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Tar Károly 
 
Az ismert katona 
Tragédia két részben 
 
Szereplők 
 
APA 
ANYA 
LÁNY  
FIÚ 
KEDVES 
BELÜGYIS 
KATONAORVOS 
PARANCSNOK HANGJA 
 
Történik a múltszázad nyolcvanas éveinek végén, egy balkáni országban. 
 
 
Első felvonás 
 
1. jelenet 
 
A színpadon többszemélyes ülő alkalmatosság, amit a későbbiek folyamán pad-
nak, ágynak, ravatalnak lehet használni. Most kanapén, lakásuk nagyobbik szobá-
jában ülnek a szülők. A színpad közepére terített színes szőnyegen fiúk a kapcakö-
tést gyakorolja. 
 
APA Gyakorold csak. Ennek még hasznát veheted 
FIÚ (szemüveges) Kötve hiszem. Ma már harisnyában járunk. 
APA A hadseregben nehezen változnak a dolgok. Majd meglátod, hogy ott úgy 
érzed magad, mint aki valamely régi regény világába tévedt. Maradi felfogás, 
percre kicentizett élet, minden arra szolgál, hogy megtörjék fel-felhorgadó ellen-
kezésetek. Ott a Pofa be! az úr! A szó és a felszerelés egyformán durva, sértő, ne-
hezen elviselhető. 
ANYA Csizmába kapca való. Talán magad is láttad, gyerekkorodban, falusi nya-
ralásaid alkalmával… Amikor Miklós bácsiéknál nyaraltál… 
FIÚ Ott többnyire mezítláb járnak, nekünk is megengedték. 
APA (kiveszi a fiú kezéből a vásznat, háromszögbe hajtogatja, lerúgja papucsát, 

Civil szervezetek közötti együttműködés - a Hamvas Béla Baráti Kör 
 

A szentendrei találkozó Látókörén - melyet a Koppenhágai Hamvas Béla Klub 
elnöke, Lázár Ervin Járkáló vezetett, a Magyarországról, Romániából,
Szlovákiából és Dániából érkező résztvevők  Az öt géniusz munkanévvel jelölt 
tábor- és rendezvénysorozatot terveznek, amely Hamvas Béla Az öt géniusz című 
írásának megfelelően, a Kárpát-medence különböző helyszíneire vinné el a részt-
vevőket.  

A Találkozó gazdag programjának színvonalát tovább emelte, hogy azon Dúl 
Antal, a Hamvas-életmű kiadója-szerkesztője, Margescu Mária, a budapesti Ars et 
Vita Alapítvány vezetője, valamint Czakó Gábor, a Beavatás c. televíziós esszéso-
rozat alkotója is aktívan részt vett. 

A posztumusz Kossuth-díjas Hamvas Béla (1897-1968) a magyar kultúra kü-
lönös, egyedülálló alakja, akinek rendkívül szerteágazó érdeklődési körébe épp-
úgy beletartozott a klasszika-filológia, a művészettörténet, mint a keleti vallások 
és a szent nyelvek. Írásai a filozófiához, a kultúrtörténethez és a teológiai érteke-
zésekhez egyaránt közelítenek. Regényei, tanulmányai, esszéi és naplói egyedül-
álló kifejezőerővel és tisztánlátással mutatják meg, mit kellene átmentenünk a Ke-
let és a Nyugat kultúrájából a 21. századba - ha emberhez méltó életet akarunk 
élni. Életművének meghatározó élménye az univerzális orientáció és transzparens 
egzisztencia, azaz a hiteles lét és a modern világ közötti ellentmondás. 
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HamvasBéla.org - Philosophia Normalis 
 

    A kolozsvári Vivarte Alapít-
vány kezdeményezésére, a buda-
pesti Ars et Vita Alapítvány és a 
koppenhágai Hamvas Béla Klub 
közreműködésével, ez évben 
elkezdődött a  Hamvas Béla ne-
véhez, életművéhez kapcsolódó 
szervezetek és személyek össze-
fogása az Internet adta lehetősé-
gekkel és a hálózatépítés 
eszközeivel élve - a nincsenek 
határok jegyében. Az e-projekt 
eredményeként az Interneten már 
elérhető a HamvasBéla.org hon-

lapja  (www.hamvasbela.org ), valamint április végén sor került az említett szer-
vezetek találkozójára Szentendrén. A találkozó egyébként a Hamvas Béla nevéhez 
kapcsolódó internetes fórum találkozójaként indult. 

