1562

Járkáló

Tar Károly

Tomas Tranströmer versei

Tomas Tranströmer
Pillantás a kompról*
Csend

Bizony mondom, igen jól és idejében tette Komlós Attila, amikor újra figyelmünk középpontjába helyezte a nyugati magyar szórvány sanyarú helyzetét.
(Komlós Attila: Korszakváltás a nyugati magyar szórvánnyal való kapcsolattartásban, Nyelvünk és Kultúránk, 2004/6.) Merthogy ezen a téren valóban nem tapasztalunk sok változást, éppen ezért egyre nyilvánvalóbb, és egyre sürgetőbb a szemléletváltás, a változtatás szűksége itt nyugaton, és otthon is, hogy a külföldön élők
javára és a haza előre menetelére „magunkrahagyattatásunkon” javíthassunk, ennek káros következményeit valamennyire mérsékeljük.
Az alábbi jegyzeteimmel csupáncsak pásztázhatom azt a megoldatlan kérdéskört, amely a nyugaton élő magyarokban feltornyosult az elmúlt évek alatt. Tíz
esztendeje eszem a svédek kenyerét, talán ez elegendő idő arra, hogy érzéseimben
és meglátásaimban az itt élő magyarok érzései és gondjai is kitörölhetetlenül elkeveredjenek és fel-felhorgadjanak. Az elkülönülés és a hazatalálás dilemmáját még
nem oldotta fel az, hogy anyaországunk az Európai Unió tagja. Magyarságunk
megőrzése most már bizonyára könnyebb, de tudatos tevékenységünk és a haza
éltető figyelme nélkül nem sokra megyünk. A változtatáshoz elengedhetetlen valamiféle olyan felmérés, amit ittlétem óta a „Tudnunk kell egymásról!” figyelmeztetéssel sürgetek. Apró lépésekkel fokozatosan javítottunk és javíthatunk
helyzetünkön. De még nincs elég erő, nincs elég tisztánlátó akarat, többek között
például a mindenben fontos „népszámlálásunk” véghezvitelére. Nemcsak az a
lényeges, hogy végül is hányan élünk ebben a kellemesnek mondható befogadó
országban, hanem az is, hogy kik vagyunk, kikre számíthatunk megmaradásunk
hétköznapjain. A nemzeti kisebbségként való elismertetésünk, az anyanyelvi oktatás, a művelődés, a társasági élet és számos más életvitelünket meghatározó kérdés nem mondható kielégítően és véglegesen megoldottnak. Ezekről, és más, a
közérzetünket alakító dolgokról írtam a alábbi jegyzeteimben. Kezdem az örökös
hazagondolás vallomásával.
1.
Az „erdélyi gondolat” örökösei vagyunk, és Tamási Áronhoz hasonlóan keressük otthonunkat a szülőföldön, hogy valahol otthon legyünk benne, amelyből a
történelem minduntalan ki akar forgatni bennünket. Az eddigi gyakorlatból táplálkozó hiedelmek szerint, jogaink gyarapítása mások jogainak csorbítása. Nem így
van, de tény, hogy ”Nincs és sohasem létezett olyan demokratikus vagy más, ál-

Tystnad
Hagyd a halottakat…
Felhő siklik a napkorongra.
Az éhség toronyépület
mely elmozdul az éjszakában.
A hálószobába nyílik a liftakna
sötétség rúdja szemben a halálelőttivel.
Virágok az árokban. Harsona és csend.
Hagyd a halottakat…
Az ezüst evőkészlet túléli a nagy zsivajt
az Atlanti-óceán sötét mélyén.

Tél derekán
Midvinter
Kék ragyogás
szüremlik a ruhámból.
Tél derekán.
Jég-csörgődobok csörömpölnek.
Szemem behunyom.
Van egy hangtalan világ
van egy rés
ahol a holtakat
átcsempészik a határon.
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Észak hírnökei

Haikuk
Haikudikter
I.
Villanyvezeték
feszül országos fagyban
északi zene.
*
A hófehér nap
magában edz szemben a
halál-kék heggyel.
*
Nekünk élnünk kell
finom stílus füvében
kocsmakacajban.
*
Nyugszik már a nap.
Árnyékunk óriási.
Árnyék lesz minden.

Bartha Magda
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Bartha Magda önmagáról
1955-ben születtem
az aranyosszéki Várfalván.
Szüleimtől, és a szép
vidéktől kaptam a kincseket, amikkel elindulhattam a rejtélyes
világba.
Kolozsvár volt az
első állomásom. Ott
jártam iskolába. A
Brassai Sámuelről elnevezett híres iskolában tanultam. Aztán
élettársammal családot alapítottunk, és
fiúnkkal együtt nekivágtunk a világnak.
1989-től élünk Svédországban.
Szeretem a természetet, ez adott indíttatást, hogy festészettel foglalkozzam.
Tanfolyamokat végeztem. Ligia Podorean és Maria Ginzburg akvarellisták
irányításával kezdtem alkotáshoz.
Ahogy időm engedi, festegetek, és több oldalról építgetem, gyarapítom művészeti tudásom.

II.
Az orchideák.
mellé tankhajók úsznak.
Telihold ragyog.
III.
Középkori vár
városnak nevezett sfinx,
üres arénák.

Bartha Magda színes munkái a Képtár mellékletben
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Rügyek
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- A Kung-Fu a távol-keleti védekező-támadó sport, amivel ellensúlyozni próbálom a zongora és az orgona által okozott fizikai sérüléseket. Tíz éve aktívan
foglalkozom ezzel a sportággal.
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*
Falevél suttog:
egy vaddisznó orgonál.
És üt az óra.

- Mit jelent magyarságod a mindennapi életben?
- Magyarnak születtem, és magyar maradok, viszont a svéd társadalomban
élek, svéd állampolgárként részese szeretnék lenni a svéd kultúrának is. Úgy érzem az ember két kultúrát bírva, gazdagabb szélesebb látókörrel rendelkező
egyénné válhat. Kötelességemnek érzem viszont gyökereim, önazonosságtudatom átadását a következő generációnak is. Barátaim fele magyar, fele svéd.
Hétköznap inkább svéd kollégákkal találkozom, ünnepnapokon vagy rendezvényeken magyar barátaimmal. Számos svéd barátom jelen volt a budapesti esküvőnkön, amit igazán nagyra értékelek.
- De párválasztásodban, házasságotokban is döntő volt nemzetiséged…
- Hihetetlen plusz volt számunkra az, hogy tizenhárom éves korunk óta ismerjük egymást Enikővel. A stockholmi Magyar Ház keretén belül működő cserkészcsapatban ismerkedtünk, ifjúságunk emlékei közösek, ennyivel is gazdagabbnak
érezzük magunkat lelkileg is. Enikő is művészi beállítottságú, irodalmat, művészettörténetet tanul, de emellett fest, szobrászkodik, belsőberendezést és fotókurzust is végzett.

*
És éjsodrásban
kelettől nyugatig a
hold járásával.
IV.
Szitakötő-pár
egymásba kapaszkodva
eltivornyázik.
*
Jelen az Isten.
Madárfüttyös alagút
után nyit kaput.
*
Ladik és hold.
Fény és csillagkép.
Tenger a neve.

Moritz László
Fotó: Tiglezán József

Fordította: Tar Károly
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