
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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Fordította: Bartha István és Hegyi Éva 

Gondozta: Szász Enikő 
 

Huszonegyedik fejezet 
 

 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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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 
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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 

2300                                        Csillag János versei 

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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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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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-

Észak hírnökei                                              2325 



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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Frågor 
 
Vilka ord ska jag säga och varför? 
Varför ska jag alls säga några ord? 
 
Vilka ord vill du höra och varför? 
Varför vill du alls höra några ord? 
 
Vad är det som fattas mig i tystnaden? 
Vad är det som fattas dig i tystnaden? 
 
 
Kérdések 
 
Melyik szót mondom és miért? 
Egyáltalán miért mondok valamit? 
 
Mit akarsz tőlem hallani és miért? 
Egyáltalán mit kívánsz tőlem hallani? 
 
Mi az, ami hiányzik belőlem a hallgatásban? 
Mi az, ami hiányzik belőled a hallgatásban? 
 
 
 
                                      Svédből fordította: Tar Károly 
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tek az örvények fojtó ölelésében. Isaksson elől haladt. Síléceit szánkójához kötöt-
tem, nert a kopár vidék kőomladékainak jeges kérgén nem használhatta ezeket. 
Összehúzódva, olykor négykézláb mászva haladt, részeg módjára meg-
meginogott, és sípoló tüdővel kapkodta a levegőt. A vihar olyan fehérre korbá-
csolta ruháját, hogy szinte eltűnt a meggémberedett vadonban. A vihar dühe egyre 
fokozódott. Mellettük magas hegycsúcsok emelkedtek, melyekről a hólavinák zú-
dultak alá.  

Helge és Gudrun egymás mellett haladtak. Korábban a lány a szánkó rúdját 
fogta, és így segített tolni, de Helge nem merte hátul hagyni. Ha elereszti a szán-
kót, akkor néhány másodperc alatt elnyeli a vihar, s örökre eltűnhet. Szótlanul 
küszködték magukat előre, néha egyensúlyukat vesztve egymásba ütköztek, va-
kon tapogatóztak, amikor időnként a dühödt szélroham vadul a szemükbe csapott. 
Néha fel-feltűnt előttük Isaksson alakja: akár egy szellem a végtelen fehérségben, 
amit ismét elnyel a kavargó hótenger. Helgének nem volt biztos fogalma afelől, 
hogy merre is járnak. Valami különös félálomszerűségben, magára hagyottságban 
haladt. Zúgott, csengett a füle, s minden lépés nehéz kezdet volt valamely vég nél-
küli úton. 

Egy erős szélroham megállásra kényszeríttette őket. Olyan erővel tört rájuk, 
hogy majdnem keresztüldobta őket a szánkón. Tántorogva álltak meg, s ügyetle-
nül törölgették arcukról a jégszemcséket. Helge nem vette észre, hogy eleredt az 
orra vére. Kétségbeesetten kapkodott levegő után, magához szorítva tartotta a 
lányt, s szemei előtt vöröses köd káprázott. Lábai meg-megrogytak, de minden 
erejére szüksége volt, hogy állva maradjon. Szaporán pislogva igyekezett meg-
őrizni látását. A gomolygó fehérségek között a hegyek körvonalait látta. Hirtelen, 
rekedten nagyot kiáltott, aztán megragadva Gudrunt, földre vetette magát a szán-
kó mögött. A vészjósló fehér csend rettentő csattanással szétrobbant. Százméter-
nyi magas hó-oszlop tódult az ég felé, amelynek lábánál sziklatörmelék pattogott 
szerteszét. A szörnyű robaj úgy hatott, mintha az alvilág démona láncait tépte vol-
na szét. A hó-oszlop összeomlott. Süvítő gomolyagok verődtek, kavarogtak viha-
ros táncban, majd hirtelen szétestek és eltűntek a szürkésfehér hó-falban. 

Ahol a zúgó fergeteg végigsöpört, ott a hegyoldal olyan lett, mintha tisztára 
söpörték volna. 

Helge még mindig erősen földhöz lapulva feküdt, jóllehet a szélnyomás meg-
szűnt, s a kavicsos, törmelékes förgeteg is elpihent. Egyik kezével átölelte a lányt, 
az éles törmeléket s a kőkemény jeget puha ágynak érezte, amelyben fáradtan, 
szép álomra várva alhat az idők végezetéig.  