(A fórum jelenleg is működik és elérhető az Index.hu-n.) 
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könnyedén lábára tekeri a vásznat, ismétli a mozdulatot, aztán a fiú lábára igazít-
ja a kapcát) Az a fontos, hogy sima legyen. Mert, ha rosszul csavarod összegu-
bancolódik és felsérti a lábad. 
LÁNY (vaskos fabőrönddel jön) Ez aztán kiadja az alakod, Bátyuskám! Muszáj 
ilyen ósdi holmit kényszeríteni az egyetemistákra?! Úgy látszik, visszafelé megy 
nálunk a világ! 
ANYA Nyughass már! Hányszor mondtam már, hogy nálunk a falnak is füle 
van… 
LÁNY Ez a katonaság, egy nagy hülyeség! Kilenchónapos büntetés… 
FIÚ Nyugi, lehet, hogy te is odakerülsz. Hallottam, hogy a lányokat is beöltözte-
tik! 
LÁNY Majd mi megvédjük a béketábort! 
APA Háborúskodással!? 
ANYA Te csak ne tüzeld őket, amúgy is folyton eljár a szájuk. 
APA Ha rajtad múlik, némának szülöd őket?! Legalább most, itt, magunk között, 
hadd érezzék magukat szabadnak!  
ANYA Nem árt az óvatosság. Manapság könnyen elfurcsulnak az emberek, úgy 
tesznek, mintha magukat védenék azok, akik másokat víz alá nyomnak. Levegőért 
kapkod itt mindenki, minden lélegzetvételünk jegyzőkönyvelik. 
APA Ne huhogj már, mindennek van orvossága. A rosszra is fel kell készülnünk. 
Hát nem azért meséltem az előbb is katonáskodásomról. Ami velem történt, meg-
történhet mással is, jobb, ha a fiúnkat nem éri meglepetés. 
FIÚ Téged három évig sanyargattak, ha kibírtad, én miért ne bírnám ki azt a ki-
lenc hónapot? Az nem lehet, hogy azóta ne javultak volna a körülmények a ka-
szárnyákban. 
LÁNY (játékosan dúdolva) Ballag a katona/Azt se tudja hova/ Esze legyen, ha 
nincs lova… Tralalalalala 
FIÚ (tettetett felháborodással) Áhááá! Gúnyolod rendíthetetlen nagy függetlensé-
günket, és ősi országunk hős fiainak hűséges szolgálatát a nemzeti szuverenitás 
szent oltárának védelmében! És éppen velem, a hűség - hű micsoda vitéz! - kato-
nájával csúfolkodsz! Majd adok én neked, drága és egyetlen húgocskám! Majd 
mindjárt elbánok én veled, katonás szigorral, kemény büntetéssel… (Játékosan 
cibálják egymást, kergetőznek) 
 
Lassan elsötétül a színpad. 
 
2. jelenet 
 
FIÚ (a színpad baloldalán, reflektorfényben felidézi, felmondja vagy olvassa leve-
lét, a háttérben halk katonazene, nyekergő induló) Kedves Édesanya, Édesapa és 
Húgom! Szerencsésen megérkeztem, de csak másnap kaptam a téli ruhákat. Kint 
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meleg van, és süt a nap, és mindenki izzad. 2400 ember – egyetemista van itt, és 
minket, magyarokat akarattal szétválasztanak, és nem szakonként osztanak fel. 
Így Csaba a fölöttem levő emeleten alvó 180 ember között van, és nagyon ritkán 
látom. A többieket is mindenfele szétszórták. Csoportfőnök vagyok, van 8 embe-
rem… Már az első nap, felvittek egy dombra, és a melegben jól megizzasztottak. 
Szombaton meneteltünk, és beoltottak tetanusz és tífusz ellen. 
Az ennivaló jó, a húsok nem kövérek, csak a leves gyenge. Tűrhető, mert jó a 
hangulat, mindenki elég vidám. Eskünk kb. 31-én lesz, és ha eljössz kocsival, ak-
kor hozd el, kérlek, B.-t is, ha van hely. 
A tisztek szigorúak, mert ők is most kerültek ki a tisztiiskolából. 
Nincs sok szabadidőnk, mert állandóan takarítani meg mindenért sorakozni kell 
az udvaron. Ha hozol valamit, akkor tésztaféléket meg egy üveg szörpöt hozzál. 
Ne küldj csomagot, mert lehetséges, hogy elvisznek almát szedni, és félő, hogy 
nem jut el hozzám a csomag. 
Úgy gondoltam, hogy kéthetenként írok, mert nem nagyon van mit írni.  
Emeletes ágyakban alszunk, és tanítottak egy éneket. 
Télen 10 nap, tavasszal 5 nap szabadságunk lesz. 
Add át mindenkinek üdvözletemet, mert nem írhatok mindenkinek. Nincs mit, és 
nincs időm. Sokszor puszillak mindnyájatokat. 
 
Hirtelen sötét. 
 
