lapul ínyében. (198) 
     „Intëttem idës lëányom, óvtam árvámat okítva: hogyha hëtyke kérők jőnek, 
hëtyke kérők, nagy legényëk, mondd mëg majd a véleményëd, élës nyelvvel visz-
szavágva, ígyen szót a szóba öltve, szóval mondva, fölfelelve: ’Nëm lëhet, bi-
zony, belőlem, mert-hogy én nëm arra lëttem: elszegődnöm más mënyének, szur-
tos szolgálólëánynak! Mert az ily kevély kisasszony nëm szokott a szolgasághoz, 
nëm tud folyton szótfogadni, váltig a parancsra várni. Ha valaki ëgyet szólna, én 
kettővel vágnék vissza; ha ki a hajamba esne, merné copfomat cibálni, azt kihajta-
nám hajambul, fürteim közül kirázva!”  (220) 
     „Nëm szívlelted mëg szavamat, füled sëm fordítva rája. Tudva és akarva tűzbe, 
mëntél fortyogó fazékba, róka szánkójára szállva, mord medvének járművére, 
hogy a róka elraboljon, medve messzire ragadjon, apósnak alattvalóul, anyósnak 
alantasául.” (230) 
     „Indulsz tőlünk iskolára, kínra jó apád körébül, kemény iskolát kijárni, jutni 
szörnyű szenvedésre: mëg vannak a szíjak véve, már a békók bészërëzve, mik 
nëm várnak sënki másra, ëgyedül tërád, szëgényke. (238) 
     „Majd mëgérzëd nëmsokára, mëgtapasztalod magadon csontos állkapcsát ipad-
nak, napad nyelvének nyűvésit, sógorod savanyú kedvit, ángyod ártó szándékait. 
(244) 
     „Jól jegyëzzed mëg, kisasszony, mit mondok, miket beszélëk: voltál otthonod 
virága, öröme öreg apádnak; apád hívott holdacskának, anyádasszony napsugár-
nak, bátyád bolygó vízi lángnak, nővérëd gyönyörű gyöngynek. Mostan másik 
házba mënve, idegën anyának adnak. Nëm igazi az idegën, nëm idësanyád  
tënékëd. Idegën nëm int szëlíden, jószóval az nëm nevelget; lábtörlő lëszël ipad-
nak, naplopó napad szëmében; sógorod saras küszöbnek, ángyod rosszfélének 
átkoz.”  (262) 
     „Ahhoz, hogy këgyük keressed, hogy mëgtűrjenek maguk közt, ködként kéne 
szálldogálnod, könnyű füstként forgolódnod, mint levélke lëngedëznëd, 
szökdécsëlnëd mint sziporka.”  (268) 
     „Szárnyad nincs a szálldosáshoz, levélkeként lëbbenéshëz, sziporkaként 
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szökdöséshëz, könnyű ködként eltűnéshëz.”  (272) 
     „Hej, kedves hugám, kisasszony, csináltál csuda cseréket! Adtad édës jó apá-
dat féktelen após fejében, adtad édës jó anyádat acsargó anyós fejében, bajnok 
bátyádat cserélted girbe-gurba sógorodra, csinos nővérëd cserélted sanda sógor-
asszonyodra. Adtad tiszta ágyikódat kormos kuckó padlatáért, tiszta tó vizét cse-
rélted mocsarak mocsoklevére, partjaid finom homokját ragacsos agyagrögökre, 
viruló vetéseidet sivatagos hangasíkra, málnás dombjaid mezőit kiégëtt, kopár 
ugarra.”  (292) 
     „Azt gondoltad tán, galambom, csëpërëdő kis csibécske: vége gondnak-
gürcölésnek ëgy estére, ëgy csapásra; majd kialhatod magadat ott kedvedre szun-
dikálva?”  (298) 
     „De nëm visznek ám alunni, szegődtetnek szundikálni: bizony, virrasztani 
visznek, tënnivalókkal törődni; mëgládd, annyi dolgot adnak, hogy fejed is abba 
fájdul! (304) 
     „Míg forogtál főkötőtlen, addig könnyű volt kerëngnëd; hajadonfővel ha 
lépkëd, gondtalan a lányka lépte. Gondok kezdete a kendő, fátyol fejfájás hozója, 