A vihar távoli harangzúgáshoz hasonló csendes morajjá szelídült. 
A férfi bizonytalanul tapogató kezet érzett az arcán. Lassan és kényszeredetten 

visszatért a hóviharba, az életbe. Lehúzta kesztyűjét. Zsibbadt arcát tapogatta. 
Gudrun térden állott, szemében fény ragyogott, s a jobb arcán egy fehér folt vilá-
gított. Helge magához vonta a lányt és óvatosan dörzsölni kezdte a foltot, míg a 
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lányarc ismét puha lett, majd a hidegtől vacogva feltápászkodott. 
A vihar változatlan erővel tombolt tovább. Sötétedni kezdett. 
Helge rekedt kiáltása, gyenge sóhajként belefulladt a vihar robajába. Feleletül 

az erős széllökés lépésnyit oldalra dobta őket. Helge erős kísértéssel küzdött, 
hogy karjában a lánnyal, ismét földre feküdjön, és álomba merüljön. „Itt és most, 
vagy néhány kilométerrel odébb, hát nem mindegy? A hegyek között meghalni, 
nem szégyen.” Botladozva lépett a lányhoz és erősen magához ölelte. 

- Most végre mehetünk a mennybe! –suttogta rekedten. 
Gudrun eltaszította magától a férfit, kaparászni kezdett a kötél után, s rángatni 

kezdte a szánt. Helge, halálos beteghez hasonlóan nagyot sóhajtott, homlokát tö-
rölte, aztán ő is megragadta a kötelet, de képtelen voltak a hókupacba fagyott 
szánkót megmozdítani. Kotorni kezdte a havat, nagyokat emelt és feszített, míg 
végül néhány percnyi megerőltetés után, szabaddá tette a szánkót. Tudta, hogyha 
ez nem sikerül, akkor akár tavaszig is maradt volna a szán hó alá temetve. 

Ki-ki a maga helyére visszaállva, botladozva, roskadó lábakkal folytatták útju-
kat a viharban és sötétségben. Egy szikla közelében haladtak el, amelyről Helge 
felismerni vélte a tájat, s ettől kezdve kicsit déli irányba tartottak. Időnként egyet-
egyet kiáltott, ilyenkor megálltak, hogy a választ hallják, de Isakssontól egy hang 
sem jött. Helge azon tűnődött, hogy mennyi ideig fekhettek a szánkó mögött, s 
hogy Isaksson elérte-e már Nippdalt. 

Amióta irányt változtattak, a szánkó többször rászaladt a lábukra. Lefele ha-
ladtak, s Helgének sikerült a lányt rávennie, hogy üljön fel a szánkóra. A rudakba 
kapaszkodva, hosszú szakaszokat siklott a szánnal minden különösebb megerőlte-
tés nélkül. Amikor a hátába fúvó szél erősödni kezdett, Helge teljes erejéből féke-
zett, nehogy elveszítse uralmát a túlságosan felgyorsuló szánkó felett. Ha nekiüt-
köznek valaminek az végzetessé válhat. Olyan feszülten figyelte a terepet, hogy 
belefájdult a szeme.  

Egyet-egyet kiáltott ismét, s most úgy tűnt, mintha lentről gyenge választ halla-
na. Lábaival csáklyázott, ismét jó néhány métert csúszott, majd újra kiáltott. A 
vihar s a fergeteg zúgásából egy rekedt emberi hang vált ki.  Helge nagy igyeke-
zetében, hogy minél hamarabb előre jusson, véletlenül egy nyírfabokornak vezette 
a szánkót. Gudrun lecsúszott róla, néhány métert gurult a lejtőn, nyöszörögve fe-
küdt a hóban. Helge aggódva hajolt fölé. Gudrunnak nem esett baja, mert feltá-
pászkodott. Talpon volt, amikor Isaksson újabb kiáltása hallatszott. Aztán 
Isaksson alakja is láthatóvá vált a nagy havazásban, Helgének sikerült a szánkót 
kiszabadítania a bokorból. A bäversjöi újtelepes sízve, nehéz mozdulatokkal jött.  