FIÚ (a színpad jobboldalán, fényben, a háttérben halkan nyekergő induló hallat-
szik) Kedves Gino! Szerdán indultunk, mint tudod. Csaba majdnem lekéste a vo-
natot. Ahol váltanunk kellett a vonatot, három órát vártunk. Borzasztó sokan va-
gyunk itt. Akarattal úgy válogattak ki, hogy a magyarok és az azonos egyetemre 
bejutottak ne kerüljenek azonos helyre. Első nap nem kaptam ruhát. Tegnap négy-
szögbe álltunk, és aztán felvittek a környező dombokra. Itt állandóan jó meleg 
van, és kifáradtunk. Téli ruhát adtak, és teljesen be kell gombolkozni. Egyszer 
majdnem egy órán át csak a Vigyázz! –t és a Pihenj!-t gyakoroltuk. És mind előt-
tem járkált a vezető, hát csak elkapott a sírás, alig tudtam abbahagyni. Amikor 
visszatértünk a gyakorlatról, rájötten, hogy beszélgetnem kell, mert másként pisz-
kosul egyedül érzem magam. Mellettem alszik egy korrekt cigó és  egy vicces tag. 
Mi hárman lógunk, hülyéskedünk. Most, felszabadultnak érzem magam: fütyülök, 
káromkodom, beszélgetek, kacagok. Pénteki menü: 1. káposzta, tea, 2: leves-lé, 
paszuly+ szalámi, 3. paszuly, laska, rizskeverék.  
Szombaton 5.30 - kor keltünk, meneteltünk az udvaron, beoltottak tífusz és teta-
nusz ellen. Aztán megint meneteltünk, szakmai filmet láttunk és  ebédeltünk. Dél-
után takarítás, sepregetés az udvaron, aztán vacsora. Mi hárman mindig előrelopó-
zunk a kajasorban. 
A többiekkel ritkán találkozom, külön programjuk van. A talpbetétet ma kaptam, 

A Magyar Kultúra Hete  
rendezvénysorozatot 1995 óta minden évben más finn városban szervezik meg. 
Az ünnepség 1999 óta többnapos.  A2006 márciusi ünnepi hétnek, amelyet a dél-
finnországi Riihima városában rendeztek, a városban található Finn Üvegmúze-
umban volt a központja, programjainak kialakításában a helyi önkormányzat kul-
turális irodája is részt vett. A vendégművészek közül többen Riihimaki magyaror-
szági testvérvárosából, Szolnokról érkeztek. A magyar filmhét mellett Bartók Bé-
la születésének 125. évfordulója alkalmából koncertet adott a Bartók Vonósné-
gyes, és Magyarország és a finnek címmel szemináriumot tartottak, valamint sor 
került a Rácz István-díjak átadására is.  
 

Villáminterjú  
Maros Miklós stockholmi zeneszerzővel 

 
- Tavalyi rendhagyóan sikeres éved után az idén is mozgalmas az életed. Kér-

lek tájékoztasd olvasóinkat zenei munkásságodról. 
- Idén tavasszal sokat utazom. Kétszer voltam Amerikában, darabjaimat játszot-

ták, előadásokat tartottam. Először a  Bowling Green egyetemen voltam, (ez 
Indianapolishoz van közel, nagyon jó zenei oktatásáról neves), koncerten is előad-
ták darabom (Saxazione 12 szaxofonra), és a szemináriumokon is. Egy ismert sza-
xofonos, aki a washingtoni egyetem tanára, miután megtudta, hogy ott leszek, kü-
lön ezért odarepült Washingtonból. Van a repertoárján egy szólódarabom, és azt 
akarta, hogy hallgassam meg. Lemezfelvételre készülődik és szerette volna, ha 
felvétel előtt meghallgatom. Mindezt szeminárium formájában az ottani tanárok 
és növendékek előtt. A következő utam Philadelphiába vezetett, ahol bemutatóm 
volt, egy művem hangzott el két gitárra. Ezt egy svéd és egy amerikai gitáros ját-
szotta, és ott is volt egy egyetemi kirándulás, ahol eljátszották a darabot növendé-
kek előtt is, ugyancsak szeminárium-szerűen zajlott, kérdésekre kellett válaszol-
nom.  

Legközelebb Genfbe utazunk, ahol két hét múlva Concerto grosso című dara-
bomat adják elő, amelyet négy szaxofonra és zenekarra írtam. Ezt a Concerto 
grosso-t hallhattuk a rádióban is május közepében. Néhány hete Göteborgban, egy 
fesztiválon játszották egy másik művemet (Slagverksfestival 2006).  
Ezen a nyáron, az év zeneszerzője a Svéd Gitárakadémia rendezvényének leszek a 
vendége. Ezt Arvikában rendezik, ahol több művemet is előadják. Lesz egy bemu-
tatóm is. