
Prokopij Szaltikov (1934–1994) 

SZÁNKARAVÁN 

Lángol, lobog 
Az északi fény, 
Megcsikordultak 
Éjjel a szánok… 
Mint egy széles út, 
Kígyózik a karaván 
Az Isten küldte 
Hóviharban. 
Monoton hangja 
A tájra feszül, 
Mint fehér por, 
A szívre nehezül… 
Tűz sem ég távol, 
Sehol egy lélek, 
Csak a hold világol 
Az égi csendben. 
Lassan, hosszan vonul 
A szánkaraván… 
Rénpásztor éneke 
Hallik a csendben… 
A sejtelmes ének 
Elérte a szívet, 
A csodás énekre 
Ráfelelt a lélek. 
A rénszarvasok is 
Felkapták szarvukat, 
És egy ütemre 
Futottak békésen… 
Havas pusztaságban 
Született az ének, 
Hóförgetegekben 
Szárnyalt fel az ének; 
A föld lakóiról, 
A zord távolban, 
Éji sötétségben 
Élő emberekről 
Szól az az ének… 
Az új életről, 
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Amit megismertek, 
Amihez szívükkel- 
Lelkükkel kötődtek. 
Futottak a rének… 

Nagy Katalin fordítása

Roman Rugin (1939–) 

A NYÍRFA 

Minden fánál ékesebb vagy, 
Aranysálad lágy, finom, 
Mindenkinél vonzóbb, szebb vagy – 
Szél játszik a lombodon. 
Őseink csakugyan bölcsek 
Voltak. Gyermekeiknek 
Egyedül nyírfakéregből 
Készítették a bölcsőket. 
Úgy tartja egy régi monda, 
Hogy az égi szivárvány 
Lánya volt a csodás nyírfa – 
A mennyből jött le hozzánk. 
Ha a fehér nyírligetben 
Kószálgatok szép csendben, 
Tisztább, könnyebb, fényesebb, 
Egyszerűbb lesz a lelkem. 
A sötét gondnak nyoma sincs, 
A kudarc sem számít már, 
Úgy érzem, hogy bennem is 
Élő nyírlé csordogál. 
Megoltalmaználak téged, 
Fehér törzsű nővérem, 
Hóvihartól, gonosz fagytól, 
Esztelen fejszecsapástól. 
Ilyen szépségnek örvendve 
Még a záporok tüzes 
Keze is ritkán sebzi meg 
A szivárványlány törzsét. 

Nagy Katalin fordítása
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Mikul Sulgin 

AZ ÉSZAKI SZARVAS 

Íme, itt van Északnak 
Fehérszín szarvasa. 
Térdig érő hóban is 
Könnyen fut tova. 
Rénösztöke kezemben, 
Körbekémlelek, 
Hetykén kiáltom: „Ej!” 
És egyre sebesebben 
Viharzik, repül a szán 
A hóförgetegben, 
A kéklő tundrán, 
A téli leheletben − 
Mint fényes nyílvessző. 
Északi jó barátom, 
Fehérszín szarvasom 
Térdig érő hóban is 
Fürgén fut tova. 

Nagy Katalin fordítása

Viktor Valjakka (1916) 

A HALÁSZ CSÓNAKJA 

Elhozta újra az idő a telet, 
és ostoba szokása szerint a fagy 
teljesen befedte dérrel 
a parton a fürdőházakat. 
Ott a fal mellett a parton 
a hó alatt a felfordított ladik. 
Odamegyek, örül a szívem, 
a hű társával találkozik. 
Lehányom a havat róla, 
beszélek hozzá ezt meg azt: 
– Itt gubbasztasz hát és várod 
– akárcsak én – a tavaszt. 
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Egyszer majd eljön a nyár is, 
tudja dolgát az idő, halad. 
Kátránnyal kenem be törzsedet 
és megfoltozom lyukas oldalad. 
Tavasz jöttén a tóról elmegy a jég, 
bő zsákmánnyal telik a gyalom, 
a tóról visszatérve újra lesz 
törpemaréna sok-sok asztalon. 