– Szánkóm néhány méterrel lejjebb van – mondta.– Kiáltottam, de választ nem 
hallottam. Csak álltam és vártam, de nem mertem a szánkótól elmenni. Ebben a 
viharban nehéz ismét megtalálni. Azt gondoltam, hogy nyomomban jössz, s az 
erdőnél utolérsz –magyarázta Isaksson. 

Helge ránézett. Különösnek találta, hogy visszafordult, ebben az időben, ami-
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Az állomásfőnök szövege  
a vágányok mellett 
 
A vonatnak mennie kell  
Helyesen váltok. 
 
Ezüstvonat 
vonattal ütközik 
Sötétség- vonat 
lánggal ütközik.  
 
Nincs kérdésem.  
Egyetlen kérdés sincs.  
 
Helyesen váltok. 
 
 
 
A hazugságvizsgáló 
 
Dr. Stensson rámkapcsolja a hazugságvizsgálót. 
Granath nővér mosolyog. 
Villódznak a lámpák. 
Megugrik a tű. 
 
Makacsul ragaszkodom mindahhoz, amit egykor 
mondtam. 
A gép mutatja, hogy hazudok. 
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Stinsens nattliga ramsa vid rälsen  
 
Tågen måste gå.  
Jag växlar rätt. 
 
Tåg av silver 
möter tåg av järn. 
Tåg av mörker 
möter tåg av eld. 
 
Jag har inga frågor. 
Det finns inga frågor. 
 
Jag växlar rätt.  

 
 
  
 
Lögndetektorn 
 
Dr Stensson kopplar mig till lögndetektorn. 
Fröken Granath ler. 
Lamporna blinkar. 
Nålen hoppar. 
 
Envist vidhåller jag vad jag alltid har sagt. 
 
Maskinen visar att jag ljuger. 
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kor két ember nyugodtan elmehet egymás mellett tízméternyi távolságban, anél-
kül, hogy egymást észre vennék. „Isaksson fáradt, talán nálam is fáradtabb.” 

- Vajon, eljuthatunk a kunyhóig? – kérdezte Helge. 
- El! De itt kell hagynunk a szánkókat – válaszolta Isaksson. – Az erdőben laza 

a hó… Ha pedig nem jutunk előbbre, akkor legokosabb beásni magunkat, hogy 
egy kis erőt gyűjtsünk. Ha addig folytatjuk, amíg összeesünk, akkor örökre itt ma-
radunk.  

Gudrun félig feküdt a szánkón. Az egyik kezét feje alá támasztotta. Isaksson 
rámutatott. 

- Mi van vele? –kérdezte nyersen. 
Helge erős nyomást érzett a szíve táján. Maga sem tudta, hogy mi a helyzet 

Gudrunnal, s hogy van-e egyáltalán jártányi erejea lánynak. 
Tovább folytatták útjukat lefelé, Gudrunnal a szánkón. Az ereszkedő olyan me-

redek volt, hogy inkább fékezni kellett, mint húzni. Pillanatok alatt elérték azt a 
széltépett fenyőt, amely alatt az Isaksson szánkója volt. Behúzódtak a fenyő ágai 
alá, s megpróbáltak valami ennivalót előkotorni. 

 
* 

Késő éjszaka volt már, mire az újtelepesek végre elérték a nippdali menedékhá-
zat. Remegtek a fáradtságtól, s alig tudták kinyitni az ajtót. Helge megpróbált tü-
zet gyújtani, de a vihar úgy neki feküdt a primitív kéménynek, hogy a füstöt mind 
visszanyomta a helyiségbe. A tűzhelyet tisztára söpörve a huzat, a padlót majd 
mindenhol hó fedte. „Üsse kő.” - gondolta Helge. Amennyire tudták, leverték ma-
gukról a havat, s a koromsötétben kitapogatták a priccseket, ahol aztán a rén- és 
báránybőrök között mély álomba merültek.  

 
Huszonharmadik fejezet 
 
Helge arra ébredt, hogy a kunyhó minden izében recseg, ropog. Szél süvített és 

fütyült az ajtórepedéseken át, s forgószél kavargott a tűzhely szürke kövei között. 
Tenyérnyi ablakon át, beszűrődőt a sápadt nappali fény. 