keszkenő borítja búba, gyolcsruhája gyötrelëmbe.”  (312) 
     „Jó a lyányka dolga otthon, édësatyja otthonában: él, mint kiskirály a várban, 
hogyha nincs is kardja néki. Mënyecskének más a sorsa: ura udvarában olyan, 
mint a rab Szibériában, hogyha nincs is őre néki.” (320) 
     „Dolgozik dologidőben, vállát-karját nëm kímélve, verejtékében fürödve, 
homlokán habot törölve. Máskor más munkára fogva, tűz mellé tëszik dologra, 
késztetik kohóhoz állni, parázs mellett pörkölődni.” (328) 
     „Kéne, hogyha vóna néki, jól jönne az árva lyánynak: lazac lëlke, hal haragja, 
tűrése tavi sügérnek, keszeg szája, kűsz epéje, tengëri madár tudása. (334) 
     „Mert ëgyetlenëgy sëm érti, tízből tán kilenc së tudja anyjának szëgény szülöt-
te, féltve fölnevelt virága, hogy honnan harap beléje, merről marja gyötretője, há-
ta-melle mardosója, haja szélbe szállatója, szálanként kiszaggatója, viharral veret-
tetője.” (344) 
     „Sírj, csak sírj, szëgény lëányom, kiadós lëgyën sírásod! Telesírjad két tenye-
red, öled vágyaid vizével, áztasd udvarát apádnak, tanyát tó alá merítve, pallóját 
patakkal áraszd, habok hátára emelve! Ha nëm sírsz, mikor siratnak, sírhatsz 
másszor, hogyha mëgjössz, ha belépsz apád lakába, ott találod vén apádat fekve 
füstös fürdőházban, száraz kóróval kezében.”  (358) 
     „Sírj csak, sírj, szëgény lëányom, kiadós lëgyën sírásod! Ha nëm sírsz, mikor 
siratnak, sírhatsz másszor, hogyha mëgjössz, ha belépsz anyád lakába, s 
mëgtalálod jó anyádat ólajtóban összeesve, kéve szalmával kezében.”  (366) 
     „Sírj csak, sírj, szëgény lëányom, kiadós lëgyën sírásod! Ha nëm sírsz, mikor 
siratnak, sírhatsz máskor, hogyha mëgjössz, ha ebbe a házba lépve bajnok bátyád 
mëgtalálod holtan a kisútra hullva, házatok elébe esve.”  (374) 
     „Sírj csak, sírj, szëgény lëányom, kiadós lëgyën sírásod! Ha nëm sírsz, mikor 
siratnak, sírhatsz másszor, hogyha mëgjössz, ha ebbe a házba lépve édës húgod 
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tott gyantás fáklyalángot. (198) 
     „Sziporkákat szór a gyanta, fekete a fáklya füstje: szikra szállna szép szëmébe, 
képére korom tapadna. Gyújtsál inkább gyërtyalángot, illatos viaszvilágot!” (204) 
     Akkor az a csöpp cselédke, pénzën vásárolt lëányka gyújtott gyönge 
gyërtyalángot, illatos viaszvilágot. (208) 
     Viasznak fehér világa, gyönge gyërtya tiszta fénye vőlegény szëmét színëzte, 
orcáit világba vonta. (212) 
     „Látom már szëmét a vőmnek: nëm is kék, nëm is vërëske, nëm fehérke, mint 
a vászon: mint a tengër habja, tiszta, barna, mint a nád bugája, szép, mint a vizek 
virága.”  (218) 
     „Lëlkeim, falu legényi, vezessétëk most a vőmet ünnepi ülőhelyére, 
legëslegelőkelőbbre, háttal fordulva a falnak, arccal asztal főhelyének, szëmbe 
hívottak hadával, vidám vendégtársasággal.”  (226) 
     Az a pohjolai asszony ëtette-itatta népit, fürösztötte tejbe-vajba, tömte tejfölös 
kaláccsal mind a mëghívott seregët, vőlegényt különösképpen. (232) 
     Volt lazac lapos fatálon, disznóhús egész halommal, mindën csésze csordulá-
sig, tálak tornyosan tetézve mind a mëghívott seregnek, legkivált a vőlegénynek. 