Pusztay János fordítása

Roine Tuhkanen (1925) 

INKERI FALVAK 

Sóvárogva nézem Inkeri falvait 
már minden csak történelem 
Idegenek a színek, idegen a stílus, 
a házak sora végtelen 
Messziről jöttek a most itt lakók 
nem hallik inkeri szó odakinn 
nem finnül imádkoznak az anyók 
és már a káromkodás se finn 
Szomorú, de így áll a dolog, 
a világ folyásán változtatni nem lehet 
Sóvárogva nézem Inkeri falvait 
sorsában nem hagyom magára népemet 

Pusztay János fordítása
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Armas Hiiri (1935) 

(JÁRHATATLANNÁ VÁLT…) 

…amikor észak felől fúj a szél, azt kívánom, 
bár kaphatnék szárnyakat, hogy újra hazaszállhatnék 
(Lönnrot) 
Járhatatlanná vált az otthoni ösvény. 
Mégis mindig eszembe jár 
a Naasia-folyón a vízililiom, 
a szerény zelnicevirág, 
ahogy este a vízben kigyúl a csillag, 
ragyogó fénye – nyugalom, 
ahogy a parton a forrás buggyan, 
belőle születik dalom. 

Pusztay János fordítása

Toivo Kemppi (1935) 

(KI LESZ…) 

Ki lesz 
ki vágyódik utánunk? 
Tán csak 
a nyírfa egyedül 
amely a kútra vivő út szélén hajladoz? 
Ha így volna is 
már ez oly sok, 
hogy érdemes volt 
e világra jönnünk. 

Pusztay János fordítása
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Ivan Kuratov (1839–1875) 

A KOMI NYELV 

A komi nyelv, tudom, 
nem mond nagy dolgokat, 
ámde azt is tudom: 
nem is fecseg sokat. 
E nyelv drága nékem, 
lágyan zeng és szépen: 
megbocsát Isten is, 
ha e nyelven kérem. 
E kedves, szép nyelven 
leány, fiú dalol, 
e nyelven énhozzám 
szülők áldása szól! 
Ez a nyelv az enyém 
volt már a bölcsőben, 
nem felejthetem el, 
csak a temetőben. 
E nyelvnek szépségét 
szívemmel hallottam, 
amikor először 
komi dalba fogtam. 
Ha e nyelven más majd 
ékesebben szólal – 
százhúszezer lélek 
telik el szép szóval! 

Janurik Tamás fordítása
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Mihail Jolkin (1958) 

*** 

E lelket perzselő tűznek 
Kezéből minden kiesik: 
A szülőföldem oly beteg, 
Teljesen lerészegedik. 
Árassz el, eső, szent vízzel, 
Hogy a lelkünk feleszméljen! 
Hát nem akarja senki sem 
Hogy holnap legyen itt élet? 
De hisz kigyúl még a napunk 
Reggel a fényes kék égen! 
Kondítni kéne harangunk, 
Hogy a nép magához térjen! 
De már régen, tréfálkozva, 
Leromboltak mindenünket, 
Templomokat s harangokat… 
Bajunk nélkül élhetünk-e? 
Sötétségben tengünk-lengünk… 
Átka ez a komiságnak? 
Ha megtudnák nagyszüleink, 
Hát még egyszer meghalnának… 

Tillinger Gábor fordítása

Nyina Obrezkova (1965) 

*** 

Egyszer majd hazatérsz 
felnőttként… 
Belépvén vigyázz, meg ne üsd magad – 
nálunk alacsony a szemöldökfa… 
Mikor a házba lépsz, hajtsd le fejed… 

Tillinger Gábor fordítása
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Vaszilij Klimov (1927) 

KI MONDJA MEG? 

Ó, hogyha tudnék verseimmel 
valamit tenni érted, komi nép, 
kérkedés nélkül mondhatnám akkor, 
nem volt hiába költőd élete. 
De ki mondja meg, mit ad a május, 
és mennyi örömet ad a hóvirág? 

Fábián László fordítása

Ljudmila Guljajeva (1952) 

*** 

Kétszer nem léphetsz egyazon folyóba. 
Hérakleitosz 
Kétszer nem léphetsz egy folyóba. 
Ne fuss soha a tegnapok után; 
mind elszökött, akár a sóhaj, 
mind, miben fürdetett az ifjúság. 
A jövőt szintúgy ne kutassad, 
az álmaidból ne verj föl hidat, 
megeshet, fészked sem maradhat, 
életed széthull, széthullasz magad. 
Aranyként a valót ragadd meg, 
és azt semmivel soha föl ne váltsd, 
szorítsad erősen szívedre – 
boldogságfalat, amit Isten ád. 

Fábián László fordítása
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Viktor Ricskov (1959) 

ÖRÖK 

Nem voltam – 
volt a nappal, éjjel. 
Mint nyári fű nő szerteszéjjel. 
Télben hó, szikrázó fehér, 
megannyi tavasz őszt megér. 
Most vagyok – 
gyertyaként világlom. 
Mit nem kerestem, nem találom. 
Hátul jobb mindig – gondolom, 
Apránként létem elhagyom. 
Nem leszek – 
és más semmi sem jő: 
ugyanúgy fog zúgni az erdő, 
a pacsirta úgy énekel, 
a Föld is épp úgy fordul el. 

Fábián László fordítása

Andrej Tarhanov (1936) 

*** 

Hajnalpír ragyogta ösvényen állok 
A vörösessárga cirbolyásban. 
A fentről jött varázsvillódzások 
Nyomán szívem szeretetre lobban. 
Máris derűs pogányként lépdelek 
A fényözön hatása alatt. 
Csupa jóság árad belőlem – 
A hangya is érzi, nem fél tőlem. 
Barátja a galóca, a fa is, 
Fürgén mászik fölfelé a törzsén, 
Gondolatban követem őt én is… 
És csak ámulok, mint egy gyermek 
A fenyves és az ég kötelékén. 
                                                  (2012) 

Nagy Katalin fordítása
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Juvan Sesztalov (1937–2011) 

A VADON GONDOLATAI 

Forog a Föld – forgok én is. 
Kering a Nap – keringek én is. 
Búvármadárként szállok az égben. 
Tokhalként úszom víz mélyében. 
Lent a földön kóborolok. 
Mese után szimatolok. 
Égre emelem tekintetem, 
Numi Tórumot kérdezem: 
Valóban létezel, vagy sem? 
Hosszú lesz az utam, igen? 
Az alsó világra gondolok, 
Szívembe mintha kést szúrnátok. 
Csúszós utamon állok, 
Komor éneket hallok. 
Daloló szívem ösztönzöm, 
Messzi földre elküldöm. 
Menjen örömmel szívem, 
Mesés örömöt kövessen. 
Sírni kezd – hadd sírjon, 
Dalba fog – daloljon, 
Ha kering – keringjen, 
Ha forog – forogjon. 
Csak az ember 
Ösvényére leljen! 
Felhangolom a szívemet. 
Újból az égre tekintek. 
Kikeleti hattyú hangján 
Dalol az éjféli tűzvarázs. 
Szívem új mesével telve 
Csábítgat egyre messzebbre. 
                                  (1970-es évek) 

Nagy Katalin fordítása
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Szvetlana Gyinyiszlamova (1960) 

VÍZCSEPP 

Ha a vízcseppbe csipetnyi sót szórnak, 
A cseppecske könnyé lesz. 
Ha az embernek néhány rossz szót szólnak, 
Gyenge szíve megremeg. 
Én, földdel bíró nő – némán nem élhetek, 
Amíg csak élek őrzöm anyanyelvemet. 
Vajban úszó gondolatom szövi beszédem 
Vajban lakó szívem szövögeti beszédem. 
Tiszta Szoszva-vízben én, vízcsepp ragyogok, 
Pengő jegek között én, jégcsepp, csillogok, 
Ömlő esővel én, esőcsepp, lecsurgok, 
Hulló hóval én, hópehely, firgek-forgok. 
Esztendők során én sok mindent megértem 
Anyácskám térdén, ím, sokat üldögéltem, 
Rég folydogáló víz cseppjeként csorogtam, 
Egykoron manysi népem között lakoztam. 
Minden erdő ösvényét bejárta lábam, 
Előre vivő út gondolatát megtaláltam. 
Halltam Torum földjének-vizének énekét, 
Énekeltem Anyácskám énekelt énekét. 
Halk énekem hangosan ontottam a földre, 
Kedvemet elhagytam könnyem letörölve, 
Mától fogva szeretnék vízcsepp maradni, 
Népem dalait-meséit észben tartani. 
Én, földdel bíró nő – némán nem élhetek, 
Amíg csak élek őrzöm anyanyelvemet. 
Vajban úszó gondolatom szövi beszédem, 
Vajban lakó szívem szövögeti beszédem. 
                                                              (2003) 

Nagy Katalin fordítása
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Szemjon Visnyevszkij (1920–1990) 

JÓ REGGELT! 