A vihar oly hévvel vetette magát a menedékház falaira, hogy Helge attól tartott 
hogy összeomlik a ház. Könyökére támaszkodva figyelt. A szembe lévő priccsen 
Isaksson feküdt összezsugorodva, majdnem semmi sem látszott belőle.  

Helge megfordult. Tapogatózni kezdett a báránybőrök alatt, amíg keze bele-
akadt gudrun aranyszőke hajfürtjeibe. Örömmel érintette Gudrun meleg testét. 
Felkelt. Vacogva, gallyakat tördel, hogy tüzet gyújtson. 

Irányt változtatott a szél, könnyebben ment a tűzgyújtás, mint az éjjel. Időnként 
visszacsapott a füst, de a kémény erős volt a huzatában, ígéretesen pattogtak a 
szikrák. Fejszét fogott és kiment.  

Amikor visszatért, látta, hogy Isaksson és Gudrunt farkasszemet néz egymás-

Észak hírnökei                                               2329 



sal. 
- Még maradnunk kell, - mondta Isaksson bosszúsan, amikor felkelt. 
Helge bólintott.  
Amíg ilyen erővel tombol a vihar, gondolni sem lehet az útunk folytatására. 
- Idehozhatnánk a szánkókat. 
- Igen. Ha eláll a vihar, megdézsmálhatják a vadállatok. 
Gudrun felült a priccsen és haját rendezgette. Szeme alatt sötét karikák voltak, 

sápadt volt, arca elkeskenyült. Helge arra kérte, hogy amíg Isakssonnal elhoznak 
egy szánkát, maradjon a kunyhóban. Úgy tűnt, hogy a lány szívesen marad. A fér-
fiak kiléptek a kunyhóból, és ő visszafeküdt. 

A viharral küszködve törték magukat előre addig a helyig, ahol a szánkóikat 
hagyták. A havazás nem volt olyan erős, mint előző nap, de a vihar ugyanolyan 
erővel tombolt, s egyes helyeken magasra tornyozta a havat. 

Amikor végre a szánkókhoz értek, és a fa alá húzódtak, hogy néhány percig 
kifújják magukat ráncok gyűrődtek Isaksson szája köré, s hirtelen  dühösen szólt. 

- Végezned kell már egyszer vele! 
Helge élesen nézett Isakssonra. 
- Úgy véled, hogy hagyjam itt valahol a hóban? 
- Igen, mert te úgysem fogod őt az ispotályba vinni. Mi majd tanúskodunk, 

hogy a elveszett a hegyek között. Ez elég lesz a papnak, a pandúrnak meg semmi 
köze a dologhoz. A törvény azzal sem törődik, hogy a gyermekek éhen pusztul-
nak. S azon sem csodálkozik senki, hogy Olof Nilsson családostól éhen halt. 

- Nem gyilkolnunk! – szakította félbe Helge dühösen. – Azt sem tudjuk, hogy 
élve megússza-e ezt a nagy megerőltetést. Még akkor sem, ha szánkón cipeljük 
tovább. 

Isaksson nagyot köpött haragjában. 
- Ugyan már, ördög bújt belé! Látom, hogyan villog a szemében. Ha leesik, 

ismét csak feltápászkodik… Űzi a gonosz! Hagyjuk, hogy kimenjen belőle a go-
nosz szellem… Halott testben nem marad meg a gonosz! 

Helge nem válaszolt. Elgondolkodva ült. Az egyik kis fenyőbokor reménytelen 
küszködését figyelte, ahogyan a hófúvás kellős közepén, hasztalan próbálja koro-
náját a hó fölött tartani.  

Isaksson folytatta lelketlen beszédét: 
- Nem lehet valami jó érzés, ha az embernek eszelős az asszonya,  s az gyerme-

ket vár. Úgy gondolom, hogy a pap sem szívesen fogja megkeresztelni. 
Helge arcába vér tódult. Mély lélegzetet vett, hogy visszafojtsa dühkitörését. 

Isaksson megjegyzése érzékenyebben érintette, mint azt útitársa sejthette volna. 
Voltak pillanatok, amikor Helge úgy érezte, hogy az összes gonosztevő között ő a 
legnagyobb. Akkor is minden hidegvérére szüksége volt ahhoz, hogy megvédje 
magát a norvég asszonyok tekinteteivel szemben. Isaksson szavai keményen pró-
bára tették önuralmát. 
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A másik ember 
(a Központi Kávézóban) 
 
Feketeruhás ember környékez 
egy embert és kivezeti. 
Ülve maradok. 
 
