
 
 
 

Ef ekkjunnar blæju svo af þér þú leggur, 
Þá ásttregans fánu, sem þér heyrir til, 
Þá sannlega kem eg úr svarthýsi grafar 
Og sæki´ hana til þín um miðnæturbil 
Eg sæki hana til þess mín tárin að þerra, 
Er títt graet eg þín vegna í dánarheims rann, 
Eg þek henni um sárið míns þreyjandi hjarta, 
Sem þar, þá og enn þér til eilífðar ann. 

 
Katona Mária gyűjtése 

Tóth Kati: Videó-klip 
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Varga Zsolt 
A magyar irodalom  

Dániában és Svédországban  
a XIX. század második felében és a 

 XX. század első évtizedeiben 
                       
 

Dánia. A kezdetek (1840–1874) 
 
Az első magyar szépirodalmi mű, amelyet dánra fordítottak, Jósika 

Miklós A könnyelműek (De Letsindige) című regénye volt. A regény a 
koppenhágai J. G. Salomon kiadónál jelent meg két részben. Az első 
részt a kiadó 1840-ben adta ki, a fordító J. Hansen volt. A regény má-
sodik része öt évvel később, 1845-ben jelent meg L. J. Flamand fordí-
tásában. Jósika Miklós regényével kapcsolatban érdemes rövid kitérőt 
tenni Hans Christian Andersen magyarországi látogatására, amelyről 
Andersen az En Digters Bazar (Egy költő bazárja) című művében em-
lékezik meg. 

Ráth József a Den ungarske litteratur i Danmark (A magyar iroda-
lom Dániában) című cikkében említi, nehezen lehet vizsgálni, hogy 
Jósika műve mennyire vált ismertté Dániában:  „I alt fald sagde H. C. 
Andersen, da han i 1841 opholdt sig i den ungarske hovedstad, at han 
aldrig havde hørt om den.”  

Érdemes ezért pontosan felidézni, hogyan emlékszik Andersen ma-
gyarországi tartózkodására. Az Egy költő bazárja következőkben idé-
zett részlete pedig azt is bizonyítja, Magyarországon mindig érdeklő-
désre tarthatott számot a kérdés, hogy mely magyar irodalmi műveket 
fordítottak idegen nyelvekre. Rövid pesti tartózkodása alatt ugyanis a 
neves dán írónak is feltették a kérdést, milyen magyar művek olvasha-
tóak dánul: „Som den betydeligste og meest læste ungariske Digter 
nævnes Josika, der især har skrevet Romaner; een af disse, »Bøhmerne 
i Ungarn«, roses meget. – Det Spørgsmaal blev gjort mig, om intet 
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ungarisk Værk var oversat paa Dansk, og jeg vidste kun navne eet: 
Szecheny »Om Vadeløb«, og tilføiede, at dette just var oversat af den 
af mine danske venner, som er mig kjærest.”  

Nem hiszem, hogy messzemenő következtetéseket lehet levonni A 
könnyelműek dániai fogadtatására nézve abból a tényből, hogy Ander-
sen pesti látogatása alkalmával még nem ismerte Jósika e regényét. 
Andersen 1840. október 31-én hagyta el Koppenhágát szerelmi kaland-
ja miatt, és kilenc hónapos utazást követően, 1841. június 4-én érkezett 
Bécsbe. Pesten néhány nappal korábban járhatott. A Dansk 
Bogfortegnelse alapján nem állapítható meg, hogy egy adott könyv az 
év mely hónapjában jelent meg. Tehát az is előfordulhatott, hogy Jósi-
ka regénye csak 1840. október 31-e után jelent meg, és még nem is volt 
kapható Koppenhágában, amikor Andersen onnan elutazott. A könyv 
dániai fogadtatását véleményem szerint sokkal jobban jellemzi, hogy öt 
év múlva megjelent a regény második része, hiszen a kiadónak megérte 
lefordíttatni a második részt is. 

Az 1848–1849-es szabadságharcot nagy figyelemmel követték 
mind Dániában, mind Svédországban. Dániában ez a nagy érdeklődés 
azonban nem mutatkozott meg az irodalom, a fordítások területén. A 
szabadságharcot követően 1851-ben jelent meg az első magyar mű 
Eventyr og Sagn fra Ungarn (Mesék és mondák Magyarországról) 
címmel Hans Haagen Nyegaard fordításában. A könyv 108 oldalon 16 
mesét és mondát tartalmaz. Hans Haagen Nyegaard a kötethez írott 
előszavában megadja, hogy válogatása két, német nyelven kiadott 
gyűjteményen alapul.  

1812-ben jelent meg Jakob és Wilhelm Grimm világirodalmi jelen-
tőségű népmesegyűjteménye, a Kinder und Hausmärchen (Gyermek- 
és házi mesék), amely megindította a mesegyűjtést és meseátdolgozás 
kutatását. A mesegyűjtemény világszerte iskolát teremtett, ide tartoz-
nak Hans Christian Andersen népmese-feldolgozásai is. A Grimm test-
vérek az 1810-es évektől széles körű kapcsolatot tartottak fenn magyar 
nyelvészekkel és folkloristákkal, hatásuk megfigyelhető többek között 
Erdélyi János munkásságában is. Talán Hans Haagen Nyegaard válo-
gatása az első jellemző példa a német közvetítésre a magyar és a dán, 
illetve skandináv irodalmak között.  
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Petõfi izlandiul 
 
Steingrímur Thorsteinsson (1831-1913) izlandi költõ és író. Renge-

teg művet fordított izlandi nyelvre, leghíresebbjei H.C.Andersen mese-
fordításai és az Ezeregyéjszaka meséi. Talán meglepő, de Petőfi Sán-
dortól is sokat fordított. A reykjavíki könyvtárban bukkantam a szep-
tember végén címűre.  
 

 
Í september-lok 
Szeptember végén 
 
Enn garðablóm neðra hér gróa í dalnum, 
Við gluggann enn skrúðgræn er öspin vor há. 
En, skoðaðu! Veturinn skjótt fer að nálgast, 
Á skógvöxnu hæðunum fest hefir snjá. 
Svo ber eg enn sumarsins síðgeisla í hjarta, 
Þar sáðkornið frumunga þróast og grær, 
En haustlega á koll mínum hárið samt gránar 
Og hermir að veturinn færi sig nær. 
 
Að fold hníga blómin og burt streymir lífið, 
Kom, brúður, mín elskaða, og sest mér á kné, 
Í dag ertu mínu svo mjúkt vöfð í fangi, 
Á morgun við gröf, ef eg vopnbitinn hné. 
Ó, seg mér, þá eg er á undan þér dáinn, 
Munt angruð þú gráta við kuml yfir mér, 
Eða með ástmálum aðra við bundin, 
Það afsverja nafnið, sem fyrst gaf eg þér. 
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     „Még nëm vesztünk el varázstul, rossz varázstul, szëmveréstül, 
hogy halálunk itt találjon, korai enyészet érjën, kimúlva vidám korunk-
ban, fiatalon földbe térve.” (452) 
     „Bájosoknak bűvölése, varázslók szëmmelverése mind magukra 
visszaszálljon, szülőházukra szakadjon! Sanyarják saját magukat, 
gyermëkeiket gyötörve, rontsák mëg rokonaikat, maguk fajtáját fo-
gyasztva!” (460) 
     „Ëgykor éd’sapám së szokta, szülőm szégyëllëtte volna varázslók 
këgyét keresni, lappokat lëkënyerezni. Mostan én is úgy beszélëk, aho-
gyan tanultam tőle: őrizz mëg, örök Terëmtő, oltalmazz, irgalmas Is-
ten, támogass këgyes karoddal, hathatós hatalmad védjën férfiaknak 
furfangjátul, asszonyi abajgatástul, szakállasok szándokátul, kopasz 
szájúak szavátul, segítségëmre sietve, örök őrzőmül szegődve, hogy a 
gyámoltalan gyermëk, föld fia në tévelyëdjën örökös ösvényeidrül, 
igaz Isten útjairul!” (480) 
     Akkor léha Lemminkäinen, az a szép Kalandoskedvű veszélybül 
lovat varázsolt, pejparipát a bajokbul, zabolát a zord napokbul, 
nyomorúságokbul nyerget. Pattant jó paripájára, lovának lapockájára, 
vágtatott a vakvilágba, Tiera mindënütt mögötte. Puszta partokon ro-
bogva, homokhalmokon porozva ért az anyja udvarába, szép szüléjé-
nek lakába. (494) 
     Kaukót evvel elbocsátom, énëkëmbül, ím, kiejtëm. Hagyom Tierát 
is taposni messzi útját otthonába. Magam más irányba térëk, verseim-
mel új utakra. (500) 
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Erdélyi János a Kisfaludy Társaság megbízásából gyűjtött népkölté-
szeti műveket, gyűjtőmunkájának eredményét 1846 és 1848 között há-
rom kötetben rendezte sajtó alá Népdalok és mondák címmel. Ebből 
1850-ben egy válogatás jelent meg Ungarische Sagen und Märchen 
címmel G. Stier fordításában, Nyegaard ebből a német fordításból vá-
lasztotta az első öt mesét. A többi mese a Pulszky Teréz fordításában 
megjelent Sagen und Erzählungen aus Ungarn című összeállításból 
származik. 

 
Petőfi Dániában 
 
Petőfi Sándor az egyetlen magyar költő, akinek dániai befogadásá-

val a szakirodalom foglalkozott és máig részletesen foglalkozik. A Pe-
tőfi-Könyvtár XXVII–XXVIII. füzete a költő német, francia, olasz, 
spanyol és angol fordításait mutatja be, de a kötetben helyet kapott 
Vikár Béla tanulmánya is Petőfi az északi népeknél címmel. Vikár ta-
nulmányában a Dániában és Norvégiában megjelent Petőfi-fordítások 
és a fordítók bemutatására vállalkozott, továbbá ismerteti a Petőfi halá-
lának 50. évfordulóján megjelent újságcikkeket is.  

Petőfi skandináv fogadtatásának vizsgálatával kapcsolatban véle-
ményem szerint külön kell választani Petőfinek a szabadságharcban 
betöltött szerepét, illetve költői munkásságát. Petőfi neve Dániában 
szorosan összekapcsolódott a szabadságharccal, s így is maradt meg a 
köztudatban. Verseinek dán fordítása soha nem vált igazán ismertté, s 
nem ihlette meg a dán költőket olyan módon, mint például Németor-
szágban vagy Svédországban. 

A szabadságharc bukása után csaknem húsz év telt el, mire Dániá-
ban megjelent az első válogatás Petőfi verseiből. Vikár Béla tanulmá-
nyában 1869-re teszi a könyv megjelenését, a válogatás azonban Digte 
af Petőfi címmel 1867-ben jelent meg a Karl Schønberg kiadónál Kop-
penhágában. Petőfi verseit Christian Hendrik de Thurah fordította né-
metről dánra.  

Christian Hendrik de Thurah tanulmányai során kiadott két kötetet 
vallásos tárgyú költeményekkel, majd filozófiai írásokat tett közzé. 
1864-ben a dán parlament tagjává választották. Ifjúkori kötetein kívül 
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nem jelent meg több verseskötete, Petőfi versein kívül pedig nem sike-
rült egyéb fordításainak nyomára bukkannom. Jogosan merül fel a kér-
dés, mennyiben befolyásolta Petőfi verseinek dán fogadtatását a tény, 
hogy a verseket németről fordította dánra egy olyan szerző, aki egyéb-
ként fordítással nem foglalkozott, s ifjúkori zsengéin kívül verseket 
nem írt? 

A Digte af Petőfi alapját Vikár szerint egy német forrás alkotta, va-
lószínűleg Kertbeny Alexander Petőfi’s Dichtungen. Nach dem 
Ungarischen, in eigenen wie fremden Uebersetzungen gesammelt von 
K. M. Kertbeny (Berlin, 1860) kötete szolgált mintául. 

Vikár említett tanulmányában így ír Petőfi verseinek fogadtatásá-
ról: „Európa legszabadabb és legfüggetlenebb népe, a norvég (…) min-
dig meleg rokonérzéssel volt a magyar iránt. Újabb kori legnagyobb 
költőjük, Ibsen, a mi szabadságharcunkat dicsőíti egyik fiatalkori ver-
sében. Történetünknek e dicsőséges napjai, melyeknek Petőfi költője 
és tényezője volt, s mindazok az eszmények és érzések, amelyek őt 
hevítik, és költészetéből kisugárzanak, minden dán és norvég szívében 
visszhangot keltenek ma is. Könnyen érthető tehát, hogy az első fecs-
ke, amely közelebb hozta Petőfit a dán-norvég irodalomhoz, rendkívül 
meleg fogadtatásra lelt az észak e nemes lendületű népei közt.” 

A rövid bevezetőt követően Vikár egyenként elemzi a kötetben ta-
lálható verseket, és a fordítást a legtöbb esetben rendkívül pozitívan 
értékeli, mint például a Min søn (Fiam születésére) című vers eseté-
ben: „De a dán fordítót ezúttal is, mint legtöbbször, elsőség illeti meg a 
német fölött abban a tekintetben, hogy míg emennél a rím igen sokszor 
a költői kép teljes feláldozásával van kierőszakolva, Thurah nyelve 
sokszor élvezhető, zamatos, eleven, fordulatos.” 

A versek tartalmi és formai hűségét természetesen egy magyar 
anyanyelvű ember is képes értékelni, és ennek alapján bizonyos ítéletet 
alkotni a fordításról. A szakirodalomban nem találtam semmilyen in-
formációt arra vonatkozóan, hogy Vikár tudott volna dánul. Még ha 
tanulta is a nyelvet, képes lehetett vajon megítélni, hogy a fordítás za-
matos, eleven és fordulatos?  

Semmi esetre sem cél annak bizonyítása, hogy Thurah fordítása 
rossz lenne. Kizárólag elismeréssel lehet szólni a fordító munkájáról, 
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éjsötét honába; íme, itt lëszën halálunk, visszavonhatatlan végünk, e 
pokoli pusztaságon, embër nëm taposta tájon.” (372) 
     „Nincs nekünk arról fogalmunk, halvány sejtelëm së súgja, mëlyik 
út mëgyën hazánkba, mëlyik visz veszëdelëmbe, romlásunkba-
rëngetegbe, pusztaságba-pusztulásba, éhës hollók gyűlhelyére, varjúvá-
raknak tövébe.” (380) 
     „Rajtunk hollók rajcsúroznak, tagjainkkal töltekëznek, testünk dög-
madarak tépik, vérünkben vadak fürödnek, vérünk és velőnk fogyaszt-
va, csőrükkel dögünket dúlva, csontunkat halomba hányva, tengër szirt-
jeire szórva.” (388) 
     „Nëm tudja az édësanyja, nëm is sejtheti szülője, saját húsa hol csa-
tangol, hol vergődik édës vére: vajon csonttörő csatában, vitézi viasko-
dásban, vagy a tengër háta hordja, viszi hullámok verése, vagy tobozter-
mő tetőkön, bozótosokban barangol.” (398) 
     „Bizony, nëm tud édësanyja sëmmit is szëgény fiárul, anyja már hi-
szi halottnak, emtetője elveszëttnek. Akkor anyja így siratja, így szo-
morkodik szülője: ’Jaj, szëgény fiam, szülöttem, támaszomat hol talá-
lom? Tuoni szántójára szórva, boronájával befëdve. Immáron 
ëgyetlenëmtül, árva anyja gyámolátul kézívei korhadhatnak, 
számszëríjak szikkadhatnak, vadrucák vígan lëhetnek, fürjek-foglyok 
futkoshatnak, medvék dombon málnázhatnak, rénbikák bogározhat-
nak.” (416) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Úgy van, 
úgy, aggó anyácska, úgy bizony, szülém, szëgényke! Volt csibéd egész 
csapattal, fehér hattyú fészëkalja: ëgy szélroham szërteszórta, rosszlélëk 
tovaragadta, ëgyet erre, másat arra, harmadikat más határba.” (426) 
     „Hej, de másképp volt valaha, jobb időket is mëgértünk! Földjeink 
virága voltunk, mezeinknek mézbogyója; minket mindënki magasztalt, 
deli termetünk dicsérte. Nëm ám úgy, mint mostanában, ezën inségës 
időnkben: szót a széllel hogyha váltunk, csak a nap nëm ismeretlen, azt 
is fëllegëk födözik, esők rejtik el előlünk.” (438) 
     „Nëm sírok azért azonban, nëm szomorkodom szívemben, csak a 
lányok jól lëgyenek, dalos kedvük mëgmaradjon, mosolyogjon mindën 
asszony, mënyecske vígan mulasson, sosë sírjon-sírdogáljon búba-
bánatva merülve!” (446) 
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nyelvvel nyár birodalmába, ahol rab maradsz örökre, nëm lëszën szaba-
dulásod, míg fékeid föl nëm oldom, békóidból nëm bocsátlak,” (298) 
     Fagy, Zimankónak szülötte, érzi: vége életének. Már këgyelëmért 
könyörög, fënnhéjázását föladva: „Kössünk szërződést mi ketten: eztán 
ëgymást élni hagyjuk, valamíg világon élünk, míg a hold halad az égën. 
(306) 
     „Hűtésëmrül hogyha hallasz, mozgolódásom mëgérzëd, akkor tüs-
tént tégy a tűzbe, prédául piros parázsnak, szórj bele kovács szenébe, 
Ilmarinen üllejére! Avagy dönthetsz szájjal délnek, nyelvvel nyárnak 
országába, honnan nincs menekülésëm, nëm lëszën szabadulá-
som!” (316) 
     Akkor léha Lemminkäinen hajóját a jégben hagyta, harci bárkáját 
befagyva. Maga mënt tovább a jégën; Tiera, társa-cimborája buzgón 
ballagott nyomában. (322) 
     Sima jégtükrön taposva, hómezőkön át haladtak. Mëntek ëgy nap, 
mëntek másnap, hát a harmadik nap este sejlëtt már Sanyarúfészëk, top-
rongyos tanya dërëngëtt. (328) 
     Falai alatt mëgállva kérdëzgettek-kurjogattak: „Van-ë húsféle a vár-
ban, vagy ha nincs, tëhát halétel elcsigázott embërëknek, holtrafáradt 
férfiaknak?” Nëm volt húsféle a várban, még haluk së házaikban. (336) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Tűz 
eméssze rossz tanyátok, váratokat víz sodorja!” Maga mënt tovább a 
jégën, erdei emelkëdőkön, lakatlan, sivár lapályon, embër nëm taposta 
tájon. (344) 
     Ottan léha Lemminkäinen, az a szép Kalandoskedvű gyapjat nyírt a 
kőlapokrul, szőrt szëdëtt a sziklaszirtrül: szőrharisnyát szőtt belőle, 
kesztyűt is kötött belőle, hogy lëgyën kihűlt kezére, fagy harapása he-
lyére. (352) 
     Így haladt, utat keresve, gyalogösvényën ölezve. Rëngetegbe vitt az 
ösveny, mély vadon felé vezette. (356) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Ajaj, 
Tiera, kedves társam! Mi ugyancsak messze jöttünk, hetedhétországon 
túlra, zord egek alá örökre.” (362) 
     Tiera válaszolt viszontag, szóval mondta, fölfelelte: „Bosszút állani, 
bolondok, bosszút, balsors-üldözöttek, jöttünk hadba-háborúba, Észak 
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hogy fordításaival bemutatta Petőfit a dán olvasóközönségnek. Fejtege-
téseimmel csupán magyarázatot próbálok keresni a tényre, hogy Petőfi 
verseinek fordítása semmilyen visszhangot nem váltott ki Dániában. 
Sajnálatos, hogy Thurah úttörő munkája nem hozta meg gyümölcsét, és 
a dán költőkben, írókban, kiadókban nem sikerült felkeltenie az érdek-
lődést sem Petőfi, sem más magyar költő iránt. 

Érdekességnek számít, hogy Vikár tanulmányát egy kézzel írt máso-
lat alapján írta, mert Petőfi verseinek dán fordítása a tanulmány írásá-
nak idején már ritkaságnak számított, s Magyarországon nem volt föl-
lelhető egyetlen nyomtatott példány sem. 

Thurah a kötethez írt előszavában hosszabb életrajzzal emlékezik 
Petőfiről. Az életrajzot rövid jellemzés egészíti ki, amely a következő 
mondattal kezdődik: „En digter som Petőfi tilhører ikke blot sit eget 
folk, han tilhører alle de folk, der har øje og hjerte for menneskelivet i 
sin ædelste skikkelse.”  