Idegen föld! 
Nem, engem semmiképp sem gyógyít, 
legyen bár távol, 
legyen közel. 
– Jó reggelt! – 
köszöntöm szülőfalumat, 
és ugyanígy 
az új reggelt. 
Jó reggelt! 
Itt az idő 
munkába indulni. 
Jó reggelt neked, 
mari nép! 
Eszen lij! – 
feleled saját nyelveden. 
Ne röstelld, 
ha az idegen 
nem érti. 
Ma még 
egyáltalán ne! 
Eljön az idő: 
majd érti mindenki, 
megtanulják 
a marit. 
Társalogni 
a marival – mariul. 
Ám addig is, 
értjük-e mi egymást 
veled, mari nép? 
Vagy nem? 

Fábián László fordítása
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Albertina Ivanova (1954) 

ESEDEZVE KÖSZÖNÖK EL 

Lehet, átgázoltam véletlenül virágoskerteden. 
Lehet, túlságosan durvának ítélt családod. 
Ne vedd lelkedre, 
ne átkozz hátam mögött! 
Ha jövök megint, hívj be magadhoz, 
kedves nővérkém. 
Lehet, véletlen letörtem zelnice-gyepűdet, 
lehet, csapást hagyva mentem hozzád. 
Ne vedd fejemet, 
ne ítélj el hátam mögött. 
Ha jövök megint, ne légy elutasító, idegen, 
drága szomszédom. 
Lehet, nem védtem meg tisztességedet a világ előtt, 
lehet, olykor egyedül éreztem magam veled, 
ne tekintsd sértésnek, 
ne taszíts el, 
én népem! 

Fábián László fordítása

Raja Orlova (1963) 

ÉLŐ VÍZ 

Nem tud a víz meghalni. 
A Szjovony él. 
Hogy miképpen élet ez, meg kell találni. 
A vízcsöpp élő. 
A föld emlékét őrzi a víz. 
A Vedjava tiszta kezébe adja a gondot a víz. 
Nem tud a víz meghalni. 
A Moksa él. 
Ami vízbe fúlt, meg kell találni. 
Ne légy rest! 
Megtalálni a Masztorava keblében 
amit elrejtettek. 
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Elindulni az isteni titok után, 
hová van eldugva. 
Nem tud a víz meghalni. 
Az Issza él. 
Az élet elfolyt, akár a víz, 
el kell menni; imádkozz, tedd meg. 
Hagyd a földön dolgaidat, hadd éljenek! 
Hordozd a föld emlékét, 
akárha folyó lennél, emlékezz… 

Fábián László fordítása

Vlagyimir Nyesztyerov 

*** 

Csillag megfakul, szép nap megfakul: 
fürdőzik fönn az ég a kékben, 
záporeső ázott utakra hull, 
darvak szállnak megint az égen. 
Fordul utánuk bánatos szemem, 
röptüket, persze, nem zavarja. 
Pirosló ősz, kérlek, kérdezd nekem, 
mikor jöhetnek vissza újra? 
Mikor jönnek rám újra szép napok, 
S hoznak tavaszt a kék mezőre? 
Múlt időkből gyorsan miért kapok 
hideget, forrót rendre tőle? 
Csöndes bánat van ma csupán velem; 
miért veled jött – ömölve rám át: 
mögöttem a fenyő mitől remeg, 
szórja le a fűz száraz ágát? 
Csak hadd fakuljanak a szép napok: 
feketeség kúszik az égre; 
velem marad, drága nekem nagyon 
a tűnt napok emlékezése! 

Fábián László fordítása
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Jurij Vella (1948–2013) 

*** 

És a szarvasok, 
Kik békésen legelésznek a szálláshely mögött, 
Tényleg nem jelentek meg még álmodban…? 
És a darvak, 
Kik reggelenként a folyó mögött krúgatnak, 
Tényleg nem ébresztettek még téged...? 
És a kakukk, 
A szomszéd erdőből 
Tényleg semmit sem jövendölt még neked…? 
Akkor hát készülj az útra… 

Nagy Katalin fordítása

Jurij Vella (1948–2013) 

ÁTMENETI VÁROS 

(Kogalööm-Lor hanti nyelven azt jelenti: tó, amelyben meghalt 
egy ember. A Lukoil olajfúrói központjuknak valamilyen okból 
épp ezt a nevet adták.)
 