(238) 
     Szólt a pohjolai asszony: „Szaladj, csöppnyi kis cselédëm, söröskancsóval siet-
ve, hozz a kétfülű  köcsögben mind a mëghívott seregnek, legkivált a vőlegény-
nek!” (244) 
     Akkor az a csöpp cselédke, pénzën szërzëtt szolgalányka söröskancsót közre-
adja, abroncsos edényt ereszti bajt tënni, bajuszt locsolni, habot hinteni szakállra 
mind a mëghívott seregnek, legkivált a vőlegénynek. (252) 
     Hát a sör tudott-ë tënni, nyelvet oldani okosan, hiszën véle volt dalosa, 
élvezetës énëkëse? Ott volt véle Väinämöinen, rigmusok örök regöse, dalnoka 
dicső regéknek, mindën énëkësëk éke. (260) 
     Kancsóját kezébe fogva, száját szóra is nyitotta: „Kedves jó söröm, italom! Në 
itass të sënkit ingyen! Dalra ingërëld ivóid, aranyszájúakat szóra! Már a gazda 
mëgsokallja, gondban fő a gazdaasszony: elapadt talán az énëk, öröm húrjai 
lëhulltak, vagy söröm sikerült félre, lanyha lőrét erjesztëttem, hogy némák a nóta-
fáink, jó dallóink nëm dalolnak, vendégeink nëm vigadnak, madaraink nëm mu-
latnak? (276) 
     „Lësz-ë hát, ki énëkëljën, száját végre szóra nyissa Pohjolának lagzijában, szi-
geti lakodalomban? Nëm lallázhatnak a lócák, csak azok, kik rajtuk ülnek, 
dëszkapalló nëm dalolhat, csak azok, kik rajta járnak, hangot ablakunk nëm adhat, 
csak akik alatta állnak; ez az asztal mëg së mukkan, csak kik mellette mulatnak; 
szellőzőlikak së szólnak, csak akik alattuk ülnek.” (290) 
     Csöpp gyerëk csücsült a padlón, földön tejfëlës szakállú. Poronty padlóról pö-
työgte, lóca széliről szipogta: „Kicsike vagyok koromra, termetëmre gyönge 
gyermëk, mindazonáltal azonban, hogyha hallgatnak a hősök, bajnokabbak nëm 
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     „Majd vezesd a vőm csikóját java jászolom elébe, fészërëmben legfölülre, 
dëszkapajtám díszhelyére! Kösd lovát a vőlegénynek, (aranykapcsát béakasztva 
vastag vasgyűrű lukába, állás ágas oszlopához! Önts a vőlegény lovának zamatos 
zabot elébe, selymës sarjút sëm kímélve, mëgtoldva finom törekkel!” 106) 
     „Csutakold a vőm csikóját rozmárcsontfogú csutakkal, szőre szaggatása nél-
kül, sörényét simán kefélve! Vess a vőlegény lovára színezüsttel szőtt darócot, 
aranypántlikás palástot, sárgaréz sallangú leplet!” (114) 
     „Lëlkeim, falu legényi! Vezessétëk vőm a házba, fejéről lëvëtt föveggel, húzva 
kesztyűjét kezérül!” (118) 
     „Hadd vëgyem szëmügyre vőmet, belsőházunkba befér-ë, ha ajtónk ki nëm 
akasztjuk, tokjából ki nëm taszajtjuk, fëlülről lë nëm faragjuk, alulról alá nëm ás-
suk, falat földre nëm terítjük, gërëndát ki nëm gurítjuk.” (126)   
     „Nëm férhet a vőm a házba, szép ajándék a szobába, ha ajtónk ki nëm akaszt-
juk, tokjábul ki nëm taszajtjuk, fëlülről lë nëm faragjuk, alulról alá nëm ássuk, 
falat földre nëm terítjük, gërëndát ki nëm gurítjuk: föllebb áll a vőm fejével, 
félfülével fölmagaslik.” (136) 
     „Szëmöldökfa föllebb szálljon, sövegét lë në söpörje, küszöb léce lëjjebb száll-
jon, csizmasarkát el në csapja, ajtó tokja szétterüljön, ajtónyílás tágra nyíljon, vár-
va vőmnek érkëzésit, lépteit dërék legénynek!” (144) 
     „Hála a hatalmas Égnek: vőmet immár bévezette! Hadd vessem szëmëm szo-
bánkra, pillantsak be belsejébe: lë van mosva mindën lóca, alaposan mindën asz-
tal, padlata lë van porolva, fája föl van-é sikálva?” (152) 
     „Nézëm-nézëm ezt a házat, alig ismerëk rëája: mennyiféle fábul épült, mennyi 
mindënt összehordtak, míg falai fëlrakódtak, porondjára pallót vertek.” (158) 
     „Széle szőldisznó szëgyébül, frontja rénszarvas farábul, ajtófélfa 
farkascsontbul, boronája birkacsontbul. (162) 
     „Algërënda almafábul, tartópillér pusztafábul, tavirózsából teteje, mënnyezete 
márnacsontbul.” (166) 
     „Lóca lába vert acélbul, lóca lapja némët fábul, asztal cifrája aranybul, padlata 
puha selyëmbül.” (170) 
     „Kemëncéje rézbül rakva, kemëncekuckó kövekbül, tűzhely tengëri kavicsbul, 
fülkéje Kaleva-fábul.” (174) 
     Vőlegény a házba lépe, mënnyezet alá beméne, száját ily szavakra nyitva: „
Istentől erő-egészség hírës házukban lëvőknek, tetőjük alatt lakóknak!” (180) 
     Szólt a pohjolai asszony: „Hát Isten hozott minálunk ebbe a szërény szobába, 
kis kunyhónknak oltalmába, fábul fabrikált tanyánkra, fenyőfészkünknek ölébe! 
(186) 
     „Szaladj, szolgálólëányom, pénzën vëtt piciny cselédëm, hozz hamar tüzes fa-
kérget, gyantafáklyán gyújts világot! Hadd vëgyem szëmügyre vőmet, belenézzek 
szép szëmébe: kékszínű-ë vagy vërëske, vagy fehérke, mint a vászon?” (194) 
     Az a csöppnyi kis cselédke, fizetëtt falusi lányka, kérëgre tüzet terëmtëtt, gyúj-
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mëgtalálod szapuló helyën heverve, markában mosólapicka.” (382) 
     Sóhajtott a lyány, szëgényke, sóhajtott-sopánkolódott, rögvest rídogálni 
kezdëtt, záporkönnyekkel zokogni. (386) 
     Telesírta két tenyerit, ölét vágyai vizével, eláztatta apja házát, tó alá tëvé ta-
nyáját. Száját szóra is nyitotta, maga mondta-mondogatta: „Hej, galambjaim-
hugáim, vélem ëgyívású társak, kikkel ëgyütt nődögéltem, figyelmezzetëk sza-
vamra! Föl nëm foghatom eszëmmel, hogy mi van velem, mi bánthat, hogy ütött 
belém e bánat, gyönge szívemet mi gyötri, feszëgeti fájdalommal, búba-búbánatba 
mártva. (402) 
     „Nëm így képzeltem korábban, mindíg másképpen reméltem: hogy majd 
énëkësmadárként hangicsálok halmainkon, hogy e nagy napot mëgértem, ezt a 
célomat elértem. Ám madárként mégsë dallok, halmokon nëm hangicsálok; va-
gyok, mint ruca viharban, tengërën a törpe réce, kit a vad vizek sodornak, jégdara-
bok közt dobálva.”  (414) 
     „Jaj, jaj, jó apám-anyácskám, jaj, szerelmetës szülőim! Mért is hoztatok világ-