Thurah célja – saját megállapítása szerint – fordításaival az volt, 
hogy közelebb hozza Petőfit az igaz költészet hangjára mindenkor nyílt 
dán szívekhez. „Ord, selv igennenm den ufuldkomme oversættelse, kan 
vinde danske hjerter, så han må blive som hjemme her, hvor øret altid 
var åbent for toner med den ægte klang.” 

Thurah előszavában nagy lelkesedéssel és szeretettel emlékezik meg 
Petőfiről, azonban ezen túlmenően a Vikár által említett, rendkívül me-
leg fogadtatásnak semmilyen formában nem sikerült a nyomára buk-
kannom. A könyvről nem találtam egyetlen recenziót sem, sőt Vikárnál 
sem esik szó erről, holott tanulmányában például az összes megemléke-
zést részletesen tárgyalja, amely Petőfiről 1899-ben megjelent. Petőfi 
halálának ötvenéves évfordulóján minden nagyobb dán napilap megem-
lékezett költőnkről, neve ekkor még élt a köztudatban, verseinek dán 
fordítását azonban már nem találták említésre méltónak. (1904-ben, Jó-
kai haláláról is megemlékeztek a dán napilapok, és a nekrológokban 
legalább Jókai irodalmi munkásságát megemlítették, még ha a cikkírók 
nem is találták fontosnak megemlíteni, hogy Jókai regényei olvashatók 
dánul).  

Ebben az összefüggésben érdemes megemlíteni Johannes Scherr 
német irodalomtörténész nevét is. Scherr 1843 után Stuttgartban liberá-
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lis újságíróként tevékenykedett, 1848-ban beválasztották a württenbergi 
parlamentbe. 1849-ben politikai okokból Svájcba menekült, ahol ma-
gántanári képesítést szerzett történelemből, majd Zürichben a politech-
nikumban professzori széket kapott. Több irodalom- és kultúrtörténeti 
művet írt. 1851-ben adta ki világirodalom-történetét Allgemeine 
Geschichte der Literatur címmel. Scherr művét 1876-ban Fr. Winkel 
Horn fordította dánra Almindelig Litteraturhistorie címmel. A könyv 
mérföldkőnek számít abból a szempontból, hogy ez az irodalomtörténet 
tartalmazza az első értekezést a magyar irodalomról dánul. A fordító, 
Fr. Winkel Horn a könyvhöz írt előszavában kiemelte, hogy a jegyzetek 
kivételével nem változtatott Scherr szövegén, amelyeket azonban az 
egész irodalomtörténetben kiegészített azon szépirodalmi és irodalom-
történeti művekkel, amelyeknek abban az időben létezett fordítása a 
skandináv nyelveken. A magyar irodalomra vonatkozó részben azonban 
Horn változatlanul benne hagyta a német fordításokra utaló jegyzeteket 
(2. kötet, 529.), de a magyar irodalmi művek létező dán fordításait nem 
említette. 

Amennyiben Horn az előszóban nem hívja fel külön a figyelmet ar-
ra, hogy a jegyzeteket kiegészítette nem csupán a dánul, hanem a többi 
skandináv nyelven olvasható szépirodalmi művekkel és irodalomtörté-
neti munkákkal is, nem tulajdonítanék különösebb jelentőséget annak, 
hogy a fordító nem hivatkozik Petőfi verseinek dán fordítására. Azon-
ban Horn nemcsak Petőfi verseit nem ismerte, amelyek a fordítás előtt 
csupán kilenc évvel jelentek meg, de nem tudott Jókai regényeinek dán 
fordításáról sem, pedig Jókai válogatott regényeinek első kötete alig két 
évvel a világirodalom-történet előtt jelent meg, s a regények kiadása 
1876-ban még mindig folyamatban volt. Talán nem túlzó a megállapí-
tás, hogy Magyarország az 1848–1849-es szabadságharc miatt a figye-
lem középpontjába került, de ez a figyelem nem terjedt ki a magyar kul-
túrára. 
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bëcsës családod, szégyënletës származásod: fűzfa volt a fagynak ágya, 
nyírësben jöve világra Pohjola portája szélin, Észak hosszú háza végin, 
aljas ördögi apátul, még alávalóbb anyátul.”(222) 
     „Hát ki volt a szoptatója, Fagy-fajankó emtetője, mikor nëm tudott 
tejelni mellesincs meddő mamája?” (226) 
     „Vipëra volt a szoptatója, tartották kígyó tejével, csúcstalan, lapos 
csëcsëkbül, nedvtelen kígyókebelbül. Dermedt Észak volt dadája, szél-
vihar vigasztalója rossz fűzek ramaty vizében, nyirkot izzadó mocsár-
ban.” (234) 
     „Kiállhatatlan kurafi, nagy léhűtő lëtt belőle. Neve nëm volt még a 
rossznak, kötélrevaló kamasznak. Később volt kërësztëlője: Fagynak 
hívták, fagylalónak.” (240) 
     „Alattomban jár azóta, kert alatt, bozótba bújva, nyirokban lapul 
nyaranta, lézëngve a szélës lápon, télën fenyvesëkben futkos, csalito-
sokban csatangol, nyírësëkben nyargalászik, égërberkëkben barangol. 
Fenekëdik fűre-fára, zsëndülő gyëpët gyalulva, fáknak lombjait legel-
ve, hanga szirmait harapva, gyönge háncsot hántogatva, fenyőfákat 
fosztogatva.” (254) 
     „Most legénykëdël, mihaszna, elbíztad magad erősen: mert már 
engëmet abajgatsz, fülcimpáimba fogódzol, lopnád lábamat alólam, 
körmeimet környékezve.” (260) 
     „De éngëmet nëm fagyaszthatsz, éngëmet hiába hűtesz! Harisnyá-
mat tűzzel töltöm, csizmámat piros parázzsal, ruharáncaimba szikra, 
égő láng kerül kötőmbe, azért fagy nekëm nëm árthat, zord zimankó 
nëm zavarhat.” (268) 
     „Oda küldelek-bűvöllek: Pohja hosszú pitvarába. Mikor majd elérsz 
hazádba, ronts be ajtóstul a házba, fazëkat fagyaszd a tűzre, parazsat a 
tűz terébe, gazd’asszony kezét kovászba, legényt a lëány ölébe, juh 
tejét tele csëcsébe, csikaját a ló hasába!” (278) 
     „Ha máshova vinne vágyad, akkor máshová bűvöllek: közibe po-
kolparázsnak, Lempo lángoló tüzébe; kucoroghatnál kohóba, ülhetnél 
az üllejére, amíg vársz a vasverőre, hogy pörölyével püföljön, kalapál-
jon mëg keményen, pörölyével porhanyóra!” (288) 
     „Ámha nëm hajlasz a szóra, mëgmakacsolod magadat, akkor más 
helyet ajánlok, még valahová vihetlek: arccal délnek döntögetlek, 
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moly parancsra: „Fagy-fiacskám, szép szülöttem, szëmefénye 
éd’sanyának! Oda mënj, ahova küldlek, hova kérëm és kívánom! Jő a 
Huncutnak hajója, Lemminkäinennek ladikja: verd a tengërën bilincs-
be, víz közepére kötözve; gazdáját is gúzsba kötve, garázda fickót 
fagyasztva; ki në juthasson a jégbül, világ végéig maradjon, hacsak föl 
nëm oldom onnan, këgyesen ki nëm bocsátom!” (142) 
     A rosszféle Fagy-fiúcska, sëmmirekëllő siheder hullám-hűteni 
mëgindult, vizeket bilincsbe verni. Már amerre vitt az útja, hol a lábait 
lëtëtte, fák levelei lëhulltak, füvek fonnyadozni kezdtek. (150) 
     Odaérkëzvén pediglen Észak tágas tengërére, Pohjolának partjaira, 
már az első virradatra tocsogók, tavak befagytak, pattogtak a 
tengërpartok. Nëm fagyott be még a tengër, áramlásai nëm álltak. Pi-
ciny pinty ha benne vóna, vagy barázda billëgője, még a körme nëm 
kopogna, fejecskéje mëg së fázna. (162) 
     Hanëm már a másik éjjel elfajult kemény-këgyetlen, szërtelen-
szilajra válva, elkanászodott egészen. Határtalanul hidegre, fordult az 
idő fagyosra, könyök vastag jég a vízre, dárdanyélnyi hó a jégre; csú-
nyán mëgrëkedt a csónak, Lemminkäinennek ladikja. (172) 
     Magát Ahtit is fagyasztja, vérét hűtve hős legénynek, környékezve 
már a körmit, lába ujjaira leskel. Ezt már Ahti mëgsokallta, iszonyú 
haragra gerjedt. Fagy-fiúcskát tűzre tëtte, vaskályhájába vetëtte. (180) 
     Fagyfiút kezébe fogta, mëgleckéztette keményen, száját ily szavak-
ra nyitva, ily szigorú intelëmre: „Hej, Hideg, Zimankó sarja, Tél fia, 
fagyos legénye! Hagyj békét a bütykeimnek, lábam körmeit kíméljed, 
në fagyasszad fülcimpámat, në feszëgessed fejemet! (190) 
     „Van ëlég, amit fagyaszthatsz, hidegëddel háboríthatsz, në birizgáld 
embër bőrit, anyaszült szëgény legénynek! Fagyaszd a mocsármezőket, 
telepëdj kemény kövekre, fűzfatörzset dermedëztess, nyárfatörzscket 
nyomorgass, koppogasd a nyírfa kérgit, gyötörd a fenyő gyökerit, bé-
kén hagyd az embër bőrit, szőrit szépasszony fiának!” (202) 
     „Vélëd ezt ëlégtelennek, furábbakat is fagyaszthatsz: szállhatsz for-
ró szaunakőre, gőzvető vörös parázsra, vastermő, eres tetőkre, kékacél 
hëgyek hasába, Vuoksi vad zuhatagába, Imatrának zúgójába, sodró sel-
lőknek zajába, tüzes örvényëk ölébe. (212) 
     „Vagy születésëdrül szóljak, származásodról beszéljek? Ismerëm 
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A kezdetek Svédországban és a svéd Petőfi-fordítások 
 
Svédországban az első magyar szépirodalmi mű az uppsalai G. 

Trossel kiadónál jelent meg 1845-ben. Kisfaludy Károly Stibor vajda 
című drámáját A. H. Widstrand fordította svédre prózában. 

Kisfaludy művét követően az 1860-as évektől Petőfi Sándor versei 
jelentek meg. 1870 és 1890 között alig két évtized alatt a költő több 
mint 150 versét fordították svédre. Nem véletlen tehát, hogy a svéd 
Petőfi-fordítások keltették fel leginkább a kutatók érdeklődését, és er-
ről a témakörről már több tanulmány született. 
Petőfi Sándor verseiből három önálló kötet jelent meg, 1879-ben 60 
Dikter af Alexander Petőfi (Petőfi Sándor 60 költeménye) Knut 
Ferdinand Ridderström fordításában, majd 1888-ban a Harposlag och 
svärdsklang (Hárfahang és csatazaj) Viktor Rydberg előszavával és 
Birger Schöldström fordításában. A harmadik Petőfi-kötetet pedig Pe-
tőfi születésének 150. évfordulójának alkalmából adták ki Petőfi – ett 
minnesalbum (Petőfi – egy emlékalbum) címmel. Ebben a tanulmá-
nyok mellett Petőfi húsz verse kapott helyet. Szintén önálló kötet for-
májában jelent meg Petőfi A hóhér kötele című regénye, a svéd fordítás 
a Dödsfienderna címet kapta. Említésre méltó még néhány antológia. 
1875-ben ugyancsak Knut Ferdinand Ridderström fordításában jelent 
meg egy válogatás Fjerran-ifrån címmel, amelyben Petőfi tíz verse 
szerepel. Leffler Béla 1922-ben adta ki Ungersk lyrik i svensk 
översättning (Magyar líra svéd fordításban) című antológiáját, amely-
ben Petőfi 32 verse volt olvasható, ezeket azonban Leffler kivétel nél-
kül régebbi fordításokból válogatta össze. Pándy Kálmán és Hans-Eric 
Stenborg 1944-ben adott ki egy válogatást Ungersk dikt (Magyar ver-
sek) címmel, ebben tíz Petőfi-vers szerepel, mindegyik Pándy Kálmán 
és Hans-Eric Stenborg közös fordításában.           Petőfi verseinek svéd 
fordításai a fentieken kívül folyóiratokban és napilapokban jelentek 
meg. 

A három skandináv ország között történő összehasonlításban is Pe-
tőfi Sándor a legtöbbet fordított magyar költő. Petőfi svédországi fo-
gadtatásának vizsgálatával kapcsolatban azonban több kérdés merül 
fel. A napilapokban, újságokban, folyóiratokban elszórtan megjelenő 
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versek semmilyen nyomot nem hagytak maguk után. A versek fordító-
ján, illetve megjelenésük helyén és időpontján kívül semmilyen infor-
máció nem áll rendelkezésre. Kétségtelen, hogy Svédországban léte-
zett, ahogy Csatlós János fogalmaz, a „beavatottak és lelkes csodálók” 
kis köre, s néhány fordító csak úgy öntötte magából a Petőfi-
fordításokat, azonban semmilyen információ nem áll rendelkezésre 
arról, miként fogadta Petőfi verseit a svéd olvasóközönség. 

A kutatók csak az önálló Petőfi-kötetekkel kapcsolatban bukkantak 
néhány recenzió nyomára. Leffler Béla, Csatlós János és Stig 
Christofferson is csupán egyetlen recenzióról tesz említést a Knut 
Ferdinand Ridderstöm fordításában megjelent kötettel kapcsolatban. 
Birger Schöldström Harposlag och svärdsklang című kötetét nagy ter-
jedelemben ismertették a svéd lapok. A kritikák közül kettőt részlete-
sen ismertet Leffler Béla, majd Csatlós János is. Mindketten Viktor 
Emanuel Öman és Carl David af Wirsén kritikájára összpontosítottak. 
Stig Christofferson tanulmányában egyedülálló módon nem csupán a 
svéd könyvismertetéseket gyűjtötte össze, hanem bemutatta Harposlag 
och svärdsklang megjelenését köszöntő magyar cikkeket is.  

Petőfi valamennyi fordításának részletes ismertetése meghaladja a 
jelen munka kereteit. Ezért Vikár Béla, Leffler Béla, Csatlós János és 
Stig Christofferson tanulmányai alapján a fordítások összefoglaló is-
mertetésére törekszem. A dolgozat célja a magyar irodalom fogadtatá-
sának bemutatása, így részletesen a Harposlag och svärdsklang fogad-
tatását vizsgálom a svéd kritikák tükrében. „A magyar irodalom nyelvi 
elszigeteltsége folytán mindig hátrányban van Európa többi, különösen 
nyugati népének irodalmával szemben, és legjelesebb irodalmi termé-
keink is leggyakrabban csak német közvetítés útján kerülhettek a világ 
könyvpiacára. Pedig jól tudjuk, hogy az egyszeri fordításnál is mennyit 
veszít egy mű eredeti szépségeiből; hát még ha ez a fordítás nem az 
eredeti nyelvből készült! Így nem csodálhatjuk, hogy a teljes virágzás-
nak indult magyar irodalom oly hosszú évtizedeken át nem aratott kül-
földön jelentősebb sikert, sőt, alaposabb ismerője is csak nagyon elvét-
ve akadt a külföld katedráin. Petőfi Sándor volt az első magyar költő, 
ki diadalmasan vonult be a világirodalomba és nem egy ország lírai 
költészetében maradandó becses nyomokat hagyott. Talán egy európai 
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fegyvert hol kerítëk, aki Ahtinak segíthet, erejét emelni tudja?” (48) 
     „Tierát tartom én eszëmben, Kuurát kéne szólítani, férfitársnak 
mëgfelelne, fegyverforgató barátnak, aki Ahtinak segíthet, erejét emel-
ni tudja.” (54) 
     Falun végigvándorolva Tiera portájára ére. Mëgérkëzve mondta né-
ki, azonnal a tárgyra térve: „Kedves Tierám, régi társam, ëgyetlen 
bëcsës barátom! Jut-ë még a múlt eszëdbe, mindaz, mit veled 
mëgéltem, valahányszor végigjártuk kettesben a harcmezőket? Nëm 
juthattunk oly faluba, ahol tíz hajlék në volna; olyan házat sëm talál-
tunk, ahol tíz vitéz në volna, s olyan férfit sëm találtunk, ëgyetlen le-
gényt së leltünk, ki kettőnknek ellenállna, aki vélünk víni merne.” (72) 
     Ablakában ült az apja, fejszéje nyelét faragva; kamra grádicsán az 
anyja, köpülőjével kopogva; fészërükben két fivére, cifra szánon szösz-
mötölve, hídláson a két hugája, ványolt posztóval vesződve. (80) 
     Ablakából szólt az apja, kamaraküszöbrül anyja, fészërébül két fivé-
re, hídlásárul két hugája: „Tiera nëm tud háborúzni, Tiera dárdája csa-
tázni. Tiera most ütötte nyélbe jó vásárát életének: ifjasszonyt hozott a 
házhoz; világravaló mënyecske; még nëm is nagyon cicézte, mejjit 
mëg së markolászta.” (92) 
     Maga Tiera kályha mellett, Kuura a kemëncesuton, már féllába 
fëlcipőzve, lócavégën még a másik, gádorukban gombolózva, kertka-
pujukon kilépëtt. Dárdáját kezébe kapta: nëm volt az nagyon nagyocs-
ka, de nëm is nagyon kicsinyke, középszërű, könnyű dárda; vasa végin 
ló ficánkol, pëngéjén csikó csatangol, a fanyélën farkas ordít, markola-
tán medve dörmög. (106) 
     Jó dárdáját rázogatta, lëndítëtte-lódította, ölnyi mélyen földbe fúrta, 
a döngölt porondba döfte, virágtalan rétbe vágta, gyöptelen, gyomos 
mezőbe. (112) 
     Majd a dárdáját bedobta Ahti többi fegyveréhëz, elszánva magát 
erősen, hogy a harcban társa lészën. (116) 
     Akkor Ahti Saarelainen vitorlását vízre lökte, fű alatt futó kígyó-
ként, fürge gyík gyanánt szalasztva. Indult északi irányba, partjaira 
Pohjolának. (122) 
     Észak asszonya azonban Fagy fiát elébe küldte Pohjolának 
tengërére, ama végtelen vizekre. Száját szóra is nyitotta, kérésre, ko-
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köpülnek, sövényëkbül sört facsarnak.” (588) 
     „Jó dolgom volt nékëm ottan, igën kedvesen időztem. Azt az ëgyet 
nëm szerettem, és fëlëttébb furcsállottam, hogy úgy féltik frajláikat, 
dugdossák a dajnáikat, mihaszna mënyecskéiket, mintha lompos lánya-
ikra én ügyet vetëttem volna, velük éjszakáztam volna! Fehérnépekre 
fütyültem, mindet messze elkerültem, mint a farkas a malacot, mint a 
kiscsibét a kánya.” (602) 
 
 

 HARMINCADIK ÉNËK 
 Lemminkäinen újabb sikertelen hadjárata. 
 Fagy és szëmmelverés elleni varázsversëk. 

 
 
     Ahti, hős legény, hatalmas, léha fickó, Lemminkäinen pitymallattal-
pirkadattal, jókor rëggel, virradattal ladikjaihoz lëballag, hajók induló 
helyére. (6) 
     Hát ott rídogál hajója, evezővillája vinnyog: „Jaj, miért vagyok vilá-
gon, rossz csónakot, mért csináltak? Mert hat évig, tán tíz évig Ahti 
hadba nëm vonulhat, csalja bár ezüstnek éhe, vagy aranynak vágya hív-
ja.” (14) 
     Az a léha Lemminkäinen jó ladikját mëglegyinti hímës hátú kesztyű-
jével, szóval mondva, fölfelelve: „Në búsulj, fenyőfadëszka, në picsogj, 
hajóm palánkja! Mész të még velem csatába, vitézi verekëdésbe eve-
zőssel, tán ezërrel, holnap már talán, ki tudja?!” (24) 
     Anyjához mëgyën azonnal, szólítja ezën szavakkal: „Ugyë nëm 
fogsz sírni mostan, jó anyácska, nëm jajongasz, bárhová lëszën 
mënésëm, hahogy harcba-háborúba? Kerekëdik arra kedvem, mind azt 
forgatom fejemben: Pohja portáit lërontom, bűnösökön bosszút ál-
lok.” (34) 
     Lëbeszélné asszonyanyja, visszatartaná szülője: „Në mënj el, fiam, 
në indulj hadakozni Pohjolába, mert még ott lelëd halálod, életëdnek 
vége lészën!” (40) 
     Lemminkäinen rálegyintëtt, eldöntötte már mënésit, indulását is ki-
tűzte. Így tanakodott magában: „Hanëm társat hol találok, férfit-
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népnél sem olyan érdekes a Petőfi kultusz keletkezése, mint éppen a 
svédeknél.” 