Ki volt az a másik ember? 
Nem tudom. 
 
Visszatér-e az a másik ember? 
Nem tudom. 
 
Megtudok-e valamikor valamit is 
arról a másik emberről, 
Nem tudom. 
 
Ülve maradok. 
 
Feketeruhás ember forgolódik az asztal körül. 
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Den andra människan  
(på Centralkaféet) 
 
Den andra människan omges av 
svartklädda män och förs bort. 
Jag sitter kvar. 
 
Vem var den andra människan? 
Jag vet inte. 
 
Kommer den andra människan tillbaka? 
Jag vet inte. 
 
Kommer jag någonsin att få  
veta någonting om den andra människan? 
Jag vet inte. 
 
Jag sitter kvar. 
 
Svartklädda män rör sig bland borden. 
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- Semmi közöd ahhoz, hogy Gudrunnak gyermeke lesz! – mondta fojtottan. – 
Ez a mi ügyünk! 

- Inkább csak a tiéd! – jegyezte meg Isaksson csípősen. – Hiszem, hogy a lány 
nem tehet róla. Ne hidd, hogy ez csak a te dolgod. Egy eszelős csak hülyét szül-
het, az ilyenre semmi szükség itt nálunk. Gondolom, hogy a papnak és a pandúr-
nak is lesz hozzád néhány szava. Most kell bebizonyítod, hogy maradt még 
csöppnyi eszed. 

Helge szíve hevesen vert. Isaksson felszínre hozta azt a félelmet, amit idáig 
mélyen magába rejtett. „Vajon Gudrun gyermeke már az anyaméhben arra van 
ítélve, hogy maga is örültként járja a világot? Egy szép napon úgyis minden kide-
rül, s akkor talán tényleg közbe kell majd lépni. De addig? Addig várni kell. Itt 
hagyni a hegyekben?…” 

Helge összehúzta szemöldökét s szembefordult Isakssonnal: 
- Ha a te segítséged Gudrun halálával jár, akkor inkább megpróbálok egyma-

gamban boldogulni. 
- Bolond vagy! - sziszegte Isaksson.  
- Te pusztulni hagynál egy ártatlant! 
Az újtelepes vállat vont, tekintete rideg és kemény volt. 
- Az örült nem ember! – dörmögte mogorván. Mord Eblánynak szólította, s az 

a véleményem, hogy helyesen tette: A bolond eb. Kölyke lesz. Nem számít em-
bernek! 

Helge ütött. Aztán felpattant, s a dühtől remegve előkapta hosszú kését. 
Isaksson feltápászkodott és megtörülte vérző orrát. Nehezen lélegzett, halántékán 
vastagon kidagadt az ér. Hirtelen megragadta az egyik szánkó kötelét.  

- Van elég tennivalónk, mintsem hogy verekedjünk! – mondta. 
Helge leengedte kését. Reszketett a felindultságtól, de segített kiszabadítani a 

szánkát a hó alól. Óva intette Isakssont, hogy még egyszer ebnek nevezze 
Gudrunt. Vonszolták a szánt a mély hóban. Órányi küszködés után, végre elérték 
a menedékházat. Gudrun még mindig feküdt, de a tűzön látszott, hogy fennjárt. A 
két férfi egész úton hallgatott, tompa és nyomasztó volt körülöttük a csend. Ettek 
majd elhagyták a kunyhót, hogy elhozzák a Helge szánkóját is. Esteledett. 

A vihar tovább bömbölt a vadon felett, amikor a nippdali menedékház ajtaját 
éjszakára becsukták. Mindkét szánkót a színbe húzták, s a vándorok abban re-
ménykedtek, hogy rövidesen jobbra fordul az idő, s hogy már a következő reggel 
hazafelé indulhatnak.  

Isaksson  nyitott szemmel feküdt. Kése lazán feküdt az oldalánál, s egyik kezét 
a markolaton tartotta. Amikor Gudrun megmozdult, Isaksson tekintete kunyhó 
félhomályába kutakodott, s nehezen uralkodott magán, hogy a lányba ne rúgjon, 
amikor az elment mellette.  

