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Van a walesi nyelvben két szó, amelyeknek nincs
pontos megfelelője az angol nyelvben - és a
magyarban sem!
CYNEFIN, főnévi értelemben fordítható az "élőhely"
kifejezéssel; mint jelző a jelentését talán a "meghitten
ismerős" kifejezés adja vissza leginkább - de a
szótárban szereplő magyarázatok csak szegényes
próbálkozásnak tűnnek a sokrétű tartalom
visszaadására. Mert ez a szó jelenti egy adott hely
olyan ismeretét és hangulatának átélését, amelyet
generációk adtak át egymásnak, a szülőhelyünk
tájaihoz fűződő mélységesen gazdag kapcsolatot.
Utalhat a kifejezés a múló idő pillanataira - olyan
helyszínre vagy időre, amelyhez szinte ösztönösen
hozzátartozónak érezzük magunkat, amelyhez szoros
kapcsolat fűz. Az otthonunk.
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Ha a HIRAETH szó jelentésének leírására teszünk
kísérletet, azt mondhatjuk, hogy vágyakozást,
sóvárgást fejez ki - hogy ott lehessünk, ahol a
szellemünk otthon van. Ez a magyarázat az ezeket az
érzéseket leíró szavak kombinációjából vezethető le. A
hely, ahol szellemünk leginkább otthon érzi magát,
lehet egy adott, fizikai értelemben vett helyszín, ahová
bármikor visszatérhetünk; de lehet az otthon iránt érzett
nosztalgia, amely nem egy helyhez kötődik, hanem a
múltba tűnt idő olyan pillanatához, amelyet csak
emlékeink felidézésével próbálhatunk meg újra átélni.
Ez az érzés annak a biztos tudata, hogy mindegy
merre jársz - az otthon, ahonnan elindultál mindig ott
vár - Walesben.
HIRAETH az, amikor a hegyekben a szél sok-sok
nyelven beszél és az ölyvek kiterjesztett szárnyakon
hangtalanul szállnak.
Spirituális otthonom hívó szava ez, a hely, ahol ősi
népek leltek otthonra.
Magasan fent vagyunk a dombon, ahol szentek
áztatták fájó lábukat a gyógyforrás vizében és
meggyógyultak.
HIRAETH az, ami a rég elfelejtett múlthoz köt,
a lélek hangja, legbensőbb énünk hívó szava.
Félig elfelejtett, töredékes emlék.
Szól hozzánk a kövekből, a földből, a fákból, a
hullámokban halljuk hangját.
Mindig, mindenben ott van.
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There are two words in the Welsh language which have
no direct translation into English.
CYNEFIN, as a noun can be translated as ‘habitat’ and
as an adjective ‘familiar’, but dictionary definitions are a
poor attempt to reproduce the rich content. Because
this word is the knowledge and experience of a
particular place that generations have given each
other, a rich relationship with the landscape of our
birth. It refers to the fleeting moments of passing time a place or the time which we instinctively belong to or
feel most connected. Our home-place.
HIRAETH is a longing to be where your spirit lives. The
place where your spirit feels most at home may be a
physical location that you can return to at any time, or it
may be more nostalgic of a home, not attached to a
place, but a time from the past that you can only return
to by revisiting old memories.
It is a longing that’s experienced when you walk back
over the doorstep that your parents walked over and
your grandparents and all the great aunts and uncles.
It is met when you knock a front door in the street you
grew up in and recognize the sound from your
childhood. It is being able to know that no matter where
you travel - home is always where you left it.

It is in the mountains where the wind speaks in many
tongues and the buzzards fly on silent wings.
It's the call of my spiritual home, it's where ancient
peoples settled.
We're high on a hill, where druids bathed sore feet in a
healing spring.
It is the link with the long forgotten past,
the language of the soul, the call from the inner self.
Half forgotten, fraction remembered.
It speaks from the rocks, from the earth, from the trees
and in the waves.
It is always there.