Petőfi svéd fordítói közül elsőként Theodor Lindh nevét kell emlí-
teni. 1860-ban az egyik Finnországban megjelenő svéd nyelvű folyó-
irat (Från nära och fjerran. Litteraturblad för Findlands qvinno, 1860. 
7–8. szám) a francia Revue des Deux Mondes című kiadványból átvett 
Petőfi-tanulmányt tett közzé. A szerző, Saint-René Taillandier úgy mu-
tatja be Petőfit, mint a szabadság, a szerelem és a haza költőjét, akinek 
ott a helye a világirodalom nagy mesterei között. A cikkhez 15 vers is 
csatlakozott, amelyeket – feltehetőleg németből – Anders Theodor 
Lindh fordított svédre. A versek megjelentek az Összehasonlító Iroda-
lomtörténeti Lapok 1878. február 15-i számában is. Lindh fordításai 
között szerepel a Cipruslombok Etelke sírjáról című ciklus néhány da-
rabja mellett például az Etelkéhez (Till Etelka), a Fa leszek, ha … (Är 
du bladen, vill jag trädet vara …), a Füstbe ment terv (Uppgifven plan) 
és a Megy a juhász szamáron … (Far en Juhass) című költemények.  

Petőfi egyik legkülönösebb svéd fordítója Karl Johan Ekelblad volt, 
aki lótenyésztéssel foglalkozott és lóhús-mészáros volt. Ekelblad 1854-
től kezdődően hét kis füzetet adott ki költeményekkel, a füzetek a 
Pegasus címet kapták. Az első füzetben megjelent Ekelblad egy ma-
gyar tárgyú költeménye, az Arthur Görgey vid Világos (Görgey Artúr 
Világosnál), amelyben a költő Európa népeit vádolja, amiért nem siet-
tek Magyarország segítségére 1849-ben. Ekelblad Petőfi öt költemé-
nyét ültette svédre, ezek a Pegasus 1868-as füzetében jelentek meg, 
többek között a Föltámadott a tenger … (Till Ungarns folk), A vén 
zászlótartó (Den gamle fanbäraren) és A király és a hóhér (Kungen 
och hans trotjenare) című versek. Ekelblad a verseket 1877-ben ki-
nyomtatta saját, Folkebladet címmel megjelentetett újságjában is. 

Petőfi legkiválóbb fordítói között tartják számon Viktor Emanuel 
Ömant. Öman is közvetlenül magyarból fordította Petőfi verseit. Vik-
tor Emanuel Öman svéd nyelvész, költő és műfordító, Lundban filozó-
fiát, majd Németországban nyelvészetet tanult. A magyar nyelvvel ta-
nulmányai során került kapcsolatba, tudományos célból akart megta-
nulni magyarul. Fordítóként Öman komoly tapasztalatokkal rendelke-
zett, svédre fordította Euripidész, Milton műveit, az elsők között ismer-
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tette meg az orosz irodalmat Svédországban, Gogol, Puskin, Lermon-
tov és Turgenyev műveit ültette át svédre. Az Allehanda för folket cí-
mű képes hetilap társszerkesztője 1873 és 1889 között, és a Nerrike 
Allehanda című újság főszerkesztője 1881-től egészen haláláig. Öman 
1872 és 1874 között 15 Petőfi-verset fordított le svédre, melyek az 
Allehanda för folket és a Ny illustrerad tidning című újságokban jelen-
tek meg, többek között a Magyar vagyok (Jag är magyar!), A Tisza 
(Theiss), és Az én pegazusom (Min pegasus). 

Csatlós János idézett tanulmányában „irodalmi érdeklődésű, de iro-
dalmilag csak marginális jelentőségű hölgynek” nevezte Lotten von 
Kræmert. Pedig Lotten von Kræmer fordításai a leggyakrabban megje-
lentetett svéd Petőfi-fordítások közé tartoznak. Az idézett tanulmány 
alapján nyilvánvaló, hogy Leffler Béla még személyesen találkozott az 
idős Lotten von Kræmerrel. Leffler beszámolója szerint Lotten von 
Kræmer egy németországi utazása alkalmával barátkozott össze ma-
gyar családokkal, akikkel hosszú ideig levelezésben állt. Rajtuk keresz-
tül ismerkedett meg Petőfi és Arany költészetével. Ugyancsak Leffler 
állítása szerint Lotten von Kræmer Petőfi verseit német közvetítéssel 
fordította svédre, 1874-ben a Tidskrift för hemmet című újságban jelent 
meg a Nemzeti dal (Nationalsång), Az alföld (Slättlandet) és a Szep-
tember végén (I slutet af September). Stig Christofferson említi, hogy 
Lotten von Kræmer öt évvel később átdolgozta fordításait, és a Vår Tid 
című lapban tette közzé. Ekkor a Szeptember végén (I slutet af 
September) a Nemzeti dal (svédül új címmel: Fosterlandssång), és az 
Európa csendes, újra csendes (Tyst är Europa) jelentek meg. 

Önálló kötet formájában elsőként Petőfi Dödsfienderna (A hóhér 
kötele) című regénye jelent meg. A regényt Georg Ahlborg fordította 
svédre 1878-ban. A fordítás a német kiadáson alapult, amelyet 1875-
ben adott ki a Recklams Universalbibliothek Der Strick des Henkers 
címmel. 

Az első, Petőfi verseiből összeállított és önálló kötet formájában ki-
adott válogatás pedig Knut Ferdinand Ridderström finnországi svéd 
költő nevéhez kötődik. Ridderström 1875-ben egy válogatást tett közzé 
Puskin, Goethe, Schiller, Tennyson és Petőfi verseiből Fjerran-ifrån 
(Távolból) címmel, amelyben Petőfitől tíz vers, többek között a Szécsi 
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     „Bolond fejjel bosszút állni, balga, mëgtorlásra mëntem, élës kardo-
mat kivonva, vitéz fegyverëm viselve, ama puszta Pohjolába, Észak 
éjsötét honába – ënnën vérëm vesztésére, romlására szép szülém-
nek!” (514) 
     Körülnézëget, kutatva: tán valami nyomra bukkan, néhány félbetört 
fűszálra, elhajlított hangaágra. Keresi, nyomot követve, hol vezet vala-
mi ösveny. Mintha a fenyőerdőbe, vinne járatlan vadonba. (522) 
     Mënt ëgy mérföldet, mëg ëgyet, jódarab utat haladva hatolt még 
sűrűbb vadonba, még sötétebb rëngetegbe. Fëltűnt holmi fürdőféle, fák 
közt lappangó lakocska, két szikla közé szorulva, fenyőfáktul közre-
fogva – benne édës asszonyanyja, szerelmetës szép szüléje. (532) 
     Akkor léha Lemminkäinen gyermëkës örömre gyulladt; szólt anyjá-
hoz ily szavakkal, örömének hangot adva: „Ó, anyám, arany anyácska, 
fëlnevelő drága dajka! Mégis életben vagy, édës, mëgvagy épségben-
egészben, pedig hittelek halottnak, régësrég elköltözöttnek, kardéllel 
kivégezëttnek, dárdahëggyel átdöföttnek! Szép szëmeimet kisírtam, 
gyöngyorcámat rútra ríttam.” (546) 
     Monda Lemminkäinen anyja: „Élëk én, bizony hogy élëk, habár 
hontalanul élëk. Bujdosóvá këlle lënnëm, rëngetegbe rejtëkëznëm, vo-
nulnom sötét vadonba. Pohja pusztító sereggel, támadott tömérdëk 
haddal, ellenëd csak ëgymagadra, én szërëncsétlen szülöttem! Porrá 
përzsëlték tanyánkat, mindënünket tönkretëttek.” (558) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Kedves jó szülém-szerelmem, amiatt 
fejed në fájjon, hagyj föl búddal-bánatoddal! Rakunk házat ház helyé-
be, szëbbet-jobbat, mint a régi; lëszámolunk Pohjolával, Lempo bandá-
ját lëverjük!” (566) 
     Aztán Lemminkäinen anyja kérdëzte fiát ëgyébrül: „Igën hosszasan 
időztél, Kaukóm, jól kihúztad ottan, ama messze más határban, 
idegënëk udvarában, ott a szótalan szigetën, nevesincs-ország 
vidékin.” (574)  
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Jó dol-
gom volt nékëm ottan, fürösztöttek tejbe-vajba. Pompáznak a fák pi-
rosban, kékellenek ott a földek, ezüstpénz potyog a fárul, arany a bo-
gyós bokorrul, lápok édës lében úsznak, hëgytetők tojást terëmnek, 
folyók tejjel-mézzel folynak, tuskóból túrót csinálnak, karóbul vajat 
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korsó sört adnál kezembe, disznóhúst hozván magaddal, sülni fëltënnéd 
a tűzre, vajszelettel mëgszërëzve: hadd ëgyék az éhës embër, szíja mëg 
magát a szomjas. Úsztam éjt-napot szünetlen, tengër térein verődve, 
kiszolgáltatva szeleknek, háborgó habok dühének.” (440) 
     Az a gondos gazdaasszony fölmënt a kamaradombra, vajat a 
vajasbödönbül, disznóhúst hozott lë bőven, azt a tűzre tëtte sülni: hadd 
ëgyék az éhës embër; korsó sört nyomott kezébe: szíja mëg magát a 
szomjas! Ráadásul új hajóval, látta el remëk ladikkal, hogy hazájába 
mëhessën, régi otthonába jusson. (452) 
     Az a léha Lemminkäinen, hazaérkëzvén honába, ott ráismert földre, 
partra, félszigetre és szorosra, rátalált a régi révre, mindën kedves 
mëgszokottra, fönn a dombon szálfenyőkre, lënn a lejtőn lúcfenyőkre: 
hanëm házát nëm találta, falainak hűlt helyét së. Ott, ahol a háza állott, 
zelnicebokor zizëgëtt, telküket bozót benőtte, kútjuk ösvényét boróka. 
(466) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Ott a 
cserjés, hol csapongtam, lapos kő, hol lépëgettem, ott a rét, hol rajcsú-
roztam, gyëphalom, amin hevertem. Ám hajlékom hol találom, ki szö-
kött mëg szép tetőmmel? Házam porrá përzsëlődve, pora széltül 
szërteszórva.” (476) 
     Nosza, sírni kezd, zokogni, két napig së szűnt sírása. Nëm a házért 
hullt a könnye, nëm góréja volt a gondja, hanëm házának lakója, góréjá-
nak gondozója. (482) 
     Magasban madár kerëngëtt, sas a  légben lëngedëzve. Kérdëzgetni 
kezdte tőle: „Sasmadaram, szép madaram! Tudsz-ë jótanácsot adni, 
éd’sanyámat hol találom, szép szülémet hol keressem, drága dajkámat 
mi lelte?” (490) 
     Sastul sëmmi jó së tellëtt, a mihaszna nagy madártul. Sas hallotta rég 
halottnak, holló hírelte mëgöltnek, kardéllel kivégezëttnek, csákánnyal 
agyoncsapottnak. (496) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Jaj, szü-
lém, szëgény anyácska, fölnevelő drága dajka! Ó, hát mëg vagy halva, 
kincsëm, végleg elmëntél, mamácska; földdé hullott szét a húsod, 
testëdből fenyőfa támadt, sarkadból boróka sarjadt, ujjadból fűzek fa-
kadtak!” (506) 
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Mária (Maria Szecsi), a Szerelem átka (Förbannelsen), Az én pegazu-
som (Min Pegasus) és a Befordultam a konyhára … (I köket) olvasha-
tók. Ridderström a fordításokat németből, Kertbeny Alexander Petőfis 
Dichtungen című kötete alapján készítette. Ridderström tovább folytat-
ta Kertbeny német fordításainak svédre ültetését, és 1879-ben kiadta a 
60 dikter af Alexander Petöfi (Petőfi Sándor 60 költeménye) című kö-
tetét.  

A kötetről Leffler Béla egyetlen recenziót talált, amely a Finsk 
Tidskrift 1880. évfolyamának 9. számában jelent meg Arvid Hultin 
tollából. Christofferson tanulmányában pedig részletesen ismerteti a 
kritikát, amely kíméletlenül támadja Ridderström fordítását. A magyar 
szakirodalomban Vikár Béla ugyancsak megsemmisítő kritikával illette 
a fordításokat. Vikár gyakran öncélú ironizálásával szemben Leffler 
Béla és Csatlós János is védelmébe vette Ridderström kötetét. Leffler 
Béla például így nyilatkozott: „Bármennyire is hiányosok és döcögő-
sek Ridderström fordításai, azt az erős szatirikus kritikát, mellyel Vikár 
Béla az egyes versfordításokat túlzó részletességgel boncolgatja 
(nemegyszer Kertbeny rovására) – igazán nem érdemelte meg. Mi csak 
hálás elismeréssel tartozhatunk a finn írónak, hogy őszinte lelkesedés-
sel és bámulattal eltelve Petőfi költészete iránt igyekezett azt honfitár-
sai előtt is kedveltté tenni, és az első volt, aki egy teljes kötetre menő 
Petőfi-fordítást adott ki.” 

A Schöldström-testvérek közül elsőként Karl Wilhelm Schöldström 
nevét kell említeni, aki Dikter av Folmer (Folmer költeményei) című 
kötetébe Petőfi tíz versét vette fel, többek között A bilincs (Bojan), 
Nem ért engem a világ (Ej mig världen kan förstå), Itt benn vagyok a 
férfikor nyarában (Jag är nu redan i min mandoms sommar) című köl-
teményeket. Karl Wilhelm Schöldström a kötet mellett még újságok-
ban, mint a Söndags-Nisse vagy a Stockholms Dagblad című lapokban 
tett közzé Petőfi-verseket. 

A fordítók között meg kell emlékezni Nils Edvard Fredin (1857–
1889), svéd íróról, újságíróról és fordítóról is. Fredin angolból, német-
ből és franciából is fordított, egy válogatást adott ki Tennyson, Hugo, 
Shelley és Swinburne verseiből. Petőfitől 1885-ben a Kereszt (Ett kors) 
és a Midőn a földön … (Profeten) című költeményeket fordította svéd-
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re, mindkettőt a Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning tette közzé.  
Richard Bergström nevéhez fűződik az első olyan antológia, amely-

ben Petőfi mellett más magyar költők is helyet kaptak. 1887-ben jelent 
meg a Främmande lyror című kötet, amelyben Richard Bergström a 
korábban megjelent fordításokat használta fel. A válogatásban 17 euró-
pai nyelvről fordított vers olvasható. A magyar költészetet Kisfaludy 
Sándor, Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor képviselik. Bergström 
minden költőről rövid életrajzot közölt. A kötetben Petőfitől más ver-
sek mellett A magyar vagyok (Jag är magyar), Az Alföld (Slätten) és az 
A Tisza (Teissbild) szerepel Ridderström, Lotten von Kræmer, Karl 
Wilhelm Schöldström és Viktor Emanuel Öman fordításában.  

Petőfi kétségkívül legnagyobb jelentőségű svéd fordítója Birger 
Schöldström. Birger Schöldström 1841-ben született Kungsbacka vá-
rosban. Göteborgban járt gimnáziumba, majd később itt is lakott. 
Schöldstörm egész életét meghatározta újságírói tevékenysége, 1863 és 
1867 között a Göteborgs-Posten állandó munkatársa volt. 1867-től 
Stockholmban élt, először a malmöi Snällposten és a Göteborgs-
Handelstidning stockholmi tudósítójaként dolgozott, majd 1869-től az 
Aftonbladet szerkesztőségi tagja lett. 1869 és 1870 között a 
Söndagsnisse, 1871–1872-ben pedig a Stockholm Aftonpost szerkesztő-
je volt. 1873-tól egy évtizeden át a Nya Dagligt Allehanda, 1893 és 
1897 között a Hvad nyt från Stockholm? munkatársa. Az újságokban 
élő nyelven, magával ragadó ábrázolással írta megszámlálhatatlan cik-
két, szemléjét és recenzióját. 1883 után tíz kötetben jelentek meg emlé-
kezései és feljegyzései (Minnen och anteckningar). A Svenskt 
Biografiskt Handlexikon írja, hogy Schöldström elbeszéléseivel új terü-
leten gazdagította a svéd irodalmat. Ezek rövid, élénk, történeti jellem-
rajzok vagy leírások, melyeket történeti hűség is jellemez.  

Birger Schöldström érdeklődése korán felébredt Magyarország 
iránt. Schöldström a Svéd Petőfi-bibliographia című könyvéhez írt elő-
szavában említi Carl Westerberg hadnagyot, aki Görgey vezérkarában 
volt huszárkapitány, majd a szabadságharc bukása után épp 
Schöldström szülővárosában telepedett le: „löjtnant Westerbeg var ett 
av mina käraste barndomsminnen, och ofta hörde jag honom berätta 
om striderna under Görgeys ledning.”  
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mënni, nincs mit tënni, a legénynek mëg këll válni szép szerelmétől 
szűzeknek, lënge lányoknak körétül. Mégis innen mëgválásom, tőlük 
messze távozásom mëgsiratják majd a lányok, fájlalják fonottfejűek ez 
unalmas udvarokban, szomorú, sivár szobákban.” (356) 
     Bizony, bánkódtak a lányok, sziget szépei zokogtak: „Minek mégy 
el, Lemminkäinen? Minek válsz, vizek vitéze? Talán szentësek a 
szűzek, vagy talán kevés az asszony?” (362) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Nëm 
hogy szentësek a szűzek, avagy hogy kevés az asszony: szűz még szá-
zával akadna, ezër lyány is játszadozni. Azért válok, Lemminkäinen, 
én, vitézëknek vitéze, mert szívem hazámba szólít, visszavágyom föld-
jeimre, saját eprës erdeimbe, málnaillatos mezőmre, hazai hajadonok-
hoz, kertëmbéli kiscsibékhëz.” (376) 
     Avval léha Lemminkäinen bárkát kijjebb kormányozta. Szelek szár-
nyán szállt a bárka, habok hajtották előre, kéklő tengër téreire, vitték 
végtelen vizekre. Szëgény párák ott a parton, kuporogtak a kövekën: 
sziget szépei zokogtak, arany jószágok jajongtak. (386) 
     Még sokáig sírdogáltak, sziget szűzei szipogtak, míg vitorlaléce 
látszott, dërëngëtt dereglyerúdja. Nëm azért a lécért ríttak, nëm a rúdra 
vágyakoztak: léc alatti szép legényre, rudat kormányzó kezére. (394) 
     Sírt a léha Lemminkäinen, ő is sirdogált sokáig, míg sziget szegélye 
látszott, sziget dombjai dërëngtek. Nëm a partszegélyt siratta, nëm a 
dombokért esengëtt: sziget szépeit siratta, dombokon lakó liléket. (402) 
      Ottan léha Lemminkäinen hátán ringott kék haboknak. Ringott ëgy 
nap, ringott másnap, hát a harmadik nap este szél kerekëdëtt keletrül, 
béborult az ég határa, féktelenül fújt nyugatrul, északról eszeveszëtten, 
ladik széleit lëtépve, gyönge bárkát fölborítva. (412) 
     Maga léha Lemminkäinen tengërbe zuhant tenyérrel, tíz ujjal tanult 
evezni, lapátolni lábaival. (416) 
     Úszott éjt-napot szünetlen, evezve-evickëlődve; végre ëgy falatka 
fëlhő tűnt föl északon előtte. Lassan földdé vált a fëlhő, kibontakozván 
a ködbül. (422) 
     Tanyára talált a parton. Gazd’asszonyt kënyérsütésben, lelte lányait 
dologban: „Hej, të kedves háziasszony, ha tudnád, mi éhët érzëk, sejte-
néd sanyarú sorsom, kamrádba hamar kimënve, söröspincédbe sietve, 
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lëányt szeresse, vénëcskét vigasztalgassa. (268) 
     Valamëlyik virradattal, szakadozó szürkülettel elszánta magát 
mënésre, holdat és kakast előzve. (272) 
     Annál is előbb elindult, még korábban, mint kitűzte, kora hajnalban 
kocogva, virradattal vándorolva, hogy szëgény lëányt szeresse, 
vénëcskét vigasztalgassa. (278) 
     Hát amint az éjszakában a falu felé haladna, ama félsziget fokára, 
kilenc kis falun kërësztül, nincs oly udvar útja mellett, hova három ház 
në nyílna; három házbul ëgy sëm ollyan, hol në ülne három embër, a 
hárombul ëgy sëm ollyan, ki në élësítne kardot, fenne gyilkos fejsze-
élet Lemminkäinennek fejére. (290) 
     Akkor léha Lemminkäinen mondogalódott magában: „Béütött a 
balszërëncse, szép nap virradt rám, valóban! Jaj nekëm, szëgény le-
génynek, nyomorult legény nyakának! Ördög óvja-é ölében, ruharánca-
iba rejtve, gubájába göngyölítve, köpönyegébe takarva, kire százan 
szándékoznak, ezren ëgymagára esnek?” (302) 
     Maradhatnak már a lányok öleletlen-csókolatlan! Rohanvást 
mëgyën a révbe, szëgény, szállna csónakába, hanëm csak hamu a csó-
nak, puszta por maradt belőle. (308) 
     Vesztit érëzte valóban, vége immár életének! Kezdëtt csónakot csi-
nálni, bárkabárdolásba fogva. (312) 
     Hanëm fája nincs faragni, dereglyéhëz dëszka nincsen. Fadarabot 
lelt, falatnyit: parányi darabka dëszka, törött orsó törmeléke, hat felé 
hasadt guzsalyfa. (318) 
     Csónakot csinált belőle, bárkát bárdolva magának. Tëtte táltosi tu-
dással, vajákos varázsolással. Ëgy oldalát ëgy ütésre, más oldalát más 
ütésre; már a harmadik csapásra készënlétben állt hajója. (326) 
     Csónakát a vízre vonta, hajóját habokra húzta. Száját akkor szóra 
nyitva, mondotta varázsigéit: „Buborékként szállj, të bárka, tavirózsa, 
ringatózva! Holló három tollat adjon, kettőt szirti sas szalasszon gyön-
ge csónak gyámolául, rossz hajónak röptetőül!” (336) 
     Hamar a hajóba szállott, feküdt csónaka farába, orra-lógatva, 
lëverten, félre fittyenő süveggel, mert többé nëm éjszakázhat, még ke-
vésbé nappalozhat sziget szépei körében, fonatos fejű szűzekkel. (344) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „El këll 
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További inspirációt jelentett, hogy Schöldström a Nya Dagligt 
Allehanda munkatársaként megismerte a főszerkesztő magyar felesé-
gét, Amy Kronecset. Szász Zsombor számol be arról cikkében, hogy 
Amy Kronecs a Schöldström-testvéreket és Lotten von Kræmert taní-
totta magyarra. Kondor Alfréd is megemlékezett Schöldström magyar 
tudásáról.  