Isaksson nem haragudott Helgére, amiért az arcul vágta. Gudrunban látta ő a 
gonosz szellemet, amely ezt a délvidékit úgy elrontotta, hogy az többé már nem is 
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volt ura az eszének. Ha valamilyen módon sikerülne elűznie ezt a gonosz szelle-
met, akkor Helge bizonyára baráti jobbot nyújtana neki. Jó szomszédok lennének, 
és Berit főzné Helge ételét, melegen tartaná az ágyát. A legközelebbi ünnepkor 
aztán össze is adhatná őket a pap. Csak találna kiutat… Isaksson egyre csak töp-
rengett, és két szélroham közötti szünetben hirtelen világosan maga előtt látta a 
megoldást. 

Helge vigyázott a tűzre. Mogorva arcát mutatta, látomások gyötörték. „Az em-
berek azt hiszik, hogy ő csak úgy a szerencsétlen leány mellé feküdt, aki olyan, 
mint egy lélektelen állat. Mit tudnak ők a magányról, és arról a borzasztó hideg-
ről, amelytől annyira fázott a lelke, hogy nem volt tűz, amely felmelegíthette vol-
na. Azt sem tudják, hogy az örök sötétségbe taszított nőért küzd, világosságot sze-
retne gyújtani a lelkében. Saját énemből igyekszem szerencsétlen lénybe annyit 
átültetni, hogy az felébredjen. És Gudrun most már inkább ember, mint félévvel 
ezelőtt volt… Annyira ember, hogy tekintetével gyűlöletet és barátságot is mutat, 
ha kissé különös módon, de mégis az ébredő élet jeleit érezni pupillái homálya 
mögött. Hacsak ez nem az őrületnek másik formája? Amely sokkal vadabb is le-
het, amikor hirtelen őrjöngésbe csap át? Amit aztán már csak erőszakkal lehet fé-
kezni?” 

Hege homloka gyöngyözni kezdett belső küzdelmében, s a tűz pattogó szikrái 
előtt megfogadta, ha majd eljön az a gonosz nap, akkor a lányra emeli a puskáját. 
Nem hagyja, hogy ispotályba kerüljön, ahol a dühöngőket vasra verik. 

A tűz lassan leégett. Helge ott ült a tuskón. Napfényes tájat látott maga előtt, 
hullámzó búzatáblákat, barátságos embereket, akiket az éhség nem tett érdessé, 
érzéstelenné.  

Forgószél szabadult rá a kéményből, füstöt és hamufelhőt terített rá, amitől 
egyszeriben magához tért. Köhögve összekotorta a parazsat, a priccshez ment és 
lefeküdt. Nem volt miért fennmaradnia. 

Helge nyomban elaludt, de Isaksson ébren volt. Néhány üszkös fadarab pislá-
kolt még a tűzhelyen, s ebben a derengő homályban Helge háta mögül, Gudrun 
tekintet rá. Az újtelepes könyökére támaszkodott, szája félig nyitva volt. Lihegett 
a felindulástól. Tekintete, gyűlölködve fúródott a lány égő szemébe. Tompa mor-
gás szakadt ki kebeléből, fenyegetően felemelte egyik kezét. A lány helyére ros-
kadt. Isaksson éjfél után is égő szemekkel kémlelte a sötétet. A vihar tombolásá-
ban s az ajtó résein besüvítő szélben csoszogó lépteket vélt hallani. Hosszú ideig 
felülve maradt ágyában, s mélyen bámult a sötétségbe, készen arra, hogy megfojt-
sa a gonosz hatalmakat, ha azok rávetnék magukat. 

Az idő másnap sem volt olyan, hogy hazaindulhattak volna. A szél kelet felé 
fordult, s most a viharral szemben, szánkók nélkül is igen fáradtságukba került 
volna megtenni a Näverbäckenig hátralevő negyven kilométert. 

Isaksson Gudrun elleni gyűlölete oly magasra hágott, hogy, a kunyhó szűk falai 
között Helgét is kikezdte. Időnként egy-egy csípős megjegyzést hallatott, s szán-
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London szól 
 
London szól 
az ostromlott világrészhez 
 
London mindenkihez szól. 
Eligazít 
 
A sötétség kora  
átmeneti 
A mi fényünk 
Útban van 
 
London szól. 
Mi hallgatjuk. 
Egyszerű. 
 
A mi sötétségünk 
átmeneti. 
Az ő fénye 
útban van. 
 
 
Harangok 
 
Az a kis harang a kápolnában és 
az a nagy harang a templomtoronyban 
 
Mozdulatlan süket várakozás 
 
A pap lépése 
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 London talar 
 
London  talar 
till den belägrade kontinenten 
 
London talar oss 
Tillrätta 

Erat mörker är 
tillfälligt 
Vårat ljus är 
på väg 

London talar 
Vi lyssnar 
Det är enkelt 
 
Vårat mörker är 
tillfälligt 
Deras ljus är 
på väg. 
 
 
Klockorna 
 
Den lilla klockan i kapellet och 
den stora klockan i kyrktornet 
 
Orörlig, döv väntan 
 
Prästens steg 
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dékosan Gudrun lábai elé köpött. Helge vére forrni kezdett. 
- Mi van veled? – Ha van még valami mondanivalód, hát csak szaporán ki vele! 
Isaksson egy kicsit odébb ment, s ajkát lebiggyesztette.  
- Mondanivaló! – sziszegte dühösen. – Hát igen! Itt ül az ember, mert bolon-

dokhoz szegődött. Ha nem félnél a pandúrtól, akkor lejöttél volna a faluba élele-
mért. Nem való ilyenkor a hegyeken át rohangálni. 

- Nem kényszeríttettelek, hogy velem jöjj. 
- De igen! Te, és átkozott szénád, amely kicsalta belőlem az ígéretet! 
- Nos talán olyan rossz neked itt? Családodnak van élelme, s még többet viszel 

most a szánkón. Ennél rosszabb is lehetne sorod. 
Csúnya fintorba torzult Isaksson arca. 
- Lehet rosszabb, egy őrülttel összezárva lenni ebben a lukban! – sziszegte  
- Inkább éheznék! Nézd, hogy bámul rám! Jobban érezném magam, ha egy 

nőstényfarkas ólálkodna a lábam körül. 
Isaksson egészen belelovalta magát, s vad mozdulatait egyre fenyegetőbbé vál-

tak. Helge nyugalomra intette. Rajta a sor, hogy tűzrevalót hozzon. Sokkal oko-
sabban tenné, ha most menne érte. 

Isaksson nagyot nyelt. Közel állt ahhoz, hogy bőszült bika módjára Helgére 
vesse magát. Fejszét ragadva, s erősen bevágta maga mögött az ajtót. Helge bosz-
szúsan nézett utána, Gudrun pedig lélegzetét visszafojtva simult oldalához.  

- Meg akar ölni minket! – suttogta a lány. 
- Dehogy, csak a rossz idő tette ilyenné. Nem gondolja komolyan, amit mond. 
A lány hevesen rázta a fejét, s arcán piros foltok égtek. 
- De igen, meg akar ölni minket! Nem szabad beengedni. Lődd le! 
Helge szédült. Bárki mástól elvárta volna ezt a felszólítást, de Gudrunntól so-

ha! Az a szelíd angyal, aki egyik lábával a mennyben járt, nincs többé. Helyette itt 
áll valaki, aki ölni akar. Helge megtörülte nyirkos homlokát és letelepedett a tűz-
hely melletti tuskóra. Képtelen volt arra, hogy valamit is tegyen. Úgy tűnt neki, 
hogy a lány buzgón az ajtót vizsgálja, hogy be lehet-e belülről zárni.  

Szerencsére Isaksson jó ideig távol marad, s Helge úrrá tudott lenni indulatain, 
sőt Gudrunt is meg tudta nyugtatni. Maga is meglepődött azon, hogy úgy beszélt 
Gudrunhoz, mint normális emberhez szokás.  

- Most pihenned kell, - holnap talán jobb lesz az idő. – Akik embert ölnek, azok 
gonosz ördögök kezében vannak. 