ra, mire szültetëk szëgénykét ily keserves könnyezésre, szívszakasztó fájdalomra, 
bokros búra-bánkodásra, ennyi gyászos gyötrelëmre? (422) 
     „Jobb lëtt vóna, jó anyácska, tëttél vóna, drága dajka, tejjel tápláló szívecske, 
szoptató aranyszülécske, pólyába piciny fatönköt, kődarabot kádacskámba, hogy 
në mostad vóna lányod, takargattad vóna szépëd ennyi gyászos gyötrelëmre, 
szërtelen szomorúságra!” (432) 
     „Szokták mások mondogatni, valahányan vélekëdnek: nincsen búja a bolond-
nak, soha sincsen sëmmi gondja. Jó embërëk, jaj, csak ezt në, jaj, csak ezt në 
mondanátok! Merthogy bennem több a bánat, mint zúgó folyóba’ zátony, mint a 
fűzfa lápi földben, hangafű homokfënyérën. Húzni lóval sëm lëhetne, elvonszolni 
vaspatással, hogy në ingana igája, në remëgne rúdja fája, húzva gondom garmadá-
it, terhét bokros bánatimnak.” (448) 
     Padlóról poronty pötyögte, kiskoma kemëncesutbul: „Mire jó a lyány rívása, 
szërtelen szomorkodása? Hagyd a lónak, hadd búsuljon, szomorkodjon gyász-
színével, zablás szájával zörögve, bús fejével bólogatva! Mëgengedheti magának: 
feje nagy, nagyobb a csontja, nyakizma igára termëtt, vastag törzse vontatásra. 
(460) 
     „Nincs sírásra-sóhajtásra, okod búra-búsulásra. Nëm a lápra lësz mënésëd, 
árokparton pusztulásod; viruló mezőrül visznek még virulósabb mezőre, visznek 
sok sörű tanyárul még sűrűbb sörű tanyára. (468) 
     „Ha mëg féloldalra fordulsz, jobbfeled felé tekintve: vőlegényëd látod ottan, 
talpig embërre tekintesz. Jó gazdája jó lovának, háza bőviben vagyonnak, jármán 
foglyok forgolódnak, igáján igën vígadnak, rigómadarak rëpësnek hámigáján han-
gicsálva, aranyos kilenc kakukkja rúdja végin ringatózva, tíz csicsërgő csízmadara 
zabolaszíján zönögve.”  (482) 
     Sosë búslakodj, barátom, anyaszülte szép kisasszony! Nëmhogy nëm lësz 
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pusztulásod: most lészën mëgéledésëd! Jó dolgosnak jutsz lakába, szorgos szántó 
szalmájára, kënyéradónak kezére, halfogónak hónaljába, szarvasűző szaunájába, 
vadásznak verejtëkébe. (492) 
     „Talpig férfi lësz a férjed, dërék, mëgtermëtt dalia. Íja nëm hever hiába, nëm 
lóg tétlenül a tëgze, nëm kövérëdnek kutyái, szalmaalmukon szuszogva. (498) 
     „Az idén is három ízben, kikeleti virradattal, ébredt tábortüze mellett, 
fenyőfekhelyérül kelve; több ízben idén tavasszal hajnalharmat hullt szëmébe, 
fenyő fésült üstökébe, törzséhëz fa dörzsölődött. (506) 
     „Férjed falkák futtatója, száz gulyának gondozója. Vagyona vagyon e vőnek, 
lábon ringó rëngetege, fürgén futosó mezeje, völgyvándoroknak serege: százai 
szarvat hordozóknak, tele tőgyet ringatóknak, kazla mindënik mezőben, pajtája 
ezër patakban, éléstára égërësben, árpaföldje árokparton, zabvetése sziklaszélën, 
búzaföldei folyókban, domboldalon drágasága, aprópénze kis kövekben.” (522) 
     

Folytatása következő számunkban 
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                            HUSZONËGYEDIK ÉNËK 
                            Lakodalom Pohjolában 
 
     Az a pohjolai asszony, Sariola asszonyanyja épp a kert alatt időzött valami 
tëvés-vëvésben. Hallik ostor pattogása, parton szánok szisszenése. Elnéz észak 
ellenében, fordítja fejét a napra, tanakodik-tépelődik: „Micsoda tömeg tolonghat 
peremére partjaimnak? Hadat hoznak tán fejemre?” (12) 
     Méne is, hogy mëgtekintse, hogy kikémlëlje közelrül: hát nëm is hadak 
jövének: lakodalmas nép közelgëtt; vőlegény a legközépën, mélyén ünnepi 
mënetnek. (18) 
     Pohjolai asszony akkor, Sariola asszonyanyja, látva vőlegény jövésit, száját 
szóra is nyitotta: „Véltem már veszëtt viharnak, fákat döntő förgetegnek, partot 
szaggató szeleknek, kavargó kavics zajának. Mëntem is, hogy mëgtekintsem, 
hogy kikémlëljem közelrül. Nëm volt ám vihar jövése, förgeteg faforgatása, sze-
lek partot szaggatása, kavargó kavics zöreje: vőmuramnak volt a népe, mëgjött 
kétszázadmagával. (34) 
     Hogy a vőmre hogy találok ennyi embër erdejében? Elválik a vőm a néptül, 
mint fenyő a többi fátul, törpe bokroktól a tölgyfa, hold a halvány csillagoktul. 
(40) 
     „Léptet szénszínű lovával, mintha farkasháton ülne, hollószárnyakon rëpülne, 
lebëgő lidérc-madáron; hét aranykakukkolóval hámigáján hangicsálva, tíz 
csicsërgő csízmadárral zablaszíjain zönögve.” (48) 
     Döng a domb felől az utca, kútközön rudak ropognak: már a vő az udvaron 
van, népe a tanyára tódul, vőlegény a legközépën, mélyén ünnepi mënetnek, nëm 
nagyon előre állva, igën hátra sëm húzódva. (56) 
     „Mozogjatok most, legényëk, gyöpre mindën markos embër, hevedert hamar 
lëvënni, szërszámszíjakat lëszëdni, szánrudait lëjjebb rakni, vőmet házamba ve-
zetni!” (62) 
     Vágtatott a vőnek ménje, karmazsinkasost röpítve udvarán ipaurának. Szólt a 
pohjolai asszony: „Szolgám, szolgám, édës szolgám, falu legdalibb legénye! Fogd 
ki ménlovát a vőmnek, hókahomlokút eloldva rézveretës rúdja mellől, cinnel cif-
rázott szíjábul, pénzzel pëngő pántjaibul, vesszőből fonott igábul! Vidd a vőle-
gény csikóját, jártasd szép simán szaladva, selyëm kantárra kapatva, ezüst zablá-
val vezetve puhán dobbanó porondra, jól kitaposott terepre, frissen hullott porha-
vakra, tejfehér palástú földre! (82) 
     „Vezesd inni vőm csikóját a legközelebbi kútra, forráshoz, mi nincs befagyva, 
ám buzogva bugyborékol gyantádzó fenyőgyökérën, lombos lúcfenyő tövében. 
(88) 
     „Adj a vőlegény lovának arany abrakoskosárbul, ragyogó rezes edénybül árpa-
magot mëgmosottan, új búzát puhára főve, rozsot rostálva, darálva!” (94) 
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