Birger Schöldströmöt munkásságáért mind a Petőfi-Társaság, mind 
a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé választotta.  

1888-ban jelent meg a Harposlag och svärdklang (Hárfahang és 
csatazaj), Petőfi svédországi fogadtatásának szempontjából a legjelen-
tősebb kötet. A kötetet Viktor Rydberg előszava vezeti be. A kötet 
fogadtatását nagymértékben meghatározta, hogy Schöldströmnek sike-
rült megnyernie Viktor Rydberget a Petőfi-kötet ügyének. Rydberg 
egyetemi tanár volt, a Svéd Akadémia tagja. A XIX. század egyik je-
lentős neoklasszicista-romantikus szerzője, akit a századvégi modern-
izmus előfutárának tekintenek. Rydberg közreműködése azt közvetí-
tette a svéd olvasók felé, hogy Petőfi nevét és költészetét elismerték a 
magasabb svéd irodalmi körök. Rydberg előszavának jelentőségét az 
is igazolja, hogy a legtöbb könyvismertetés hosszan idéz belőle. Az 
előszót követi Birger Schöldström Petőfi-életrajza, amelynek a szerző 
a sannsaga (igaz történet) címet adta. Az életrajz Csatlós és 
Christofferson véleménye szerint is hiánypótló jelentőségűnek mond-
ható. Ez az első mű ugyanis, amely részletesen bemutatta az elszórtan 
nagy számban megjelenő versek szerzőjét a svéd olvasóknak. Ugyan-
akkor több kritikus is Schöldström szemére vetette, hogy Petőfit csak 
a magyar viszonyok közé emelte, de nem helyezte el a világirodalmi 
kontextusban.  

Schöldström felvette a kötetbe II. Oszkár svéd király és Kertbeny 
levélváltását is, amely azzal kapcsolatban történt, hogy Kertbeny meg-
küldte a svéd királynak német nyelvű Petőfi-fordításait.  

A kötetben, az életrajzba beszúrva kb. ötven vers kapott helyet. A 
költemények az életrajzot voltak hivatottak illusztrálni. A versek leg-
nagyobb részét Karl Vilhelm és Birger Schöldström fordította svédre, 
de felvettek a kötetbe egy-egy verset Fredin, Öman, Rubenson és 
Kræmer fordításában is. 
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A Göteborgs Posten kritikusa, Axel Krook könyvismertetésének 
legnagyobb részében Rydberg előszavát idézi, a Petőfi-életrajzról pedig 
a következőket írja: „Sannsagan är en med stor pietet och ganska 
mycken talang hopkommen lefnadsteckning af den ungerske skalden 
Sándor Petőfi, en saga som rör sinne och hjerta och verkar stämning af 
sympati och lifligt deltagande.”  

Axel Krook véleménye szerint a svéd ifjúságnak ismernie kellene 
Petőfit: „Petőfis korta sklade- och hjeltesaga förtjenar verkligen att vara 
känd af vår ungdom, som deri kan läre sig att skåda det ideale i tingen 
och skönja.”  

A Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning pedig Karl Warburg tol-
lából hozott egy recenziót, amely a kötetről megjelent egyik legterjedel-
mesebb és legérdekesebb ismertetés. Karl Warburg, az uppsalai egye-
tem docense, a Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning szerkesztőségé-
nek tagja, korának egyik legjelentősebb svéd irodalomtörténésze volt. 
Warburg  szerint a könyv komoly érdeklődésre tarthat számot:  
„Petőfiboken bör i främsta rummet väcka interesse genom sitt 
romantiska, halft äfventyrliga och dock i ordets bästa mening 
värklighetstrogna innehåll” Az érdeklődés nem kis részben az elegáns 
és könnyen olvasható stílusnak köszönhető. Warburg is némi kritikával 
illeti az életrajzot, megállapítása szerint Schöldström nagyobb mérték-
ben a romantikus elemekre és a külső történésekre helyezte a hang-
súlyt: „Men blicken öppen för det romantiska i Sándor Petőfis 
lefnadslopp har han förnämligast fäst sig vid de yttre dragen och lämnat 
en liffull, i allo sakrik skildring af skaldens lefnadshändelser, byggd på 
de bästa källor, och denna skildring har han rikt späckat med inströdda 
citat ur Petőfis diktskatt.” 

Schöldström ugyanakkor eltekintett attól, hogy közelebbről jelle-
mezze Petőfit, s részletesen ábrázolja lélektani fejlődését, jegyzi meg 
Warburg. Pedig érdekes lett volna Petőfit összehasonlítani a kortárs eu-
rópai költészettel: „Det kunde alldeles särskilt varit af värde att något 
närmere få utfördt å ena sidan Petőfis släktskap till och beroende af 
samtida europeiska skalder, (…) å andra sidan hans beoende af sin egen 
nations folklynne, dess stämningar, rörelser och lif, för hvilket han i så 
mycket var en exponent.” 
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jobbakat dalolni, szëbb versëket is szërëzni, ha volna födél fölöttem, 
ülnék asztal főhelyére. Házakban hiány ha volna, ha padlónyi hely së 
volna, szavam erdőbe eresztëm, versëmet vadonba szórom.” (194) 
     Mondták erre mind a lányok, sziget szépei feleltek: „Házban nincs 
hiány minálunk, van hely tágas termeinkben: a hidegrül vidd be versëd, 
szabad ég alól szavadat!”(200) 
     Akkor léha Lemminkäinen, már feje fölött födéllel, kezébe kupát 
varázsol, hosszú asztal főhelyére, habzó sört hasas pohárba, mézsört 
mindënik köcsögbe, tálakat púpozva-töltve, mindën csészét csordulá-
sig. Mert a korsók már kirakva, mézsörös bögrék behozva; volt előttük 
vaj rogyásig, dosztig disznóhús, szalonna: ëgyék léha Lemminkäinen, 
Kauko kedvére mulasson! (214) 
     Kauko kényës úriembër: nëm fogna falatozáshoz, ezüst kés ha nincs 
kezében, arannyal bevont bicsakja. (218) 
     Kap ezüstkacort kezébe, arannyal bevont bicsakot: mëgebédël úri 
módra, jó sok sörrel mëgszërëzve. (222) 
     Akkor léha Lemminkäinen fölkerekëdëtt faluzni, sziget szépit láto-
gatni, szép szerelmüknek örülni. Csak fejét fordítsa rája, mindnek 
csókra áll a szája; ëlég, hogy kezét kinyújtsa, mindíg van, ki 
mëgragadja. (230) 
     Éjnek évadján cicázik, kujtorog koromsötétben. Van falu ëlég bejár-
ni, mindnek tíznél több a háza, ëgyetlenëgy sincs közöttük, ahol tíz 
lëány në lakna; tíz lëány közt ëgy së olyan asszonyanyjának szülötte, ki 
nëm hajlandó heverni, karjai közé simulni. (240) 
     Mëgismer ezër kisasszonyt, özvegyët ölelget százat; tízbül kettőt 
sëm találni, ki nëm hált vele hajadon, nëm ölelkëzëtt víg özvegy. (246) 
     Így élt léha Lemminkäinen elhenyélve-elheverve, három nyáron át 
bolyongva szép faluiban szigetnek, sziget szűzeit szeretve, szép 
özvegyëket ölelve. Ëgy maradt csak csókolatlan, árva vénlëány valahol 
hosszú földnyelv hajlatában, messze-messze más határban. (256) 
     Már ő akkor mënni készült, hogy honába visszatérjën. Jött a 
vénlëány, szëgényke, szólva ilyetén szavakkal: „Kauko, kedves szép 
legényëm! Ha elhanyagolsz egészen, kőre futtatom hajódat, míg haza-
felé igyekszël.” (264) 
     Korán kéne ahhoz kelni, kakasszókor útrakelni, hogy szëgény 
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gény is ellëhetne, ezër embër is jöhetne.” (114) 
     Akkor léha Lemminkäinen maga mondta, mëgkérdëzte: „Van-ë 
szëglet a szigetën, talpalatnyi tér e földön, csak ëgy nyomnyi nyírbozó-
tos, ëgy morzsányi más mezőcske, mit kiégessek-kivágjak, munkál-
kodva mëgműveljek?” (122) 
     Bennszülött lëányok szóltak, sziget szűzei feleltek: „Nincsen szög-
let a szigetben, talpalatnyi tér e tájon, nincs ëgy foltnyi földdarabka, 
mérőrevaló mezőcske, mit kiégethess-kivághass, munkálkodva 
mëgművelhess: itt mndën mezőt kimértek, fölparcëllázták a földet, sor-
sot húztak a hanyakra, réteket rovásra vëttek.” (134) 
     Végül léha Lemminkäinen azt is mëgkérdëzte tőlük: „Akad szëglet 
a szigetën, talpalatnyi tér e tájon, hol dalolhassam dalaim, varázsverse-
im idézzem? Szók a számban olvadoznak, foghúsomon fölfakad-
nak.” (142) 
     Bennszülött lëányok szóltak, sziget szépei feleltek: „Van itt szëglet 
a szigetën, talpalatnyi tér e földön, hol dalaidat daloljad, varázsversid 
mondogassad: liget lombja közt mulathasz, tisztásokon 
táncikálhatsz.” (150) 
     Akkor léha Lemminkäinen varázsoló versbe kezdëtt. Bűvölt 
berkënyét belülre, tölgyfatörzseket kívülre, mindën törzsre árnyas ágat, 
aranyalmát mindën ágra, almácskát aranykerékkel, kereket aranyka-
kukkal. Mindënik kakukkolásra csőréből aranyat csorgat, szájaszéle 
rézzel árad, ezüstöt esőz a torka aranyos homokhalomra, ezüstös 
emelkëdőre. (164) 
     Lemminkäinen mondja-mondja, rigmusait rëndre rakja, homokhal-
mot gyöngyre váltva, köveket kifényësítve, fëstve fáikat pirosra, virá-
gaikat aranyra. (170) 
     Még tovább is mondogatja: középre kutat varázsol, arany kávával 
kerítve, födelén aranyvödörrel, ifjaknak belőle inni, lányoknak 
locsolkolódni. (176) 
     Terükre tavat varázsol, tó vizére kék kacsákat: kék a háta, zöld a 
szárnya, sárgaréz a sarkantyúja. (180) 
     Bëzzëg bámulták a lányok, csodálták fehércselédëk Lemminkäinen 
bájolásit, vitéznek varázsolásit. (184) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Tudnék 
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A recenzens magyar Robert Burnsnek nevezte Petőfit. Warburg sze-
rint a magyarok a norvégokra hasonlítanak, és ha Henrik Wergeland 
karddal a kezében harcolhatna hazája szabadságáért, norvég Petőfi vál-
hatna belőle: „Den som gjort bekantskap med Ungern och ungarrne 
skall snart ha kommit underfund med att de i flere afseende förete likhet 
med normännen och det är sannolikt att om Henrik wergeland haft 
tillfälle till att deltaga i ett fosterlandsstrid med svärd i hand, skulle han 
blifvit en norsk Petőfi.” 

Warburg könyvismertetésében hat költeményt idéz a kötetből. Vé-
gül pedig hosszasan citálja Rydberg előszavát. 

Meg kell még említeni Carl David af Wirsén svéd költő és iroda-
lomtörténész kritikáját is, amely a Post och Inrikes Tidningar című új-
ságban jelent meg. Wirsén 1879-től a Svéd Akadémia tagja, 1884-től az 
Akadémia titkári tisztségét töltötte be. Kritikusként szembefordult az 
irodalomban jelentkező újabb tendenciákkal. Az Akadémia titkáraként 
szerepe volt a fiatal és idősebb generációk közötti konfliktus kiéleződé-
sében, és a századvég jelentős szerzőinek ideiglenes háttérbe szorításá-
ban. Kritikusként nem értette meg, hogy a kritika többet jelent annál, 
mint hogy dicsér, illetve elmarasztal műveket aszerint, hogy politikai, 
vallási vagy erkölcsi felfogásuk megegyezett-e az övével, vagy sem. 
Így például negatív recenziókat írt Strindbergről, Ibsenről, 
Heidenstamról és Lagerlöfről, továbbá mindent megtett annak érdeké-
ben, hogy Strindberg ne kaphassa meg a Nobel-díjat. 

A kötetről írott recenziójában először összefoglalta Petőfi életrajzát, 
majd ismertetett néhány fordítást. Különösen Öman fordításai nyerték 
el tetszését. Csatlós János szerint Wirsén konzervatív szemszögből ítéli 
meg Petőfit. Elismeri ugyan Petőfi költészetének jelentőségét, de eluta-
sítja radikalizmusát.  

A Nerrikes Allehanda című újságban Viktor Emanuel Öman, Petőfi 
egyik fordítója méltatta a kötetet.  

A Harposlag och svärdklang felkeltette a figyelmet Dániában és 
Norvégiában is. A Politiken és a Berlingske Tidende is hosszabb recen-
zióban köszöntötte a kötet megjelenését. A recenziók pontos bibliográ-
fiai adatai azonban nem maradtak fenn a kiadó archívumában. A 
Politiken recenzense pozitív kritikát fogalmazott meg: „Hans Digtning 
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er besjælet af glødende Frihedskærlighed og Formen er vidunderlig. 
De meddelte Oversættelser giver gode Prøver. Vi anbafaler Hr. 
Schöldströms Arbejde paa det Bedste.” A Berlingske Tidende már 
sokkal kritikusabb: „Hr. Schöldström har øjensynligt været saa 
begejstret for denne unge ungarske Digter, at han ikke har kunnet lade 
være at afbilde ham. Men nogen kunstnerisk og endnu mindre nogen 
videnskabelig Maalestok har han ikke anvendt. I spredte Træk faar 
men de mest indgribende Begivenheder i Sándor Petőfi’s eventyrlige 
Liv gjengivne, men nogen indgaaende Undersøgelse, nogen 
pykologisk Analyse (…) faar vi ikke. (…) Bogen indeholder 
Oversættelser af flere af hans Sange, og man har idetheletaget Grund 
til at være den svenske Udgiver taknemmelig, fordi han har villet 
gjøre et fremmed kjækt Folks Yndlingsdigter kjendt i Norden.”  

Már nem is okoz különösebb meglepetést a recenzens megjegyzé-
se, hogy Dániában feltehetőleg még alig hallotta valaki Petőfi nevét.  

Stig Christofferson a Norske Dagbladet 1888. július 17-i számában 
bukkant egy recenzióra Schöldström kötetéről. Ez az első norvég re-
cenzió magyar szépirodalmi műről, amelyről tudomásunk van. 

A Harposlag och svärdklang meghatározó jelentőségű Petőfi svéd-
országi fogadtatásának szempontjából. A kötet megjelenését komoly 
érdeklődés kísérte, a korszak jelentős svéd kritikusai és irodalomtörté-
nészei írtak róla. A könyv azonban egyúttal a Petőfi-fordítások leggaz-
dagabb két évtizedét zárja le. A XIX. század utolsó évtizedére a Pető-
fi-fordítások teljesen eltűntek még a lapokból és a folyóiratokból is, 
csupán elszórtan jelent meg egy-egy vers a régi fordítóktól. Jogosan 
merül fel a kérdés, hogy a Harposlag och svärdklang sikere miért nem 
mutatkozott meg további fordításokban, a magyar irodalom iránt mu-
tatkozó nagyobb érdeklődésben. 