Olajrubelek 
tobzódó aranyfüstje 
Egyre távolabbra 
szorított házak 
Dob vigyorog 
a hanti arca előtt, 
Nyenyec mosolyog 
szempillája mögül: 
Holt helyen 
holt város 
Kérkedik 
holt jövőjével. 
Átmeneti emberek 
átmeneti bárokban 
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átmeneti sört 
habzsolnak mohón. 
Átmeneti évszázad 
a nyakukon 
üti az órák 
átmeneti perceit. 
A kis jávorszarvasborjú 
felhőtlen csupán, 
amely a zuzmót rágcsálja 
anyja lába alól. 
Szemében mélyen 
ül a múlt – 
sok ezer év, 
a jövő – 
sok ezer év. 
Patájával szarvát vakarva 
vizel gondtalanul 
a rozsdásodó 
olajvezetékre. 

Pusztay János fordítása

Asalcsi Oki (1898–1973) 

*** 

Lelkem, akár 
a lepke árnya – 
miért van hogy 
sérül szárnya? 
Szívem, akár 
a guszli hangja – 
miért lehet 
húrja szakadva? 
Hangulatom, 
akár arany pityke – 
mért ver mégis 
nehéz bilincsbe? 

Fábián László fordítása
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Nyikolaj Bajtyerjakov (1923–1997) 

EZÜST LADIK 
Holdfényben áll a víz, 
hullámzik kecsesen. 
Ezüst ladik hasít 
rá ösvényt sebesen. 
Sas fészkére a hold 
ékes láncot terít. 
A vízen csönd honolt, 
átfogtam vállaid. 
Míg a part elmaradt, 
siklott a jó ladik… 
Mikor volt, hol szaladt, 
álom? Ki tudja itt? 
Hová lett a folyó? 
Régen ködbe veszett. 
A ladik sincs sehol, 
élem az életet. 
Megannyi év után 
egyre látom pedig, 
az ezüst hold nyomán 
megy az ezüst ladik. 

Fábián László fordítása

Alevtyina Andrejeva (1938–2001) 

DRÁGA SZAVAK 
Minden szónak, mint a fának, 
Sok az ága-boga, 
Miket jelent, járj utána, 
És feltárul a csoda. 
„Hazai part”: ha ezt hallod, 
Megrohan száz emlék, 
Felidézi szülőházad, 
Gyerekkorod nyelvét. 
A kenyér, mit anyád sütött, 
Lágyabb a kalácsnál, 
Drágább a szülőföld 
Az idegen országnál. 

Kubínyi Kata fordítása
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Gulja Polivanova (1969) 

KORÁN REGGEL 

Korán reggel, mikor feljön a nap, 
Kifutok elé a harmatos mezőre, 
A távolban fehérlő nyírerdő hívogat, 
Elfog a mehetnék, visz a lábam előre. 
Szeretnék eltűnni a kaszálatlan fűben, 
Hallgatni a szellőt, miket mondogat, 
Lágy szava örömmel tölti el a lelkem, 
Messze űzi tőlem minden gondomat. 
Krúgatnak a darvak, megrezzen a gyep, 
Haragos hullámok csapnak ki a partra, 
Lóg az eső lába, mindjárt elered, 
Alig várja fű s fa, hogy a szomját oltsa. 
Lassan lemegy a nap, útja most ér véget, 
Az égen kigyúl az első halvány csillag, 
Szarvával átdöfi a hold a sötétséget, 
Csend borul a tájra, a madárdal elhallgat. 
Aludj csak, föld!... A folyón felhő képe csillog, 
Fátyol fedi a határt, tavat, dombokat, 
De nagyon szeretem én ezt a világot! 
Aludj, kedves földem, jó éjt, szép álmokat! 

Kubínyi Kata fordítása

Olga Zsukova 

HIÁNYZOL 

Szeretnélek újra látni, 
érezni testedet-lelkedet! 
Mikor jössz, mondd? Úgy hiányzol... 
Hát nem vártam már eleget? 

Kubínyi Kata fordítása


