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Az észt és finn zenei anyanyelv 

 

 

Veljo Tormis 

 

Veljo Tormis (1930–2017) a modernkori kórusirodalom egyik legkedveltebb 

zeneszerzője. Ha röviden akarnánk meghatározni az ő munkásságának 

jelentőségét, akkor azt mondhatjuk, hogy ő volt az észtek Bartók Bélája és 

Kodály Zoltánja. Ő teremtette meg az észt zenei nyelven alapuló koncertzenét. 

A feladat legalább annyi bátorságot követelt tőle, mint annak idején Bartókéktól, 

sőt talán többet is. A Kalevala zenei világa c. munkájában így ír erről a zenei 

nyelvről Lükő Gábor: Van nekem egy szűk szájú, jegesszavú harangom. Így 

szólhatnék én is Barta Géza egykori nagyari gulyás szavaival, mert nem találok 

jobb szót ezekre a régi finn dalokra (…). Mert rövidek, „szűk szájúak” ezek a 

dalok, a Kalevala dallamai, még a mi régi dalainknál is rövidebbek, és 

elfogulatlan, objektív a hangjuk, „jeges a szavuk”, akárcsak a mi lírai dalainké. 

Ezt a lakonikus fogalmazást, a kevés szóval, de átütő erővel kifejezett szerelmes 

gondolatot becsülte régi dalainkban Bartók és Kodály.” (In: Zenei 

anyanyelvünk, Budapest 2002)  



Az észt és a finn kalevalai dallamok egy tőről fakadnak, s csak ritkán terjednek 

túl három-négy hangon, az oktávot soha nem haladják meg, ls. szvitünk utolsó 

észt darabja. S tegyük hozzá, ritmikai világuk és mellérendelő soraik is nagyon 

szokatlanul hatnak a romantikus zene világához szokott fül számára. Veljo 

Tormis, s vele egyidőben, a 70-es években a finn Pekka Kostiainen (sz. 1944), 

akárcsak annak idején Bartókék, fel merték vállalni ezt a zenei nyelvet, s nem 

szépítgették, olyanként vállalták fel, amilyen, s azonosulni is tudtak vele, hogy 

ebből aztán koncertzenét teremthessenek a mai ember számára is. Így tört be 

váratlanul Európa és a világ kórus- és koncertzenei életébe és vált egyik évről a 

másikra népszerűvé az észt és finn zenei nyelv 1984-ben, amikor a Jyväskyläi 

Egyetem Musica-kuoro nevű kórusa a két szerző műveit egy LP-lemezen 

jelentette meg (Pekka Kostiainen Pakkasen luku és Veljo Tormis: Inkerin illat, 

1984).  

Ez a zenei nyelv, és előadásmódjuk is, néha annyira szokatlan, hogy e szerzők 

műveit nem minden kórusvezető meri műsorra tűzni. Ilyen művek például: 

Tormis: Raua needmine, 1972 /A vas születése/, Kalevalan XVII. runo, 1985 /A 

Kalevala XVII. éneke vagy a Tantsulaul, 2016? /Táncos nóta/ stb. illetve 

Kostiainen: Pakkasen luku, 1984.  

Az itt bemutatásra kerülő szvit az Onkilahden musiikkiluokkien (Onkilahti 

Zenei Általános Iskola, Vaasa, Finnország) kórusa számára készült az egyes 

finnugor népek dalaiból. A szerző itt is gondosan ügyelt arra, hogy a feldolgozás 

megőrizze az adott nép zenei világának sajátosságait.  

A szvit egyes darabjait önállóan is elő lehet adni. Ha a művet betanító karnagy a 

fordításban ötletesebb vagy prozódiailag helyesebb megoldásokat talál, azt 

nyugodtan alkalmazhatja.  