Tanulmánya végén Leffler ugyanazon kérdést fogalmazza meg, 
amely már H. C. Thurah dán Petőfi-fordításával kapcsolatban felme-
rült: 

„Petőfi Sándoron kívül más magyar költőnek már nem akadtak 
ilyen jeles és buzgó tolmácsolói, és így a magyar költészetet Svédor-
szágban úgyszólván csakis a Petőfi név képviseli.” 
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hajó hátuljába ülve vizek vándorának állott, nyírfanyaknak támaszkod-
va, kezében kormánylapáttal. (34) 
     Száját szóra is nyitotta, mormolva varázsigéit: „Szellő, szállj a vász-
naimba, hajtsd előre kis hajómat, futtasd fábul lëtt ladikom, fenyőfábul 
tëtt tutajom ama szótalan szigetre, nevenincs sziget fokára!” (42) 
     Bárkának szegült a szellő, tolta tengër habverése hátán végtelen vi-
zeknek, beláthatatlan lapályon; vitte két havon kërësztül, harmadikat is 
haladta. (48) 
     Sziget szűzei eközben ültek kék vizek szegélyin, forgolódva, néze-
lődve, tengër kék ködét kutatva. Volt, ki bátyját várta vissza, vagy hogy 
atyja jő, remélte; annak volt valódi vágya, aki vőlegényét várta. (56) 
     Látták Kaukót, hogy közelget, habok hátán jő hajója: fekete 
fëlhődarabka ég és víz között lebëgve. (60) 
     Latolgattak ott a lányok, sziget szűzei beszéltek: „Micsoda csuda 
közelëg, mit hoz a habok verése? Hogyha vagy hazánk hajója, szigeti 
szëlíd vitorla, fürgén fordítsad az orrod szigetünknek széleire, hallhas-
suk hamar, mi hírlik, más országokban mik esnek, békén élnek-é a né-
pek partjainkon vagy viszályban?” (72) 
     Szelek szárnyán száll a csónak, tengër habjaitul hajtva. Immár léha 
Lemminkäinen sajkájával révbe siklik, kiköt földnyelv hajlatában, kiál-
ló szigeti szirtën. (78) 
     Mondja már mëgérkëzőben, kérdëzgeti célhoz érve: „Akad szöglet e 
szigetën, van-ë sík porond a parton, hol hajómat partra húzzam, bárká-
mat bakokra döntsem?” (84) 
     Sziget szűzei feleltek, a lëányok válaszoltak: „Akad szëglet e 
szigetën, sík porond ëlég a parton, hol hajódat partra húzzad, bárkádat 
bakokra döntsed: tágas réveket találhatsz, hengërfákat hosszú sorban, 
ëlëget ezër hajónak, végtelen vitorlarajnak.” (94) 
     Akkor léha Lemminkäinen hajóját a partra húzta, állványokra állítot-
ta. Maga mondta, kérdëzgette: „Van-ë szöglet e szigetën, talpalatnyi tér 
e földön mëgbújni szëgény magamnak, rejtőzni reménytelennek ször-
nyű háború zajátul, kardot csörgető csatáktul?” (104) 
     Bennszülött lëányok szóltak, sziget szűzei feleltek: „Van itt szöglet a 
szigetben, talpalatnyi tér e földön mëgbúni szërény magadnak, rejtőzni 
reménytelennek: vannak váraink e tájon, jó táborozó-tanyáink; száz le-
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     Akkor Lemminkäinen anyja így szólott szëgény fiához: „Jó helyet 
javasolhatok, alkalmatosat ajánlok, hol bűnöddel bujdokolhatsz, rosz-
szaságod rejtëgethedd. Tudok talpalatnyi földet: ëgy félreeső falucska, 
fëldúlatlan és veretlen, szablyásoktól szabdalatlan. Igérd mëg igaz 
hitëdre, erős esküvel fogadva, hogy hat évig, hogy tíz évig nëm mégy 
hadba-háborúba, akárha aranynak éhe, vonzana ezüst hívása!” (264) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Esküszöm erős igével, hogy nëm in-
dulok ez évben, sëm a rákövetkëzőben gyilkos hadba-háborúba, kardot 
csörgető csatába. Vállsebeim még sajognak, mellem még tele likakkal, 
régi rajcsúrok nyomával, múlt csatározásokéval határtalan harcterekën, 
embërmészárló mezőkön.” (276) 
     Akkor Lemminkäinen anyja szólt fogadkozó fiához: „Szállj hajójára 
apádnak, avval mënve bujdosásba kilenc tengërën is túlra, tizediknek is 
feléig, szélës tengëri szigetre, tengërbéli sziklabércre! Ott rejtőzködött 
apád is régësrégën; túl is élve hevét háborús nyaraknak, zivataros-zord 
időket. Jó volt ott tartózkodása, këllemetës ottlakása. Ëgy-két évet ott 
elülhetsz, hazatérsz a harmadikban szeretëtt szülőhonodba, szüleid ha-
jóhelyére.” (294) 
 

 HUSZONKILENCEDIK ÉNËK 
 Lemminkäinen vidám bujdosása 

 
     Hát a léha Lemminkäinen, az a szép Kalandoskedvű föltarisznyált 
élelëmmel, nyáron gyűjtött gyönge vajjal, hogy ëgy évig vajjal éljën, 
szalonnán a másik évben; majd elindult hosszú útra, hosszú útra, buj-
dosásra. Szóval mondta, fölfelelte: „Immár indulok hazámbul három 
hosszú esztendőre, négy is lësz talán belőle. Férgeknek hagyom a föl-
dem, erdeim hiúz heverje, rétjeimet rénbikáknak, völgyeimet vadlibák-
nak.” (16) 
     „Ég veled, anyám-aranyom! Majd ha mëgjön Észak népe, hordája 
sötét hazának, hogy fenekëdjék fejemre, mondd, hogy innen messze 
mëntem, hogy a hír së szól felőlem, mióta az irtás mëgvan, min arattak 
is azóta!” (24) 
     Hajóját a vízre vonta, habok hátára bocsátva acélos alapzatárul, réz-
ből vert rëkesztëkébül. Fájára ruhát feszítëtt, vásznat a vitorlarúdra; 
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Axel Damkier fordításai. Jókai Dániában 
 
1874. január 2-án a Nordisk Boghandlertidende (Északi könyvke-

reskedő újság) egész oldalas hirdetést tett közzé: „Herved tillader jeg 
mig at anmode de Herrer, der, som Følge af Juletiden endnu ikke har 
haft Leilighed til at omsende 1ste Hefte af Maurus Jókais Udvalgte 
Romaner (Med Forfatterens Tilladelse oversatte af Axel Damkier), om 
nu efter Nytaar at omsende blandt Deres Kunder 1ste Hefte til 
Gjennemsyn i størst mulige Antal, ligesom ogsaa paa andre Maader 
interessere sig for dette Foretagende (…). Blandt de Romaner, der først 
ville blive udgivne, nævnes foruden De fattige Rige, der bliver komplet 
i omtrent 8 Hefter, Et Guldmenneske, Andre tider, andre steder, Sorte 
Diamanter, Den ungarske Nabob, Den nye Godsejer, og Flere.”  
A hirdetés azt bizonyítja, hogy egy nagyobb projektből volt szó, 
amelynek keretében a kiadó Jókai regényeit igyekezett volna bemutatni 
a dán olvasóknak. Az első kötet, a Szegény gazdagok  1874 januárjában 
jelent meg, a következő pedig 1874 júniusában Az arany ember cím-
mel. A válogatott regények harmadik kötetében pedig A szerelem bo-
londjai kapott helyet. A hirdetésben említett többi regény fordítása 
nem készült el, a tervezett hat (vagy annál több) regény helyett a válo-
gatásba csupán három került. 
Talán a vállalkozás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket? A ki-
adó, Immanuel Rée megjegyzéséből a hirdetésben (a lehető legna-
gyobb példányszámban) anyagi nehézségekre is lehetne következtetni. 
Mindenesetre úgy tűnik, hogy a három regény megjelenését követően a 
kiadó leállította vállalkozását, hiszen eredetileg több regény fordítását 
vették tervbe.  
Jókai regényei az első olyan magyar szépirodalmi művek közé tartoz-
nak, amelyekről könyvismertetések jelentek meg a dán napilapokban. 
A Berlingske Tidende pedig az első dán napilap, amely recenziót kö-
zölt Jókai Szegény gazdagok (De fattige rige) című regényéről: „Jókai 
er nu også kommen til os, hvor han er bleven introduceret med 
Romanen »De fattige Rige«, der er udkommen i Hefter som 
Begyndelse af et større Udvalg af Forfatternes Romaner, og nu 
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foreligger complet. Det er en underholdende Bog med spændende 
handling og for det romanlæsende Publikum eiendommelig paa Grund 
af de nye Scener, hvortil man føres hen. Hvad Jókai her giver er nemlig 
Billeder fra de forskjellige Samfundsklasser i Ungarn.”  

A válogatás Az arany ember című regénnyel folytatódott, amelyről a 
Berlingske Tidende már a Szegény gazdagokról írt könyvismertetésben 
megemlékezett. A júniusi recenzióban Az arany embert még Jókai mű-
vészi szempontból legjobb regényeként említették, azonban a regény 
megjelenését követően ugyanebben a napilapban 1874. december 22-
én közzétett recenzió már csak arról írt, hogy a regény a termékeny 
szerző jobb művei közé tartozik. („Denne roman hører til den 
productive Forfatters bedre Arbejder.”) 

A Jókai regényeiről megjelent ismertetések közös vonása, hogy a 
recenzenseket elsősorban a távoli és ismeretlen Magyarország, a ma-
gyar sajátosságok ragadták meg, Jókai erényeit nem emelték ki, műveit 
irodalmi szempontból nem értékelték. „Der findes i »Et 
Guldmenneske« livfulde Skildringer af det ungarske Folkeliv, der paa 
en underholdende Maade udvider vort Kjendskab til Magyarerne og 
forøger Interessen ved denne roman.” 

A válogatott regények utolsó darabjaként A szerelem bolondjai 
(Kærlighedens Narre) látott napvilágot, amelyről már nem jelent meg 
könyvismertetés. Axel Damkier Jókaitól még két novellát fordított le 
dánra, az Egy lengyel története – Milyenek a nők? (En polsk historie), 
illetve a Rabszolganő (Slavinden) címűeket, mindkettő 1875-ben foly-
tatásokban jelent meg a Dags-Telegrafen című újságban. 1877-ben pe-
dig az ő fordításában jelent meg az Enyim, tied, övé (Min, din, sin). 

L. Jordan a fordítója a Politikai divatoknak (Andre tider, andre 
mennesker), amely ugyancsak 1877-ben, Frederiksborgban jelent meg. 

Bár a válogatott regények közül végül kimaradt Az új földesúr, 
1879-ben Patrioterne címmel mégis napvilágot látott egy fordítása G. 
Aalberg tollából. 

A Szabadság a hó alatt, vagy a zöld könyv (Friheden under sneen, 
eller den grønne bog) folytatásokban jelent meg az Adresse-Avisen cí-
mű újságban, a fordító ismeretlen. 

A XX. században Jókai két művét adták ki dánul: 1903-ban Ale-
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indulj Pohjolába. Most sëmmi bajod së volna, lakhatnál anyád lakában, 
szerető szüléd körében, hordozódnak hajlokában; félnëd fegyvertől së 
kéne, veszélytül-verekëdéstül.” (176) 
     „Már hová lëszël, szülöttem, én magzatom, merre indulsz bujdokolni 
bűneiddel, rossz tëtteid rejtëgetni, hogy éltëdet el në vesszed, në szegjék 
szëgény nyakadat, szöghajad színét në váltsa, hajszálaid el në hul-
lasd?” (184) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Nëm hallottam oly helyekrül, hol 
mëghúzhatnám magamat, bujkálhatnék bűneimmel. Édësanyám, drága 
dajkám, të mondd mëg, hová mëhessek!” (190) 
     Monda Lemminkäinen anyja tanakodva-tépelődve: „Magam sëm 
tudok tanácsot, helyet hosszú bujdosásra. Hëgyre fölmëhetsz fenyőnek, 
borókabokornak állva: ott is romlás volna részed, balsorsod 
beteljesëdne, mert a szálfenyőbül szoktak fáklyaforgácsot faragni, a 
borókából pediglen kerítéskarókat vágnak.” (202) 
     „Mégy a nyirkosokba nyírnek, lombos égërnek ligetbe, ott is romlás 
lënne részed, balsorsod beteljesëdne, mert a nyírt a nyirkosokbul fölap-
rítják tűzifának, fëlpërzsëlik a ligetët új vetés alá valónak. (210) 
     „Mégy a dombra áfonyának, pagonyba piros bogyónak, ënnën föl-
dedre epërnek, máséra szagos szëdërnek, ott is romlás lënne részed, bal-
sorsod beteljesülne: fiatalok fölszëdnének, lëtarolnának a lá-
nyok.” (218) 
     „Ha csukának mégy a mélybe, márnának folyóvizekbe, ott is romlás 
lënne részed, balsorsod beteljesëdne: kamasz, kormosképű jőne, vinné 
hálóját a vízre; húzóhálóval az ifjak, szákkal szëdnének a vénëk.” (226) 
     „Fölcsapsz erdő farkasának, medvének a mély vadonba, ott is romlás 
lënne részed, balsorsod beteljesëdne: kamasz, kormosképű jőne, 
hajítógerelyt hëgyëzve, foga farkasokra fájna, mindën medvét 
mëgvadászna.” (234) 
     Akkor léha Lemminkäinen szóval mondta, fölfelelte: „Magam 
mégnagyobb veszélyben, tudom borzasztóbb bajokban, hol halálnak 
hálójába, jutok jajra, pusztulásra. Ó, anyám, ki éltëm adtad, tejjel táplá-
ló mamácska, jó rejtëkhelyet javasolj, hova mënjek, mit tanácsolsz? 
Torkát tátja rám halálom, hajszál választ végnapomtul, ëgy nap még az 
embërélet, de aligha élëk addig.” (248) 
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     Monda léha Lemminkäinen: „Ó, anyám, szerelmes dajkám! Ki csú-
folna mëg csikókkal, verhetne lë lóvërsënyben? Magam csúfolnám 
mëg őket, lovasaikat lëgyőzve, lovasaikat lovastul, csikósaikat csikós-
tul.” (104) 
     Kérdi Lemminkäinen anyja: „Akkor mért emészt a bánat? Mért 
szomorkodol szívedben Pohjolábul érkëzőben? Mënyecskékkel 
mëgcsúfoltak, rajtad nők előtt nevettek? Ha mënyecskék mëgcsúfoltak, 
nőcselédëk mëgnevettek: máskor máson csúfolódnak, nőkön gyakrab-
ban nevetnek.” (114) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Ó, anyám, szerelmes dajkám! Ki csú-
folna nőcseléddel, ki alázna asszonyokkal? Magam csúfolnám mëg 
őket, csábítva cselédeiket, szűzet százat is mëgejtve, ezret is ëgyéb kis-
asszonyt.” (122) 
     Kérdi Lemminkäinen anyja: „Akkor hát, fiam, mi bánthat? Valami 
mëgért az úton, puszta Pohjolába mënve? Avagy túl sokat találtál ënni-
inni estelënte, s éjnek évadján az ágyban lidércálmok látogat-
tak?” (130) 
     Akkor léha Lemminkäinen csak kibökte, hogy mi bántja:  
„Vénasszonyok vélekëdnek, álmuk értelmét keresve. Nekëm nëm ta-
lány az álom: én nëm álmodom sëm éjjel, még kevésbé nappal 
ébrën.” (134) 
     „Ó, édësanyám, aranyom, tarisznyámba tégy valamit: 
lënvászonzacskóba lisztët, ëgy kis sót a zsák zsebébe! Futni këlletik 
fiadnak, messze mënni otthonábul, otthonának oltalmábul, szépségës 
szülői házbul. Köszörülik már a kardot, harcosok gerelyt 
hëgyëznek.” (146) 
     Kérdi aggodalmas anyja, tudakolva ëgyre tőle: „Mért köszörülik a 
kardot, hát gerelyt miért hëgyëznek?”(150) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Csak 
azért fenik a kardot, gerelyt is azért hëgyëznek: fenik én szëgény fe-
jemre, nyavalyás nyakamra mérve. Valami viszályba estem ott a puszta 
Pohjolában, és ëgy északit mëgöltem, Pohjola urát ugyanis. Egész 
Pohjola fëlindult, férfiaik fegyvert fogtak: mind engëm akar mëgölni, 
valamennyi rám vadászik.” (164) 
     Anyja akkor így beszéle, szülő szóla gyermëkéhez: „Mondtam már 
nekëd ëlëget, oly erősen óva-intve, ëgyre tiltva-visszatartva, hogy në 
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xander Schumacher fordításában jelent meg a Páter Péter (Idalia), s az 
utolsó könyv ebben a sorban A tengerszemű hölgy (Øjne som havet), 
amelyet angolból ültetett át dánra Ludvig Holstein, s szintén az 
Adresse-Avisen című újság közölte folytatásokban.  

Jókai dániai fogadtatása hasonlít Petőfiéhez. Jókai nevét ismerték, 
bár a művei Dániában nem bizonyultak túl sikeresnek. 1904. május 5-
én, a Jókai halálát követő napon, minden nagyobb dán napilap nekro-
lóggal emlékezett meg róla. A Politiken és a Berlingske Tidende első-
sorban mint politikusra emlékezett, a Nationaltidende azonban méltatta 
irodalmi munkásságát is, és megállapította, hogy Jókai méltán lett vi-
lághírű író.  

Ki volt Axel Damkier, aki a legtöbb Jókai regényt fordította dánra? 
Ráth József már idézett cikkében megemlíti, hogy Leffler Béla 1913-
ban Koppenhágában tartózkodott, s bár megpróbált Axel Damkier nyo-
mára bukkanni, minden erőfeszítése hiábavalónak bizonyult. Alig há-
rom évvel Damkier halála után ez legalábbis furcsának tűnik. Nehezen 
képzelhető el, hogy például Alexander Schumacher, akivel Leffler Bé-
la koppenhágai tartózkodása során interjút is készített, ne ismerte volna 
Damkier nevét, és ne tudott volna felvilágosítást adni róla. Mindeneset-
re Ráth Józsefnek sikerült nekrológokat találnia Axel Damkierről. 

Axel Damkier 1848. január 13-án született Koppenhágában, 1866-
tól a Sorø-i Akadémián tanult, de nem fejezte be tanulmányait. Korán 
újságíróként kezdett dolgozni, először a Fædrelandet, később a 
Nationaltidende című lapnál. 1879-ben saját lapot alapított (Ølandenes 
Dagblad), amelynek egészen 1901-ig volt kiadója és szerkesztője. 
1901-ben Koppenhágába költözött, így kénytelen volt eladni lapját. 
1903-ban konzervatív jelöltként idult Koppenhága 10. választókörzeté-
ben, a két következő választáson pedig Århus északi választókörzeté-
ben. 1910. december 23-án hunyt el, a Berlingske Tidende, a 
Nationaltidende és a Politiken is megemlékezett róla. 

Damkier fordításairól két helyen szerepel rövid értékelés. Az első a 
Szegény gazdagokról (De fattige rige) írt recenzióban található, ahol 
választ kapunk arra a kérdésre is, hogy mely nyelvről fordította Jókai 
regényeit Damkier: „Oversættelsen, der i det Hele synes 
tilfredsstillende, besørges af Hr. Axel Damkier efter tydske udgaver, 
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der skyldes en i Ungarn barnefødt Ungdomsven af forfatteren.”  
Fordítói tevékenységét még a Politiken értékeli az 1910. december 

24-én megjelent nekrológban: „Allerede som ung Student begyndte 
hans joernalistiske Virksomhed ved »Fædrelandet«. Samtidig oversatte 
han – ikke synderlig godt – forskellige Romaner af Maurus Jókai, 
Thackerey og Bret Harte.” 

Érdekes, hogy fordítói tevékenységéről egy ilyen kritikus észrevétel 
épp nekrológjában kapott helyet. Mindenesetre a változó értékelés arra 
utalhat, hogy Damkier fordítása talán hagyott némi kívánni valót maga 
után. Valószínűleg Damkier sem rendelkezett még komoly tapasztala-
tokkal ezen a téren, a Jókai-regények ugyanis az első fordításai voltak. 
A koppenhágai Királyi Könyvtárban Jókai művein kívül csak egy re-
gényt találtam az ő fordításában, a W. M. Thackerey Hiúság vásárát 
(Forfængelighedens Marked), amely 1877–1878-ban jelent meg. 

 
Karl Hemgren fordításai. Jókai Svédországban 

 
„A magyar szépirodalom Jókai regényeivel jelenik meg a svéd 

könyvpiacon (1875).” Leffler Béla erre a megállapításra jutott a Ma-
gyar írók svéd nyelven című tanulmányában, amely a magyar irodalom 
svédországi jelenlétét vizsgálja a XIX. század második felében és a 
XX. század első évtizedeiben. Leffler tanulmányában a fordítások kro-
nologikus bemutatására szorítkozik, recenziókat nem említ Jókai vagy 
Herczeg Ferenc regényeinek fogadtatásával kapcsolatban. Pedig 
Lefflernek minden tanulmányában határozott szándéka volt a svéd re-
akciók bemutatása, több kritikát idéz a Petőfi Svédországban és a Ma-
gyar szerzők svéd színpadon című tanulmányaiban is. Megválaszolat-
lan kérdés marad, hogy Jókai és Herczeg Ferenc műveivel kapcsolat-
ban miért tekintett el a svéd kritikák ismertetésétől.  