Isaksson feszülten uralkodott magán, amikor a gallyakkal bejött. Igyekezett 
Gudrunt kerülni, lefeküdt a priccsre, s a falat bámulta. Egész nap a végsőkig meg-
feszítette idegszálait, hogy nyugodtnak lássák, bár távolról sem volt az. Gudrun 
kihívóan viselkedett, s estére már olyan feszült volt a hangulat, hogy piciny szikra 
is elegendő lett volna ahhoz, hogy a kunyhóban lévők idegeit felrobbantsa. Helge 
érezte, hogyan lüktet a vére, s mindkét tenyere nyirkos. 

- Ez tiszta örültség! – szólalt meg hirtelen. – Ha ennek véget nem vetünk, akkor 
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jobb, ha most nyomban nekivágunk a viharnak.  
Isaksson csak morgott. 
- Hát induljatok már! – Hogy az ördög vinne el már titeket! 
Helge zihálva lélegzett, s keményebben markolta meg a kezében lévő fejszét. 

Néhány pillanattal később teljes erejéből belevágta a tuskóba. A feszültség csak 
nem engedett. Egyikük sem mert a másiknak hátat fordítani. 

A vihar tovább tombolt. A pokoli, mindent korbácsoló hóvihar, üvöltésével, 
robajával, állandó süvítéssel teljesen rájuk nehezedett, s már –már nyomorult em-
berekké marcangolta szét őket. 

Még egy napot nem bírtak volna a kunyhóban elviselni. 
A férfiak tudták, hogy ez az éjszaka sem hoz álmot a szemükre. Kartávon kívül 

igyekeztek egymástól tartózkodni, hogy a váratlant kikerüljék, s erősen vigyáztak 
arra, nehogy kialudjék a tűz. Ha néha elmentek egymás mellett, mintha forró gő-
zök csaptak volna össze testük között. Tudták, hogy őrültség fent lenniük, de nem 
tudtak ezen változtatni. Egyik sem bízott annyira a másikban, hogy mert volna 
lefeküdni. Várakozva, összekuporodva ültek, s mindannyiszor összerezzentek, ha 
valamelyikük megmozdult. Hosszú órákig egy szó sem hangzott el, amikor Helge 
végre megszólalt! 

- Le kéne feküdnünk! 
Isaksson mogorván bólintott, de meg sem moccant. 
- Te csak ülj, ha így akarod, de én lefekszem! –mondta Helge.  
- Feküdj le és fogd be a szád! 
A férfiak tekintete szúrósan egymásba fúródott. Helge vállat vont, lassan a 

priccshez ment és lefeküdt, de a feszültség csak nem engedett. Mindketten hallga-
tóztak, mintegy a vihar süvöltésén keresztül igyekeztek meghallgatni egymás for-
ró lélegzetvételét.  

Helge mégis elszenderedhetett, mert hirtelen rémítő csendességet érzett maga 
körül: nem hallott egy hangot sem a kémény felől, egy sípolást vagy morajlást 
sem; úgy tűnt, mintha maga a halál lépett volna be a kunyhóba, s nehéz kezét 
mindenki fölé kiterjesztette volna. 

Az újtelepes óvatosan kimászott az ágyból, s kinyitotta az ajtót. Megcsapta hi-
deg téli éjszaka levegője. A csillagos égre nézett, s ajkai úgy mozogtak, mintha 
imádságot vagy hálaadást mormolt volna. 

Amikor visszajött, Isaksson felült az ágyában. Arckifejezése vesztett valamit, 
korábbi vadságából. 

- Vége a viharnak? 
- Igen. Csendes és tiszta idő. Útra kelhetünk. 

Isaksson nehezen lélegzett, s hirtelen kezét nyújtotta. 
Megszoríthatom a kezed? – dörmögte fanyarul. – Nem pusztulhatunk el, 

mint vadállatok… 
                     Folytatása következő számunkban 
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Orfeusz  
(rögtön előtte) 
 
Olyan egyszerű. 
Néhány lépésre. 
Hátam mögött áll. 
És körül se néz. 
 
És körül se néz. 
Hátam mögött áll. 
Olyan egyszerű. 
Néhány lépésre. 
 
Néhány lépésre. 
Olyan egyszerű. 
És körül se néz. 
Hátam mögött áll. 
 
Hátam mögött áll. 
Néhány lépésre. 
Olyan egyszerű. 
És körül se néz. 
 
 
 
Pinocchio végszava  
 
Fásult a világ 
És nincsen isten. 
 
Fásult a világ 
És nincs kegyelem.  
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