Közreadta: Dr. Kádár György 

 

Dr. Kádár György  több mint harminc éve tanít a 

finnországi Vaasa városában, az ottani, Kodály-szellemiségű énektagozaton. A 

Finn Tudósok Társasága, a Finn Szemiotika Társaság, a Finn Irodalmi 

Társaság és más testületek tagja. Doktorátusát a Jyväskylä Egyetem 

zenetudományi szakán szerezte 1999-ben 



 

 

Veljo Tormis: Suomalais-ugrilaisia maisemia/Finnugor tájak c. 15 tételes 

műve az alábbi linkeken (1-15.), kottája pedig az 6. oldaltól megtekinthető: 

 

A 15 kórusdal magyar fordítását Albert Zsuzsanna és Kádár György 

készítette 
 

1-15. Veljo Tormis: Suomalais-ugrilaisia maisemia/Finnugor tájak  

1.  Sööw soj såpöj/ Metsästyslaulu (manysi) 0:00-1:38  

2.  Kej, sjile haari/ Kukkulalla lauletaan (hanti) 1:39-2:23  

3.  Dunaparton van egy malom/ Mylly jauhaa Tonavalla (magyar) 2:24-3:25  

4.  Tiljad baktsady/ Joen rannalla (udmurt) 3:26-4:23  

5.  Una nyvjas/ Järven rannalla (komi) 4:24-5:29  

6.  Vaj, serjejtj/ Kotiseutu (mordvin) 5:30-6:28  

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=98s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=143s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=144s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=205s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=206s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=264s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=329s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=330s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=388s


7.  Wödsa joga/ Virta vierii (mari) 6:29-8:18  

8.  Pähtinjarga nunnu nunnuu/ Tunturin rinteillä (lapp) 8:19-9:42  

9.  Tsitskohtjem, tsiberohtjem/ Vepsän (vepsze) 9:43-11:43  

10. Mäni miisi köntämähä/ Eepoksen alku (inkeri) 11:44-13:04  

11. Mikä puu tsylää takana?/ Tammipuu (vót) 13:05-13:59  

12. Piästän lehmäni leholla/ Paimenessa (karjalai) 14:00-15:43  

13. Kukkuu, kukkuu, kaukana kukkuu/ Ankarat aallot (finn) 15:44-17:27  

14. Tsittsolunkist, tsitsolinkist/ Meren rannalla (lív) 17:28-18:46  

15. Üks on öanapuu mäellä/ Maailman synty (észt) 18:47-22:45  

 

A fentebb említett CD-n a további számok hallhatók: 

 

16. Lajos Bárdos: Lúd lába a tálba (Sinikka Pohjola) 22:50-23:47  

17. Ákos Papp: Suutari (suomalainen kansanlaulu) 23:48-24:43  

18. Eero Sipilä: Ville ja Valle (Kirsi Kunnas) 24:44-25:26  

19. Pekka Kostiainen: Sateinen päivä (Eeva-Liisa Manner) 25:27-26:41  

20. Jenő Ádám: Susi ja hyttynen/ A farkas és a szúnyogok (Sole Kallioniemi) 

26:42-29:05  

21. Pál Járdányi: Vaunut ja juna/ Vonat és a mozdony (Hilkka Norkamo) 29:06-

30:58  

22. Béla Bartók: Leivän paisto/ Cipósütés (Sole Kallioniemi) 30:59-33:16  

23. Erzsébet Szőnyi: I kken gyo ni kken gyo (japanilainen lastenlaulu) 33:17-

35:46  

24. Rō Ogura (sov.): Ho taru koi (japanilainen lastenlaulu) 35:47-37:22  

25. Pekka Kostiainen: Apupapin papupata (Leena Ravantti) 37:23-38:14  

26. Pekka Kostiainen: Turun suru (Leena Ravantti) 38:15-39:37  

27-29. Béla Bartók-Lajos Bárdos: Kolme slovakialaista kansanlaulua (Három 

szlovák népdal) (Sinikka Pohjola)  

27. Alla puun/ Fa fölött 39:38-40:22  

28. Haukka lensi puuhun 40:23-41:25  

29. Seitsemän hanhenpoikaa 41:26-42:04  

30-37. Veljo Tormis: Modaalsed etuudid  

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=389s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=498s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=499s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=582s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=583s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=703s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=704s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=784s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=785s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=839s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=840s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=943s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=944s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1047s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1048s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1126s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1127s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1365s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1370s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1427s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1428s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1483s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1484s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1526s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1527s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1601s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1602s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1745s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1746s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1858s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1859s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1996s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1997s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2146s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2147s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2242s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2243s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2294s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2295s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2377s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2378s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2422s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2423s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2485s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2486s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2524s


30. Kevad (jooninen) 42:05-42:45  

31. Udu (doorinen) 42:46-43:30  

32. Külm (fryyginen) 43:31-44:16  

33. Lumi (lyydinen) 44:17-45:02  

34. Põud (miksolyydinen) 45:03-45:37  

35. Tuul (aiolinen) 45:38-46:36  

36. Vihm (kromaattinen) 46:37-47:35  

37. Kevad 47:36-48:11 

38. Zoltán Kodály: Koputa kannoillas/ Egyedem begyedem (Hilkka Norkamo) 

48:12-50:03  

39. A. O. Väisänen-Veljo Tormis: Vjatkan tytöt (udmurtilainen kansanlaulu) 

50:04-51:44  

40. A. O. Väisänen-Veljo Tormis: Miksi mun kasvatit (mordvalainen 

kansanlaulu) 51:45-52:47  

41. Pekka Kostiainen: Lankoiseni, lintuiseni 52:48-54:04  

42. Eero Sipilä: Pojat kun rannalla lauleli (suom. kansanlaulu) 54:05-55:24  

43. Väinö Hannikainen: Iltalaulu (suom. kansanlaulu) 55:25-57:45  

44. Kari Rydman: Niin kaunis on maa 57:46-1:02:06  

45. F. A. Ehrström: Lähteellä (J. L. Runeberg-E. Lönnrot) 1:02:07-1:04:12  

46. Reijo Kekkonen: äidin sydän (Lydia Koidula-Hilja Hahti) 1:04:13-1:06:26  

47. P. J. Hannikainen: Suojelusenkeli (Immi Hellen) 1:06:27-1:09:04 

A hangfelvétel forrása: 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1271s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2525s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2565s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2566s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2610s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2611s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2656s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2657s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2702s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2703s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2737s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2738s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2796s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2797s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2855s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2856s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2891s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=2892s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3003s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3004s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3104s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3105s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3167s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3168s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3244s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3245s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3324s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3325s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3465s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3466s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3726s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3727s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3852s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3853s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3986s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=3987s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=4144s


 

 

1. Sööw soj såpöj/ Metsästyslaulu (manysi) 0:00-1:38 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=98s


 

 

2. Kej, sjile haari/ Kukkulalla lauletaan (hanti) 1:39-2:23 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=143s


 

 

3. Dunaparton van egy malom/ Mylly jauhaa Tonavalla (magyar) 2:24-3:25  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=144s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=205s


 

 

4. Tiljad baktsady/ Joen rannalla (udmurt) 3:26-4:23 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=206s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=263s


 

 

5. Una nyvjas/ Järven rannalla (komi) 4:24-5:29 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=264s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=329s


 

 

6. Vaj, serjejtj/ Kotiseutu (mordvin) 5:30-6:28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=330s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=388s


 

 

7. Wödsa joga/ Virta vierii (mari) 6:29-8:18 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=389s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=498s


 

8. Pähtinjarga nunnu nunnuu/ Tunturin rinteillä (lapp) 8:19-9:42 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=499s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=582s


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Tsitskohtjem, tsiberohtjem/ Vepsän (vepsze) 9:43-11:43 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=583s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=703s


 

 

10. Mäni miisi köntämähä/ Eepoksen alku (inkeri) 11:44-13:04 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=704s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=784s


 

 

 

 



 

11. Mikä puu tsylää takana?/ Tammipuu (vót) 13:05-13:59 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=785s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=839s


 

                                                                                                       ATTACCA 

 

12. Piästän lehmäni leholla/ Paimenessa (karjalai) 14:00-15:43 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=840s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=943s


 

 

 



 

13. Kukkuu, kukkuu, kaukana kukkuu/ Ankarat aallot (finn) 15:44-17:27 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=944s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1047s


 

 

 



 

 

 



 

 



 

14. Tsittsolunkist, tsitsolinkist/ Meren rannalla (lív) 17:28-18:46 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1048s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1126s


 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

15. Üks on öanapuu mäellä/ Maailman synty (észt) 18:47-22:45 

 

A 15 kórusdal magyar fordítását Albert Zsuzsanna és Kádár György 

készítette 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1127s
https://www.youtube.com/watch?v=qlcZ7gjlCFM&t=1365s


 

 

 

 