Leffler a Magyar írók dán nyelven című tanulmányát ugyancsak 
1914-ben írta, tehát időben csaknem egyszerre dolgozta fel a magyar 
irodalom dániai és svédországi megjelenését. 1914-ben még igen sze-
rény volt a magyar irodalom jelenléte a skandináv országokban, talán 
ezzel is magyarázható, hogy Leffler Béla még egyáltalán nem töreke-
dett az egyes skandináv országok közötti, a magyar irodalom fogadta-
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Pohjolának udvarára? A falu felől zajongnak, por kavarog kert közé-
ben, fëllobbanó fáklyafényëk, ablakok szúrós szëmëkkel. (26) 
     Akkor léha Lemminkäinen, az az Ahti Saarelainen, mivel nëm volt 
más kiútja, másik bőrbe bújt azonnal: sasmadár gyanánt magasba, leve-
gőegekbe szálla; csontos képit nap cserëzte, homlokát a hold világa. 
(34) 
     Akkor léha Lemminkäinen szólt Ukkóhoz, Ég urához: „Ukko, 
mënnyei Úristen, egeknek ura, erőse, viharfëlhők fékezője, 
fátyolfëlhőknek hozója! Ködöket kavarj köröttem, burkolj fodros 
fëllegëkbe, hogy tőlük takarva térjek otthonomnak oltalmába, anyám-
asszony udvarába, szerető szülém körébe!” (46) 
     Szállt sebësen, vitte szárnya. Látta ëgyszër hátranézve, hogy követi 
szürke kánya. Szëme szikrázott, akárcsak Pohjola fakó fiának, Észak 
ëgykori urának. (52) 
     Mëgszólalt a szürke kánya: „Ahti, szépöcsém, mëgösmersz? Jut-ë 
még a harc eszëdbe, vitézi verekëdésünk?” (56) 
     Monda Ahti Saarelainen, az a szép Kalandoskedvű: „Kedves ká-
nyám, kismadaram, fordulj vissza csak hazádba! Ha mëgérkëzël, me-
séld el Észak éjsötét honában: ’Sast nëm könnyű kézbe kapni, madarat 
marokba fogni!’” (64) 
     El is ért hamar honába, asszonyanyjának lakába, de szája sírásra 
görbült, mëgszomorodott szívében. (68) 
     Jött elébe édësanyja két kerítésnek közében, lécajtóhoz lépëgetve. 
Kérdi tőle asszonyanyja: „Mi bajod, fiam-galambom, szerelmetës szép 
szülöttem? Mért vagy oly nagyon lëverve Pohjolábul érkëzőben? Nëm 
kínáltak tán kupával ott a pohjolai torban? Ha nëm méltattak kupára, 
kaphatsz jobb kupát minálunk: apád hozta háborúbul, vitézi 
verekëdésbül.” (82) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Ó, anyám, szerelmes dajkám! Ki 
foszthatna mëg kupámtul? Magam fosztanám mëg őket, akár száztul 
mëgszërëzve, akár ezrek ellenében!” (88) 
     Kérdi Lemminkäinen anyja: „Akkor hát mi nyomja lëlkëd? 
Lëgyőztek talán lovukkal, csikaikkal mëgcsúfoltak? Ha lovaikkal 
lëgyőztek, jobb lovat vëhetsz magadnak; tellik pénziből apádnak, 
szërzeményéből szülődnek.” (96) 
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hintott, élës szablyáját szalasztva, kardjával nagyot kaszálva. (378) 
     Ëgyetlenëgyet suhintott, fejét válláról lëvágta, tarkója alatt tarolta, 
mint a répáról a zöldet vagy szëmës kalászt a szárrul, uszonyát a hal 
hasárul. Feje földre hullt nyakárul, udvaruk porába pottyant, mint a fajd 
lëhull a fárul, vadász vesszejétül érve. (388) 
     Száz karó meredt a marton, ház előtt is ezresével, fejek százával 
fëlütve. Köztük ëgy karó fejetlen: az a léha Lemminkäinen annak a 
hëgyére húzta fejét Pohja szép fiának, hurcolva halálhalomra. (396) 
     Avval Ahti Saarelainen, az a szép Kalandoskedvű visszaballagott a 
házba, száját ily szavakra nyitva: „Hozz vizet, csahos cselédke, hadd 
mosom kezem fehérre véritől veszëtt uradnak, gonosz gazdád 
harmatátul!” (404) 
     Pohja asszonya dühöngött, iszonyatosan fëlindult. Daliát dalolt a 
földbül, férfiakat fegyverëstül, szablyásokat száz-mëg-százat, kardos 
embërt ezresével, hogy lëvágják Lemminkäinent, végezzenek a vitéz-
zel. (412) 
     Most ütött tëhát az óra, búcsút këlle végre vënni; valóban szorult a 
kapca, csúnya csávában leledzëtt az az Ahti Lemminkäinen; túl soká 
talált időzni Pohjolának lagzijában, titkos táltosok torában. (420) 
 
 

    HUSZONNYOLCADIK ÉNËK 
   Lemminkäinen bujdosni kényszërül. Anyjától kér tanácsot. 

 
 
     Immár Ahti Saarelainen, az a léha Lemminkäinen rút kelepcébe ke-
rülve fejvesztëtten futna onnan, Észak éjsötét honábul, szomorú 
Sariolábul. (6) 
     Szélvészként szaladt a házbul, füst gyanánt futott belőle, rossz 
tëtteitől rohanva, bűneitől bujdokolva. (10) 
     Már az udvaron mëgállva körülnézëget, kutatva, merre kószál mén-
csikója. Nëm leli lovát azonban, csak a szántón sziklatömböt, föld végé-
ben fűzfabokrot. (16) 
     Mihëz fogjon, mit tëhetne? Ki segít neki tanáccsal, hogy rontás fejét 
në fogja, szöghaja színét në vessze, në hulljon szëgény szakálla 
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tásával kapcsolatos ellentétek és párhuzamok bemutatására. 
Pedig egy összefüggés elég nyilvánvalónak tűnik, ha közelebbről 

vizsgáljuk a dán és a svéd Jókai-fordításokat. Jókai regényeit a dán 
fordítások megjelenése után néhány évvel már a svéd olvasók is ke-
zükbe vehették. A Bonnier kiadó valószínűleg szorosan figyelemmel 
követte a dán könyvpiacot, s így bizonyára nem kerülték el figyelmét 
a Jókai-regények sem. 1875-től kezdődően a kiadó folyamatosan adta 
ki svédül ugyanazokat a regényeket, amelyek a Udvalgte romaner 
(Válogatott regények) dán darabjai voltak. 1875-ben jelent meg a Sze-
gény gazdagok (De fattiga rika), 1877-ben pedig Az arany ember (En 
lyckans guldgosse). A dán Jókai-válogatás harmadik darabja, A szere-
lem bolondjai (Kärleksnarrarne) azonban 1878-ban Göteborgban, a 
Hedlund kiadónál látott napvilágot. A regényt németből fordították, a 
fordító ismeretlen. A regényeken kívül a Bonnier kiadó 1876-ban ki-
adott egy válogatást két kötetben Valda humoristiske berättelser 
(Válogatott humoros elbeszélések) címmel. 

Néhány év szünet után egyszerre két regénnyel folytatódtak a Jó-
kai-fordítások, 1881-ben jelent meg a Politikai divatok (Andra tider, 
andra seder), és az Enyim, tied, övé (Hans andra jag), majd 1882-ben 
újabb válogatás következett Jókai novelláiból Brokigt (Tarka-barka) 
címmel. A Bonnier kiadónál megjelent művek mind Karl Gustaf 
Hemgren fordításában olvashatóak.  

A Bonnier kiadó meghatározó szerepet játszott Jókai svédországi 
kiadásában. Az író regényeiről megjelent recenziókat és könyvismer-
tetéseket is – mint korábban említettem – a kiadó archívuma bocsátot-
ta a rendelkezésemre. Egyedülálló és pótolhatatlan értéket képvisel a 
kiadó archívumában az 1880 előtt megjelent recenziók és könyvismer-
tetések gyűjteménye, hiszen a Svenskt Pressregister csak 1880-tól dol-
gozza fel a napilapokat. A megfelelő bibliográfia hiányában pedig re-
ménytelen feladat a könyvismertetéseket megtalálni. A korabeli sajtó-
figyelő szolgálat az újságkivágásokon azonban csak az érintett napilap 
vagy folyóirat címét tüntette fel, a megjelenés dátuma hiányzik. Így a 
recenziókról csak hiányos bibliográfiai adatok állnak rendelkezésünk-
re, ezek kiegészítése további kutatások tárgyát képezheti. A Bonnier 
kiadó mellett említést érdemel még a Barkéns Förlagbokhandel, amely 
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1877–1878-ban kiadta a Fekete gyémántokat (Svarta diamenter), majd 
1879-ben Georg Ahlborg fordításában Az új földesúr (Patrioterna) 
című regényt. 

A Szegény gazdagokról (De fattiga rika) nem található recenzió, 
ellenben Az arany embert (En lyckans guldgosse) annál nagyobb terje-
delemben ismertették a svéd lapok: „Arbetet är ett mellanting mellan 
en modern fransk social roman och en robinsonad med en stark tillsats 
af naturromantik, sådan den ofta förekommer hos t. Ex. Turgeniew 
och Sacher-Masoch.” 

A Nya Dagligt Allehanda recenziója már első bekezdésében méltó 
helyére helyezi Jókai regényét a világirodalomban. Kiáltó az ellentét a 
dániai fogadtatással összehasonlítva, hiszen míg a dán recenzensek a 
magyar táj és a magyar nép életének jellegzetességein kívül alig talál-
tak említésre méltót, és Jókai regényeit pár soros recenziókban. 
„intézték el”, addig Svédországban azonnal felismerték a regények 
irodalmi jelentőségét. A recenzió kitér a fordításra is, és nagyon pozi-
tívan ajánlja a könyvet, elsősorban a fiatalok számára:  
„I formelt hänseende intager detta arbete ett särdeles framstående rum, 
och den svenska öfversöttningen synes äfvan vara fullt 
tilfredsställande. Författaren älskar att måla med en bred och rask 
pensel, men teckningen är ej derför värdelösad, och i 
färgebehandlingen är han en mästare. Förnämligast utmärker han sig i 
skildringen af landskapet (...). Det anses vara den yppersta 
rekkomendation för en bok, dö anmälaren menar den kunna sättas i 
händarne på ungdommen.” 
Terjedelmes ismertetés jelent meg Az arany emberről a Karl Hemgren 
szülővárosában, Gefle-ben megjelenő Norrlandsposten című újságban 
is. A recenzens ebben az esetben is a legjobb kritikával illeti a re-
gényt: „Högst få författare torde vara begåfvade med en så rik och 
mångsidig alstringsförmåga som den ungarske skriftställaren Jókai. 
(...) man nästan på hvarje blad i denna bok hänföres af det storslagna i 
anläggningen, af natursanna karaktärsteckningar, af spännande 
situationer, af ur själans djup gripna och mästerligt tecknade 
stemningar samt af ett formfulländadt och poetisk språk (...). En 
lykans guldgosse (är) en vördefull insats i vär tids literäre arbete.” 
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félköröm feketéjével, ujjperecnyi porcikával. (304) 
     Monda Ahti Saarelainen, szólt a szép Kalandoskedvű: „A hosszabbi-
kat të húztad, most tëhát të ütsz először.” (308) 
     Pohjolai gazda akkor vadul vagdalkozni kezdëtt: csak nëm ért a 
kardja éle Lemminkäinennek fejéig. Ëgyszër fönnakadt a fában, 
mestërgërëndába metszve, boronába béhasítva, szëmöldökfájába szúr-
va. (316) 
     Monda Ahti Saarelainen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Mit vétëtt 
szëgény gërënda, borona mivel bosszantott, hogy haragodban hasítva 
szétszëdëd szëmöldökfádat?” (322) 
     „Hallod-é, të házigazda, sötét Pohjolának sarja! Bajos itt a harc a 
házban, aggó asszonynép körében; kárt tëszünk a szép szobában, padló-
tokat vérbe verjük. Annál tágasabb az udvar, vagy verekëdjünk a szé-
rűn, mënjünk a mezőre víni! Jobb is volna ott a vérnek, szëbb a színe 
künn a szérűn, ha fehér havon vöröslik.” (334) 
     Hát az udvarra vonultak. Tehénbőrt találtak ottan, lëterítëtték a föld-
re, mind a ketten arra álltak. (338) 
     Monda Ahti Saarelainen: „Gyűrkőzz, Pohjola gyerëke! Hosszabb 
kard vagyon kezedben, veszélyësebb van tënálad. Jól jöhet a hosszúsá-
ga, majd mikor a végtusában sor kerül a nyakszegésre. Vágj hát, 
Pohjola vitéze!” (346) 
     Vágta Pohjola vitéze, vágta ëgyszër, vágta másszor, huzakodott har-
madiknak, ám telibe nëm találta, nëm hatolt a kardja húsba, bőrét sëm 
nagyon sebëzte. (352) 
     Monda Ahti Saarelainen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Hadd próbál-
jam én is ëgyszër, most már rám is sor kerülhet!” (356) 
     Az a pohjolai gazda úgy tëtt, mint ki mëg së hallja; ëgyre csépëlt-
csapkolódott, vágta volna, hogyha bírja. (360)  
     Szikrát szórt a kard acélja, pëngéjébül láng lövellëtt 
Lemminkäinennek kezében; még messzebre is lövellëtt, nyakára is rá-
nyalintott ama pohjai legénynek. (366) 
     Szólt a szép Kalandoskedvű: „Hej, të pohjolai gazda! Nyomorult 
nyakadon, látod, halál hajnala vöröslik!” (370) 
     Akkor Lappország legénye, az a pohjolai gazda pillanatra félrefor-
dult, ránézve saját nyakára. Hát a léha Lemminkäinen sebtiben odasu-
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     Pohja furfangos vitéze farkast futtatott elébe, szájából vadat szalasz-
tott, hogy azt a tinót mëgëgye. (228) 
     Akkor léha Lemminkäinen hófehér nyulat hajított, hogy a padlón 
szökdécsëljën, hogy a farkas rá figyeljën. (232)  
     Pohja furfangos legénye vasfogú kopót varázsolt, hogy magát a 
nyúlra vesse, kancsi kiskomát mëgűzze. (236) 
     Mire léha Lemminkäinen mókust futtatott magasra: ajtófélfán föl-
szaladjon, a kopó utána kapjon. (240) 
     Pohja furfangos vitéze dallott mellényës mënyétët, hogy a mókust 
mëgragadja, szëmöldökfárul lëszëdje. (244) 
     Mire léha Lemminkäinen, rőt rókát elődalolva, a mënyét nyomába 
küldte, pénzbundát bekebelezni. (248) 
     Pohjola gazdája erre szájából tyúkot szalajtott, hogy a padlaton 
tipëgve róka szájánál szëmëljën. (252) 
     Akkor léha Lemminkäinen szájából ölyűt szalajtott, körmös kányát 
nyelvhëgyérül, hogy a csirkére lëcsapjon. (256)  
     Szólt a pohjolai gazda, maga mondta, fölfelelte: „Attul nëm lësz 
jobb a lagzi, hogy a vendég itt időzik: vendég útra, ház dologra, vége a 
vidám napoknak! El veled, pokol vakarcsa, el az embërëk körébül! Ta-
karodj tanyádra, ronda, fuss a földedre, gazembër!” (266) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Nëm 
lëhet szitokszavakkal sënkit ültéből kiűzni, kihajítani helyébül, mégha 
mégoly élhetetlen!” (272) 
     Pohjolai gazda erre falrul kardvasát lëkapva, tüzes szablyáját 
lëszëdve, szóval mondta, fölfelelte: „Hej, të Ahti Saarelainen, avagy 
szép Kalandoskedvű! Mérjük össze kardjainkat, szablyáink szëmügyre 
véve: jobb kardot ki tart kezében, én vagy Ahti Saarelainen?” (282) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Méghogy kardom mérëgessem! Mikor 
csontokon kicsorbult, koponyákon koptatódott! Mindazonáltal azonban, 
mivel nëm javul a lagzi, mérëgessük-nézëgessük, mëlyikünknek jobb a 
kardja! Valamikor vén apám së félt a kardot kézbe kapni; tán csak nëm 
fajult fiában, gyëngült vére gyermëkében!” (294) 
     Avval zord vasát kivonva, pőre pëngéjét kirántva, bőrhüvelyéből 
kihúzta, lazán lógó háncsövérül. Mérëgettek-nézëgettek: mëlyiküknek 
kardja hosszabb. Pohjolai gazda kardja volt hosszabb ëgy kiskörömmel, 

2708                                      Észak hírnökei                                        

Érdemes felidézni, hogy mit ír a recenzens Hemgrenről:  
„Öfversättningen, som er verkstäld af literatören Karl Hemgren 

härifrån orten, lemnar intet öfrigt att önska. Färfattaren skulle helt visst 
ej kunna önska sig bättre än att hans arbete lika omsorgsfullt 
öfverflyttades till andra språk, som det nu blifvit gjordt till vårt 
modersmål. Herr Hemgren har redan gennom flera andra 
öfversättningar fäst uppmärksamhed vid sin talang, att med pietet för 
det karaktärsitiska hos främmanda författara rikta vår literatur med 
försvenskningar af deras bästa arbeten.” 

A fordítás a Göteborgs Posten szerint is jó, és a regényről összessé-
gében pozitív kritikát közöl: „Karaktererna ärå tecknade med 
säkkerhetoch vaket öga. Situationerna äro i hög grad spännande. Stilen 
är saftig och kraftig.” 

Az arany ember fogadtatásával kapcsolatban meg kell említeni, 
hogy a regény azon kevés magyar szépirodalmi mű közé tartozik, mely 
két kiadást is megéltek Svédországban. A regényt Sara Arvidsson fordí-
totta újra, 1985-ben jelent meg a Höganäs kiadó „Bra böcker” sorozatá-
ban Guld värd címmel. 

Ugyancsak átfogó ismertetés jelent meg az Aftonbladet újságban a 
Politikai divatokról (Andra tider, andra seder). A mű fogadtatása ösz-
szességében pozitív, a recenzens azonban már felfedez Jókai műveiben 
hiányosságokat is: „Jókai intager som romanförfattare inganlunde en så 
framstående plats, som man skulle vänta sig på grund af hans 
fulländesmärre humoristiska berättelser. I dessa är han helt enkelt i sitt 
slag oöfverträfflig.(...) I föreliggande arbete har förf. haft godt tillfälle 
att lögga sina mest glänsande egenskaper i dagen, och de ofvan 
påpekade felen, öfverdrifterna och vissa bristfälliga karaktärsteckningar 
undanskymmas antingen helt och hållet, eller ursäktas de för ämneta 
skull.” 

Rövidebb ismertetések jelentek meg a Norrlandsposten, a Gefle 
allehanda és a Smålandsposten újságokban, melyek Jókait kivétel nél-
kül Európa legjobb regényírói közé sorolják, a regényt pedig elsősorban 
az ifjúság számára ajánlják. 

Az 1890-es évektől kezdve Jókai kezd egyre inkább háttérbe szorul-
ni. Ugyan 1897-ben még megjelent a Sárga rózsa (Den gula rosen) cí-
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mű regénye, de ezen kívül már csak rövidebb elbeszélései láttak nap-
világot svéd napilapokban, az Aftonbladet, a Dagens Nyhete, a 
Stockholms Dagblad és a Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning cí-
mű újságokban. 

Jókai legjelentősebb svéd fordítójáról alig tudunk valamit. Karl 
Gustaf Hemgren újságíró volt, 1843. január 31-én született Gefle-ben. 
Egész életében különböző újságoknál dolgozott. 1865–1866-ban a 
Norrlandsposten munkatársa volt, majd a Nerikes Allehanda szerkesz-
tőjeként dolgozott. 1866 és 1868 között az Aros szerkesztője és kiadó-
ja volt, az újság által kiadott könyvtársorozat szerkesztőjeként is dol-
gozott. 1881 decemberétől 1883 májusáig, majd 1902-től újra a 
Bohusläsningen társszerkesztője volt. Jókai regényein kívül nem sike-
rült egyéb fordításainak nyomára bukkannom, bár Az arany emberről 
megjelent recenzió arról tesz említést, hogy számos más fordítást is 
készített. Önálló kötete is csak egy jelent meg 1880-ban, humoreszkek 
és szatírák En stormsvala blott (Csupán egy viharmadár) címmel. 
Jókai Mór regényeit Svédországban 1875-től kezdődően, a legna-
gyobb valószínűség szerint a dánul megjelent válogatás hatására kezd-
ték kiadni. A következő másfél évtizedben 16 regény és két jelentős 
válogatás jelent meg tőle, a kritikák alapján megállapítható, hogy a 
nagy magyar regényíró fogadtatása kifejezetten pozitív volt. 1890 után 
Jókai egyre inkább veszített népszerűségéből, rövidebb elbeszélései 
még napilapokban megjelentek. A XX. században már csak elvétve 
akadunk egy-egy Jókai-fordításra. 
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nyüzsögnek, közepén kígyó tekerëg, szélin férgek forgolódnak, csúszó-
mászók csapkolódnak. (150) 
     Monda léha Lemminkäinen, szép Kalandoskedvű szóla: „Pokolba 
pohár hozója, Manába mëgyën, ki adta, mielőtt a nap lëmënne, fëljőne 
a hold az égre!” (156) 
     Majd még ezt is hozzátëtte: „Hej, iszonyatok itala, hiába akarsz të 
hatni, erőtlenül këll enyésznëd! Mert a sört a számba öntöm, söprejét a 
földre döntöm! Ëlég ahhoz gyűrűsujjam, bal hüvelykëm billené-
se!” (164) 
     Avval tarsolyát tapintva beletúr a bő iszákba, horgot húz elő belőle, 
szakállas szigonyt emelve, edényébe azt ereszti, söre sűrejét kutatva. 
Kígyók horgára haraptak, vipërák vasa hëgyére; száz varangyot is ki-
vetve, ezrivel fekete férget, földre hányta, földnek adta, szoba padlatára 
szórta. Élës kését csak kihúzta, jó vasát kezébe vëtte: férgeknek fejét 
lëcsapta, kígyóknak nyakukat szegte, majd a sört magát mëgitta, sötét 
sűrűjét lënyelte. Aztán mëgszólalva mondta: „Lëhet, nëm szívesen lát-
nak, mivel sörrel nëm sietnek, ëgy kicsit különb itallal, kissé bőkezűb-
ben mérve, ennél öblösebb edényben. Kost së készülnek lëölni, 
lëtaglózni azt a tulkot, nëm hoznak a házba ökröt, a padlóra 
pároskörműt.” (192) 
     Az a pohjolai gazda így felelt neki szavára: „Mit keresël itt miná-
lunk? ki hívott ide körünkbe?” (196) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Nagy 
tisztësség, hogyha hínak, nagyobb, hogyha jössz hívatlan. Hé, të lapp-
földi legényke, pohjolai házigazda! Mëgvëszëm a sört, csak adjad, nëm 
akarok ingyen inni! (204) 
     Az a pohjolai gazda ezt szörnyen szívére vëtte, hirtelen haragra ger-
jedt. Padlóra vizet varázsolt, Lemminkäinen lábaihoz. Maga mondta, 
fölfelelte: „Ott a víz nekëd, vedelhetsz, tó vizébül töltekëzhetsz!” (212) 
     Lemminkäinen föl së vëtte. Így felelt neki szavára: „Nëm vagyok 
nevendékborjú, öregasszony ökre-barma, hogy folyóvizet vedeljek, 
hogy a tóbul töltekëzzek.” (218) 
     Most maga is bájolóit, varázsverseit idézte: padlóra bikát varázsolt, 
szép szarvú tinót terëmtëtt, mëly igëncsak inni kezdëtt, a vizet mohón 
mëgitta. (224) 
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nëm sietnek, ünnepëlni érkëzésëm!” (70) 
     Ilpotar, a háziasszony szóval mondta, fölfelelte: „Hej, të léha 
Lemminkäinen! Milyen vendég vagy minálunk? Hisz csak bajt hozol 
fejemre, lëlkëmet agyonalázod! Árpa még a sör minálunk, malátája 
most csírázik, a búzakënyér keletlen, húslevesünk forralatlan. Jöttél vol-
na tëgnap este, avagy holnap hajnaltájban!” (82) 
     Erre léha Lemminkäinen fejét rázta, ajkát rágta, kondor üstökét ci-
bálta, száját ily szavakra nyitva: „Látom, itten lagzit ültek, végigittak-
végigëttek, mindën sört kitöltögettek, mézitalt kimérëgettek, kupákat 
halomba hánytak, cserépcsuprokat csomóba.” (92)  
     „Hej, të pohjolai asszony, Lappföld lófogú banyája! Álnok volt az 
áldomásod, esküvőd ëbül szërëzted: süttél sátoros cipókat, főztél árpa-
sört fazékkal; hatosával hírvivőket, küldöztél kilencesével; ingyenélőket 
idézve, kódisokat, lókötőket, híva hitvány vándolókat, széllelbélëlt 
bérësëket: mindën népet mëghívatva, engëm hagyva csak hívat-
lan.” (106) 
     „Mérthogy én nëm érdëmëltem, mikor árpát annyit adtam? Mérte 
más merőkanállal, csészécskébül csurrantotta, mikor én tetézve mértem, 
özönével öntögettem árpámat, mit én arattam, magam műveltem, 
vetëttem!” (114) 
     „Nëm lëhetëk Lemminkäinen, bizony, sëmmit sëm bëcsülnek, mert-
hogy sörrel nëm sietnek, tűzre nëm tëszik az üstöt, telefőzni jó levessel, 
jókora kövér húsokkal, hogy elverjem éhëm-szomjam, hogy az út porát 
lëmossam.” (122) 
     Ilpotar, a háziasszony szólt a szolgálólëánynak: „Hej, të legkisebb 
lëányom, pénzën vëtt piciny cselédëm! Tégy levest föl ëgy fazékban, 
vendégünk kínáld itallal!” (128) 
     Akkor az a csöpp cselédke, tányérjuk törölgetője, kotláik 
kapargatója, serpenyők sikálgatója levest főzött ëgy fazékban csupa 
csontbul, halfejekbül, répa fonnyadt fattyaibul, héjábul kemény 
kënyérnek. Söröskorsót is kerítëtt, benne lőréjük legalja: igyék léha 
Lemminkäinen, abbul hörpöljön, ha szomjas! Maga mondta, fölfelel-
te: „Mëglátjuk, milyen legény vagy, hogyha fölhajtod sörünket, ha ezt a 
kupát kiiszod!” (144) 
     Látja léha Lemminkäinen, ahogy a pohárba pillant: fenekén nyüvek 
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Jegyzetek 
 

1    A fordítóról, J. Hansenről nem található további információ.  
2    Ludvig Joseph Flamand (1800–1879) könyvkereskedőként dolgo-

zott, valamint angol és német szórakoztató irodalom fordításával 
foglalkozott. Több történelmi témájú értekezést adott ki, Det 
oldenborgske Kongehus (1841), Danmarks Historie fra Christian I. 
til Nutiden (1848), Slagene ved Fredericia og Isted (1853) és 
Christian VII's Hof (1854).  

3      H. C. Andersen: En Digters Bazar. I: Romaner og Rejseskildringer.
Bind VI. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under 
Redaktion af H. Topsøe Jensen og Knud Bøgh, Gyldendal, 1944. Ma-
gyarul: Egy költő bazárja. Polar könyvek, Budapest, 2005. Fordította 
Kertész Judit. 
4     „Mindenesetre, amikor H. C. Andersen 1841-ben a magyar fővá-
rosban tartózkodott, azt mondta, hogy soha nem hallott róla.” Ráth Jó-
zsef: Den ungarske litteratur i Danmark. Berlingske Aftenavis, 1966. 
05. 26. 
5    Jósika Miklós: A csehek Magyarországon. 1839.  
6    Széchenyi István: Lovakrul. Pest, 1828. Széchenyi: Om Hesteavl og 

Væddeløb. Fordította Edv. Collin. Koppenhága, 1833.  
7    „A legjelentősebb és legolvasottabb magyar író neve Jósika; főképp 

regényeket ír; különösen A csehek Magyarországon című könyvét 
dicsérik. Kísérőim nekem szegezték a kérdést, vajon van-e magyar 
könyv dán fordításban, de csak egyet tudtam megnevezni, Széche-
nyi Lovakrul című könyvét, és hozzátettem, hogy egy dán barátom 
fordította, ki nagyon közel áll szívemhez.” H. C. Andersen: En 
Digters Bazar, 341.  

8    Hans Haagen Nyegaard (1824–1867) 1849-ben jogi államvizsgát 
tett, 1861-ig a koppenhágai Népszínháznál (Folketeater) dolgozott 
cenzorként. 1842 és 1861 között sok verset írt, amelyek legtöbbje 
különböző napilapokban jelent meg: Berlingske Tidende, 
Københavnsposten, Fædrelandet és Illustreret Tidende. Drámai 
műveket is írt, Turandot című, két felvonásos romantikus zenejáté-
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kát 1844-ben és 1845-ben is bemutatták a koppenhágai Királyi 
Színházban.  

9     Erdélyi János: Ungarische Sagen und Märchen. Fordította G. Stier. 
Berlin, Dümmler, 1850. Pulszky Teréz: Sagen und Erzählungen 
aus Ungarn. Berlin, 1851.  

10   Petőfi-Könyvtár. Szerkesztik Endrődi Sándor és dr. Ferenczi Zol-
tán. XXVII–XXVIII. füzet. Petőfi a világirodalomban. Lenkei 
Henrik: Petőfi német fordítói. Kont Ignác: Petőfi a franciáknál. 
Baróti Lajos: Petőfi az olaszoknál. Kőrösi Albin: Petőfi a spanyo-
loknál. Vikár Vera: Petőfi az angoloknál. Budapest, 1911. 

11   Vikár Béla: Petőfi az északi népeknél. In Petőfi-Könyvtár. Szer-
kesztik Endrődi Sándor és dr. Ferenczi Zoltán. XXVII–XXVIII. 
füzet. Petőfi a világirodalomban. 201–295.  

12   Christian Hendrik de Thurah (1830–1882): Gjenklang af Zions 
Harpetoner, halvhundrede aandelige Kvad. København. 1853; 
Sang i Hjerrens Forgaarde, halvhundrede aandelige Kvad. 
København, 1855. Thurah részt vett az úgynevezett  

     „Sandhedsvidnesstrid” vitában. (Rimbrev til Johannes Forføreren, 
alias Dr. Søren Kierkegaard. København, 1855. Hvorfor netop 
saaledes? Præmisser i Sagen. C. H. Thurah kontra Dr. S. 
Kierkegaard. København. 1855. Mester Jakel: en Dyrehavsscene, 
gjengivne efter Virkeligheden. Odense, 1856) 

13   Vikár Béla: Petőfi az északi népeknél. 206. 
14   Vikár Béla: Petőfi az északi népeknél. 219. 
15   „Oly költő, mint Petőfi, nemcsak az ő saját nemzetének költője, 

hanem minden népé is, akinek van szeme és szíve az emberi lét leg-
nemesebb alakja iránt.” H. C. Thurah: Digte af Petőfi. København, 
1867, 12. 

16  „Szavak még a nem tökéletes fordítás révén is képesek megnyerni 
maguknak a dán szíveket, így Petőfi otthonra lelt itt, ahol mindig meg-
hallották az igaz csengésű hangokat.” H. C. Thurah: Digte af Petőfi, 
13. 
17   Johannes Scherr: Geschichte deutscher Cultur und Sitte. (A német 

kultúra és erkölcs története) 1852–1853. Geschichte der englischen 
literatur. (Az angol irodalom története) 1854. Schiller und seine 
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HUSZONHETEDIK ÉNËK 

Lemminkäinen lëgyőzi és mëgöli Pohjola urát 
 
 
     Kaukót immár elkísértem, Ahtival, Sziget fiával száz veszély közt 
vándoroltam, szájaszélin száz halálnak Pohja portájára értem, titkos tál-
tosok honába. Most már arról këll regélnëm, embërnyelven 
elbeszélnëm, hogy a léha Lemminkäinen, az a szép Kalandoskedvű 
hogy lépëtt a lapp tanyára, Sariola szállására, habár sënki mëg së hítta, 
cimborának nëm kívánta. (14) 
     Hát a léha Lemminkäinen, az a pëzsgővérű pajkos, mihelyëst a ház-
ba lépëtt, mingyárást középre állott. Hárspadló hajolt alatta, döngött a 
fenyőfadëszka. (20) 
     Szólt a léha Lemminkäinen, maga mondta, fölfelelte: „Hát Isten ho-
zott e házba, jóegészségët magamnak! Hé, të pohjolai gazda! Akad-é a 
házban árpa, csődörömnek abrakolni, sör, mulatni jómagamnak?” (28) 
     Az a pohjolai gazda hosszú asztal főhelyérül válaszát így adta visz-
sza, szóval mondta, fölfelelte: „Tán akad hely itt a házban, ahol méncsi-
kód mëgállhat, s ellëhetsz të is minálunk, ha mëgbëcsülöd magadat, ha 
az ajtóban mëgállasz, ajtórésben, félfa mellett, két fazék közé szorulva, 
három kampó közt maradva.” (40) 
     Erre léha Lemminkäinen fekete fürteit zilálta, üstszín üstökét cibálta, 
szóval mondta, fölfelelte: „Öregördögöt híjátok ajtórésben rostokolni, 
kormos kéménytëk söpörni, kozmás kotlák közt kotolni! Éd’sapám azt 
mëg nëm érte, nemes nemzőm nëm tanulta, hogy beérje oly helyekkel, 
ajtórésben, félfa mellett! Bëzzëg volt hely bőven akkor mëgállani mén-
csikónak; gazdáját a szép szobába, rakták kesztyűjét rëkeszbe, akasztva 
az ágasfára, fényës szablyáját a falra. Nekëm mért nincs részem abban, 
miben része volt apámnak?” (60) 
     Avval fogta, följebb hágott, asztalfőre pëndërülve, lóca legfëlső he-
lyére, hosszú padkának hëgyére. Palló pattogott alatta, ropogott a lóca 
lapja. (66) 
     Szóla léha Lemminkäinen: „Vendégül aligha vártak, mivel sörrel 
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hosszúkásra, nap pácolta porhanyóra, partra vitte víz verése, habok haj-
tották sekélybe.”(706) 
     „Jó tündérëk jártak arra, tengërparton ténfërëgve, haragos habokra 
látva. Mëgpillantották a parton, így szóltak, ezën szavakkal: ’Válna-é 
valami ebbül, hogyha Isten lëlkët adna, szëmëket szërëzne néki?’ (714) 
     „Mindënható mëghallotta, szóval mondta, fölfelelte: ’Bizony, 
rosszbul rossz születne, ördög ördöghányadékbul, ha én lëlkët adnék 
annak, szëmëket szërëzve néki.’ (720) 
     „Ezt a Hiisi mëghallotta, gonosz lélëk, leskelődve. Magát tëtte mëg 
mívesnek, lëlkët is lehelve abba a tisztátalan takonyba, boszorkány bö-
fögte nyálba. Ekkor lëtt kígyó belőle, világnak fekete férge. (728) 
     „Honnan lëtt tëhát a lëlke? Alvilágbul Hiisi hozta. Hát szívet kitől 
szërëztek? Szívét Syöjätärtül kapta. Agyvelejévé mi válott? Habzó ár-
nak hordaléka. Miből lëtt az indulatja? Tüzes örvény tajtékábul. Fejéül 
a förtelëmnek büdös babszëmët találtak.” (738)  
     „Szëmëket miből csináltak? Lempo-lelte lënmagokbul. Füleket a 
szörny fejére? Lempo-nyűtte nyírlevélbül. Miből szabtak néki szájat? 
Szájat Syöjätär övébül. Nyavalyásnak nyelve honnan? Durumótul 
dárdanyélbül. Fogai a förtelëmnek? Tuonelának zabtörekje. Miből lëtt 
iszonyú ínye? Veszëtt Vérivó ínyébül.” (750) 
     „Hosszú hátához mi këllëtt? Hiisinek szenes husángja. Fene farkául 
mi válott? Öregördög hajfonatja. Beleket miből bogoztak? Döghalál 
dërékövébül. (756) 
     „Most hát mëgtudtad családod, szégyënletës származásod! (758) 
     „Fekete férëg, föld lakója, Tuoni tályogos kukaca! Földfakó, vërësbe 
váltó, szivárványszínëkben játszó! Mënj útjábul az utasnak, hagyd ha-
ladni most az embërt, végcéljáig vándorolni: Lemminkäinen ott 
lëhessën Pohja pompás lagzijában, nagy nemzet ivászatában!” (768) 
     Erre mozdult már a férëg, százszoros szëmű mëgindult, kövér kígyó 
kúszni kezdëtt, útnak szélire szorulva, vándort hagyva: hadd mëhessën, 
Lemminkäinen ott lëhessën pohjai poharazásban, hol tivornyáznak ti-
tokban.” (776)  
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Zeit. (Schiller és kora) 1859.  
18   Johannes Scherr: Almindelig Litteraturhistorie I–II. Oversat af Fr. 

Winkel Horn. København, P. G. Philipsen Forlag, I. Cohens 
Bogtrykkeri, 1876.  

19   Fr. Winkel Horn: Forord (Előszó). In Johannes Scherr: i. m. I. kötet 
1. 

20   Csatlós János: Petőfi Svédországban. Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, 1980. 5–6. szám. 676. 
21   Vikár Béla: Petőfi az északi népeknél. In Petőfi-Könyvtár. Szerkesztik 

Endrődi Sándor és dr. Ferenci Zoltán. 
     XXVII–XXVIII. füzet. Petőfi a világirodalomban. 201–295. 
22   Leffler Béla: Petőfi Svédországban. Nyíregyháza, 1912. 
23   Csatlós János: Petőfi Svédországban. Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, 1980. 5–6. szám. 673–681.  
24   Christofferson, Stig: Petőfi på svenska. Ursus. Skriftserie utgiven av 
Finsk-ugriska institutionen i Uppsala.       Uppsala, 1999. 
25   Leffler Béla: Petőfi Svédországban. Nyíregyháza, 1912. 1.  
26  Irene Wichmann: A finn nyelvű Petőfi. Kisebbségkutatás. 2000. 1. 
szám.  
27   Győry Vilmos: Öman Viktor Emanuel, Petőfi svéd fordítója. In Ma-

gyarország és a Nagyvilág. 1873. november 16. (46. szám) 
28   Petőfi Sándor: Dödsfienderna (A hóhér kötele). Köping, Barkéns, 
1878. 
29   A kötet nem Petőfi verse után kapta címét. 
30   Leffler Béla: Petőfi Svédországban. 11. 
31   Folmer Karl Wilhelm Schöldström költői álneve. 
32   „Westerberg hadnagy egyik legkedvesebb gyerekkori emlékem, s 

gyakran hallottam őt mesélni a harcokról Görgey vezérlete alatt.” 
Birger Schöldström: Svéd Petőfi-bibliographia. In Petőfi-Muzeum. 
VIII, 2–3 szám, Kolozsvár, 1895. 47. A fordítás Leffler Béla Petőfi 
Svédországban című tanulmánya nyomán. 

33   Szász Zsombor: Birger Schöldström. In Budapesti Napló, 1896. 11. 
25. (98. szám) 
34    Kondor Alfréd: Magyar szellem északon. In Budapesti Napló, 1897. 
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július 11. 
35    Csatlós János: Petőfi Svédországban. 677. 
36   „Ez az igaz történet a magyar költő, Petőfi Sándor nagy kegyelettel 

és tehetséggel összeállított életrajza, egy történet, amely megérinti 
lelkünket és szívünkbe markol, szimpátiát ébreszt bennünk és aktív 
résztvevőkké tesz minket.” Göteborgs Posten, 1888. 06. 23. 

37   „Petőfi rövid költői és hősi története jogosan érdemli meg, hogy 
ismerjék a fiataljaink, és egyben megtanulják észrevenni és megfi-
gyelni a dolgokban rejlő ideálokat.” Göteborgs Posten, 1888. 06. 
23. 

38   „Petőfi könyvének romantikus, félig-meddig kalandos és mégis a 
szó lehető legjobb értelmében valósághű tartalmával, még a legel-
dugottabb helyen is fel kell, hogy keltse az emberek érdeklődését.” 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1888. 09. 26. 

39   „De ha Petőfi Sándor romantikus életmódja tárul szemünk elé, 
elmondhatjuk még, hogy egy élettel teli, történésekben gazdag 
ábrázolást ad a költő életútjáról, a legbiztosabb forrásokra 
hagyatkozva, és ezt az ábrázolást gazdagon díszítette idézetekkel, 
Petőfi költői kincses ládikájából.” Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning, 1888. 09. 26. 

40   „Egészen bizonyos, hogy jelentős értéket képez, azzal, hogy 
megismerhetjük közelebbről  egyrészt Petőfi rokoni kapcsolatát a 
kortárs európai költőkhöz, a tőlük való függését (…), másrészt 
pedig saját nemzeti jellemét, ezen jellem hangulatait, mozdulatait, 
attól az élettől való függést, amelynek saját maga is képviselője 
volt.” Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1888. 09. 26. 

41   „Akinek már volt szerencséje megismerni Magyarországot és a 
magyar embereket, az azt a felfedezést tehette, hogy bizony sok 
dologban hasonlítanak a norvégokhoz. Tehát, ha esetleg Henrik 
Wergelandnak lehetősége lett volna puszta kézzel és karddal részt 
venni az anyaföldért zajló küzdelemben, akkor ő lett volna a norvég 
Petőfi.” Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1888. 09. 26. 

42   Post och Inrikes Tidningar, 1888. 09. 15. 
43   Csatlós János: Petőfi Svédországban, 677.  
44   Nerrikes Allehanda, 1888. 06. 18. 
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     Sárkány fordult rá az útra, a kapu előtt kërësztben, hosszabb, mint a 
házgërënda, kapugyámnál is kövérebb. Szëme száz a szörnyetegnek, 
ezër nyelvét nyújtogatja; szëme elmënne szitának, hosszú nyelve dárda-
nyélnek, fogai gereblefognak, háta hét hajófenéknek. (626) 
     Az a léha Lemminkäinen mégsëm mert kezet emelni ama száz 
szëmű baromra, ezër nyelvű szörnyetegre. (630) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Föld fér-
ge, fekete kígyó, Tuoni tályogos kukaca, száraz fű alatt futója, 
gyëhënnagyökér lakója, zsëllére a zsombikosnak, sűrű bokrok 
bújdosója! Ki emelt elő a fűbül, gyökerek alól ki hívott földnek 
fëlszínén futosni, út közepére kijőni? Oly magasan hordod orrod: vaj’ ki 
bátorít, ki biztat, hogy fejedet úgy fëlüssed, nyakad ëgyre nyújtogassad? 
Tán apád-anyád tanított, vagy a bátyád biztat erre, vagy a húgod hërgël 
ëgyre, vagy valaki más családtag? (650) 
     „Szád szorítva, fejed fëdve, fürge nyelvedet nyugosztva, gombolyag-
ba gömbölyödve, karikába kunkorodva adj utat, felét az útnak, hagyd a 
vándort elvonulni. Avagy térj az útfelére, csatangolj csalitosokban, han-
gafű közé húzódva, zöld moha között mëgülve, gyapjúszál gyanánt sza-
ladva, nyárfarönk gyanánt forogva, fejedet a földbe dugva, réti 
zsombikokba rejtve. Föld alatt lëgyën lakásod, fűcsomók között a fész-
ked! Fejed onnan föl në üssed: Ukko szétveri kupádat iszonyú acélnyi-
lával, sűrű vassörét esővel.” (670) 
     Leckéztette Lemminkäinen, de a férëg föl së vëtte: szüntelen 
sziszëgve-fújva, mérges nyelvét nyújtogatva, félelmes fenyëgetéssel 
horgadt Lemminkäinen ellen. (676) 
     Akkor léha Lemminkäinen idézte varázsigéit, anyjától tanult taná-
csot, szülőjétül szërzëtt szókat. Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép 
Kalandoskedvű: „Hát ha nëm hajolsz szavamra, ha nëm engedsz 
szépszërével, dühös kínodban dagadhatsz, vésznapodra vastagodhatsz, 
ronda, kétfelé repedhetsz, három részre is hasadhatsz, ha anyádra rátalá-
lok, előszólítom szülődet. Ismerëm keletkëzésëd, förtelmes fogantatá-
sod: Syöjätärnek vagy szülötte, Vetehinen tojt világra.”  (694) 
     „Syöjätär a vízre köpte, nyúlós nyálát hullámokra, azt a szél tovaso-
dorta, víz lehe magával vitte, öt-hat évig hintáztatta, hét tavaszon át ta-
karta tengër végtelen vizében, hátán ringató haboknak. Hullám húzta 
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szorítva. Aztán dönt havat, dorongnyit, lök a mënnyből lándzsanyélnyit 
pirosló parázs kövekre, ama lángoló lapokra. Támadt kásás hó belőle, 
jeges állóvíz verődött. (544) 
     Maga léha Lemminkäinen vízre jéghidat varázsolt kásás hótavon 
kërësztül, partot parttal összekötve. Így került ki új veszélybül, máso-
dik napot mëgúszva. (550) 
     Fürgéjét faron legyinti, gyöngyostorával gyakintja, fürgét újra futni 
készti, lovacskát tovább ügetni. (554)  
     Mënnek mérföldet, mëg ëgyet, fut csikója, föld csodája, ám hirtelen 
hátrahőköl, mëg së mozdulna helyérül. (558) 
     Akkor léha Lemminkäinen csak kinéz a szán kasábul: fenekëdik 
rája farkas, útja végin medve várja Pohjola bejáratánál, keskëny köz-
nek hajlatában. (564) 
     Akkor Léha Lemminkäinen, az a szép Kalandoskedvű tarsoly mé-
lyében matatva, tarisznyájában kutatva birkagyapjat szëd belőle, sodo-
rintgatja-simítja két keze közé szorítva, ujjabögyével bëcézve. (572) 
     Tenyerébe fúj fëlülrül, hát sok birka jő belőle, falkára való juhocs-
ka, bárányok egész bokorral. Nosza, rájuk ront a farkas, mindën medve 
azt vadássza. Maga léha Lemminkäinen így mëhet tovább az úton. 
(580) 
     Mëgint mëndëgél keveset, s Pohja portáját eléri. Végig vassal van 
kerítve, acéllal aládúcolva, száz ölnyire földbe fúrva, ezër ölnyire 
egekbe, hëgyës lándzsákkal lëzárva, föld férgeivel beszőve, kígyókkal 
körülkötözve, gyíkokkal gyökérbe verve. Fene farkukon forognak, 
bunkófejjel bólogatnak, hintázó nyakak nyűzsögnek, fejjel kint, belül 
farokkal. (594) 
     Az a léha Lemminkäinen azt gondolta most magában: „Pont, ahogy 
anyám beszélte, drága dajkám mëgjósolta! Micsoda magas sövényfal 
nyúlik földtől fëllegëkbe! Alant van kígyó kúszása: alantabb sövényük 
alja; magasan madárnak röpte: még magasabban palánkjuk.” (604) 
     Lemminkäinen mindazáltal nëmigën ijedt mëg attul. Késit tokjából 
kihúzta, élës pëngéjét övérül, avval a sövényre sújtva, kerítésük ketté-
szelve rést vágott a vaspalánkra. Kígyós kertjüket kitörte öt vesszővo-
násnyi résën, hét tartókaró közében. Maga mënt tovább előre, Pohja 
portájára lépve. (616) 
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45   „Petőfi költészetét izzó szabadságvágy tölti el, költői formája csodá-
latos. A fordítások jó áttekintést adnak. Schöldström úr munkáját a 
legmelegebben ajánljuk.” 

46   „Schöldström úr szemmel láthatóan annyira lelkesedett ezért a fiatal 
magyar költőért, hogy a kötetből nem tudta kihagyni portréját. De 
más művészi vagy tudományos mércét nem alkalmazott. Néhány 
vonással megrajzolja Petőfi kalandos életének leginkább megragadó 
eseményeit, de mélyreható elemzést, pszichológiai vizsgálatot nem 
olvashatunk. A könyv Petőfi több költeményének fordítását 
tartalmazza, és egészében jó okkal lehetünk hálásak a svéd 
kiadónak, mert megpróbálta megismertetni egy idegen, hetyke nép 
legkedvesebb költőjét itt északon.” 

47   Leffler Béla: Petőfi Svédországban. 19. 
48   „Ezennel megkérném az Urakat, hogy mivel a karácsonyi időszak 

miatt még nem volt lehetőségük szétküldeni Jókai Mór válogatott 
regényeinek első kötetét (a szerző engedélyével Axel Damkier for-
dításában), hogy most, újév után a lehető legnagyobb példányszám-
ban küldjék meg a könyvet vevőiknek, illetve mindenkinek, aki ér-
deklődik vállalkozásunk iránt. Az elsők között kiadandó regények 
között ezen kívül megemlítjük a Szegény gazdagokat, amely körül-
belül 8 kötettel válik majd teljessé, továbbá Az arany embert, a Poli-
tikai divatokat, a Fekete gyémántokat, az Egy magyar nábobot, Az 
új földesurat, stb.” Nordisk Boghandlertidende, 1874. 01. 02, 30. 
szám. (20. évfolyam), 252.  

49   „Jókai most eljutott hozzánk is, és a »Szegény gazdagok« című re-
gényével mutatkozik be, amely több kötetben jelent meg a szerző 
regényeiből készülő nagyobb válogatás első darabjaként, és most 
vált teljessé. Szórakoztató könyv izgalmas cselekménnyel, és külö-
nös a regényeket olvasó közönség számára az új helyszínek miatt, 
ahová a regény vezet minket. Jókai ugyanis a különböző magyar 
társadalmi osztályokból mutat képeket.” Berlingske Tidende, 1874. 
06. 24. 

50   Berlingske Tidende, 1874. 12. 22. 
51   „»Az arany ember« élénken ábrázolja a magyar emberek mindenna-

pi életét, és így szórakoztató módon bővíti ismereteinket és fokozza 
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érdeklődésünket a magyarok iránt.” Berlingske Tidende, 1874. 12. 
22. 

52   Nationaltidende, 1904. 05. 06. 
53   Ráth József: Den ungarske litteratur i Danmark. Berlingske 

Aftenavis, 1966. 05. 26.  
54   „A fordítást, amely egészében véve megfelelőnek tűnik, Axel 
Damkier készítette a német kiadás alapján, amely a szerző Magyaror-
szágon született ifjúkori barátjának munkája.” Berlingske Tidende, 
1874. 06. 24. 
55 „Újságírói karrierjét fiatal egyetemi hallgatóként kezdte a  
»Fædrelandet« című újságnál. Ugyanakkor Jókai    Mór, 
      Thackerey és Bret Harte regényeit fordította, nem különösebben 
jól.” Politiken, 1910. 12. 25. 
56   Leffler Béla: Magyar írók svéd nyelven. Irodalomtörténet 1914. 68. 
57   Leffler Béla: Magyar szerzők svéd színpadon I–II. Irodalomtörténet 
1916, 345–349.  Irodalomtörténet, 1916. 424–428.  
58   Leffler Béla: Magyar írók dán nyelven. Irodalomtörténet 1914. 
215–220. 
59   „A mű átmenetet jelent egy modern francia társadalmi regény és 

egy romantikus robinzonád között, ahogy ez gyakran előfordul pél-
dául Turgenyev vagy Sacher-Masoch regényeiben.” Nya Dagligt 
Allehanda 

60   „Formáját tekintve ez a munka különlegesen kiemelkedő helyet 
foglal el, és még a svéd fordítás is teljes mértékben kielégítőnek 
tűnik. A szerző előszeretettel fest széles és gyors ecsetvonásokkal, 
de a kép ettől semmit sem veszt értékéből, ezen felül színhasználata 
mesteri. Kiváltképpen a táj ábrázolásában kiemelkedő a tehetsége. 
(…) Ez tűnhet a legkiválóbb ajánlásnak egy könyvhöz, amelyről 
recenzense is úgy gondolja, hogy fiatalok kezébe adható.” Nya 
Dagligt Allehanda. 

61   „Rendkívűl kevés író van megáldva oly gazdag és sokoldalú alko-
tókészséggel, mint a magyar szerző, Jókai. (…) ebben a könyvben 
szinte minden lapon magával ragad minket alkotásának nagyszerű-
sége, a valósághű jellemábrázolások, az izgalmas helyzetek, a lélek 
mélyéből merített és mesterien ábrázolt hangulatok, valamint a for-
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tűzvörös turul az ormon, tűzparazsat hány a torka, tüzes láng lövell be-
lőle, szikrázik a szárnyatolla, sziporkaesőt esőzve. (458) 
     Kaukót messziről mëgérzi, Lemminkäinent jőni látja: „Kauko, merre 
lësz mënésëd, hova tartasz, Lempi sarja?” (462) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Pohjába 
mëgyëk mulatni, zugivóknak lagzijába. Húzódhatnál kissé hátra, 
utambul kicsit kitérve, hogy a vándor elvonuljon, de leginkább 
Lemminkäinen, melletted utat találjon, vándorlását folytathassa.” (472) 
     Sasmadár felelt e szóra, tüzes torkából sziszëgve: „Vándor tőlem 
elvonulhat, de leginkább Lemminkäinen: számon át szabad az útja, tör-
het torkomon kërësztül. Arra nyílik nékëd ösveny, szërëncsés utat talál-
hatsz ama nagy lakodalomba: mindörökre ott mulathatsz!” (482) 
     Lemminkäinen föl së vëtte, nëmigën ijedt mëg attul. Tapogatott tar-
solyában, tarisznyájában matatva, fajdtollat fogott kezébe, gyëngén dör-
zsölgetni kezdte két tenyere közt szorítva, ujjbëgyeivel bëcézve. Falka 
nyírfajd lëtt belőle, egész rajnyi fajdtyúkocska. Turul torkába hajítva 
mohó nyeldeklőre nyomta, gonosz gégéjébe hányva, irdatlan madár 
ínyére. Evvel elkészült ezúttal, az első napot túlélte. (498)  
     Fürgéjét faron legyinti, gyöngyostorával gyakintva; szëdi lábát a lo-
vacska, szalad, könnyedén kocogva. (502) 
     Mëgint mëntek ëgy darabig, kicsivel odább kerülve. Hát csak 
mëgtorpan a ménje, úgy figyel, fülét hëgyëzve. (506) 
     Kiemelkëdik kasábul, előrehajolva kémel: hát ahogy az anyja mond-
ta, mëgjósolta szép szüléje! Égő katlan nyílt előtte, kërësztben az 
útközépën, vége ködbevész keletre, hosszan nyúlik el nyugatnak, izzó 
kővel van kirakva, tele lángoló lapokkal. (516) 
     Lemminkäinen föl së vëtte. Fordult Ukkóhoz fohásszal: „Egeknek 
ura, nagy Ukko, Miatyánk, a mënny lakója! Támassz fëllegët fëlülről, 
mëg ëgy másikat nyugatrul, harmadikat hozd keletrül, fél északrul, fél 
keletrül; taszajtsd őket ëgy tömegbe, szélrül ëgymásnak szorítva! Aztán 
dönts havat, dorongnyit, lökj az égbül lándzsanyélnyit pirosló-parázs 
kövekre, ama lángoló lapokra!” (530) 
     Egeknek ura, nagy Ukko miatyánk a mënny-egekben támaszt 
fëllegët fëlülrül, mëg ëgy másikat nyugatrul, harmadikat hoz keletrül, 
hajnali fagyos fuvalmat, ëgy tömkelegbe taszítva, szélrül ëgymásnak 
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     Szolgája, sërény segéde ugrott rögtön udvarára, fölszërszámozta 
fakóját, pejparipáját befogta. Jelëntëtte visszajőve: „Teljesítëttem 
tëendőm, csődörcsikódat befogtam, fëlszërszámoztam fakódat.” (382) 
     Az a léha Lemminkäinen immár kész az indulásra. Keze készti, té-
továzik, ujja útra kényszëríti. El is indul, mint ígérte, mindën intés elle-
nére. (388) 
     Anyja akkor jótanáccsal, fordul féltéssel fiához, ajtóbul, a 
gádoraljbul, fazëkak fëdëtt helyérül: „Fiacskám, ëgyetlenëggyem,  
szerelmetës szép szülöttem! Majd ha inni invitálnak, bárhová is mégy 
mulatni, félig idd ki csak kupádat, sörös kancsódat középig! Add a töb-
bit társaidnak, söprejét a söpredéknek, mert kígyó lapul kupádban, un-
dok férëg a fenékën!” (402) 
     Több tanáccsal is tanítja, gyermëkét igëncsak intve, mondja földjük 
mëzsgyéjérül, mondja kertkapun kilépve: „Majd ha inni invitálnak, 
bárhová is mégy mulatni, üldögélj csak félfenékën, félig fölkelésre 
készën, hagyd a többit társaidnak, söprejét a söpredéknek, akkor lësz 
legény belőled, helyed hős gyanánt mëgállod, ha szólítnak számadásra, 
a fejedre törvényt tësznek kemény férfiak körében, gyilkoló 
gyülekëzetben.” (418) 
     Immár indult Lemminkäinen, lovas szánkójába szállva, fürgéjét fa-
ron legyintve, gyöngyostorával gyakintva. Fürgéje futott sebësen, 
szëdte lábát a lovacska. (424) 
     Kis ideig így kocogtak, ëlég messzire elértek. Fajdcsapat futott 
kërësztül, riadtan rëpült előlük, útjukból a légbe lëbbent, lónak lábait 
kerülve. (430) 
     Marék toll maradt utánuk, nyírfajdtollpihe nyomukban. 
Lemminkäinen összeszëdte, a tarisznyájába tëtte: hátha ëgyszër hasz-
nát látja, mi történik még, ki tudja? Jó a háznál mindën holmi, jól jöhet, 
ha bajba jutnak. (438) 
     Tovább mëntek-mëndëgéltek, kicsinyég odább kerülve. Ménje újra 
hátrahőköl, úgy figyel, fülét hëgyëzve. (442) 
     Akkor léha Lemminkäinen, az a szép Kalandoskedvű, kiemelkëdik 
kasábul, előrehajolva kémel. Hát ahogy az anyja mondta, mëgjósolta 
szép szüléje: tűzpatak folyik kërësztül, át az úton, épp előtte. Tüzes 
zúgó zajlik ottan, benne izzik szörnyű zátony, tüzes sziklaszál az orma, 
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mailag tökéletes és költői nyelv (…).»Az arany ember« értékes ré-
sze korunk irodalmi munkásságának.” Norrlandsposten. 

62   „A fordítás, melyet az irodalmár Karl Hemgren készített el részünk-
ről, nem hagy kívánnivalót maga után. Bizonyára a szerző sem kí-
vánhatna többet, minthogy a munkáját olyan gondosan ültettessék 
át más nyelvre, mint ahogy ezt most a mi anyanyelvünkre tették. 
Hemgren úr már számos más fordításával felkeltette tehetségére a 
figyelmet, azáltal, hogy az idegen szerzők karakterisztikus jegyei 
iránti tisztelettel fordította a legjobb műveket és gazdagította ezzel 
a svéd irodalmat.” Norrlandsposten 

63   „A karakterek biztos kézzel és éles szemmel ábrázoltak. A helyze-
tek igazán izgalmasak. Stílusa élénk és erőteljes.” Göteborgs 
Posten. 

64   „Jókai regényíróként korántsem tölt be olyan előkelő szerepet, mint 
amilyet tökéletes, kisebb terjedelmű humorisztikus elbeszélései 
alapján várnánk. Ebben a műfajban ugyanis egész egyszerűen a 
maga nemében utolérhetetlen. (…) A szóban forgó mű jó alkalmat 
kínált a szerzőnek, hogy megcsillogtassa legragyogóbb képességeit 
és a korábban említett hibái, mint a túlzások és bizonyos hiányos 
jellemábrázolások álcázása vagy tökéletes, vagy azok az adott téma 
miatt megbocsáthatók.” Aftonbladet, 1881. 10. 05. 
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Forsman (Toma) Attila: Piros cérna (tus, 29 x 34) 

én már életëmben Pohjola palotájában. Engëm lapp lë nëm dalolhat, 
nëm tiporhat Turja népe. Lappokat magam lëdallom, Turja táltosit 
lëbírom: vállukat varázzsal szegve, állkapcájuk áthasítva, inggallérju-
kat lëtépve, mellcsontjukat mëgrepesztve.” (300) 
     Monda Lemminkäinen anyja: „Jaj, szërëncsétlen szülöttem! Merëd 
múltad emlëgetni, szólni régi rossz utadrul! Persze jártál életëdben 
Pohjola palotájában: mocsaraikat mëgúsztad, beléndëkjüket bevëtted; 
zúgó sellőkön zötyögve vittek vadvizek löködve; úsztál Tuonela tavá-
ban, mëgmérve Manala mélyit! Bizony, ottmaradtál volna, nyomorult 
anyád ha nincsen!” (314) 
     „Emlékëzz ezën szavamra: Pohja portájára érve mindën domb ki 
lësz karózva, mindën tér tele cövekkel, rájuk föltűzött fejekkel; ëgy 
karó mered magában: annak horgazott hëgyére të fejed kerül közép-
re!” (322) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a szép Kalandoskedvű: „Pipogya, 
ki bándigálja, sëmmirekëllő siratja múltja mëgpróbáltatásit, bánva har-
cot és kudarcot, ám a bátor mit së bánja, soha vissza nëm riadna. Hoz-
zad harci öltözékëm, régi háborús ruhámat! Kihozom kardját apámnak, 
régi szablyáját szülőmnek: ëlëget hevert hiába rejtëkében rostokolva, 
sanyarú sorsát siratva, viselőjéért esengve." (338) 
     Kihozták hadi gúnyáit, régi háborús ruháit, már kezében ősi kardja, 
hős apjának harcostársa. Azt hëgyével földbe fúrta, padló dëszkájába 
döfte. Kardja úgy hajolt kezében, mint zelnice zsënge ága, fiatal boró-
kavessző. Monda léha Lemminkäinen: „Nëm hiszëm, hogy 
Pohjolában, Sariola szállásain lësz, ki ellenáll e kardnak, szablyámmal 
ki szëmbenézhet!” (352) 
     Számszëríját is lëkapta, fal fogasárul lëvëtte. Száját akkor szóra 
nyitva, maga mondta, fölfelelte: „Azt vallom valódi hősnek, 
világravaló legénynek, aki íjamat fölajzza, húrját húzva mëgfeszíti 
Pohjola palotájában, Sariola szállásain.” (362) 
     Akkor léha Lemminkäinen, az a szép Kalandoskedvű harci öltönyét 
fëlöltve, gúnyáiba gombolózva odaszólt a szolgájának, néki ily paran-
csot adva: „Szolgám, szolgálólegényëm, pénzën vásárolt cselédëm! 
Hozd elő a harci ménëm, szërszámozd szilaj csikómat, hadd mëgyëk 
mulatni mostan pokoli lakodalomba!” (374)  
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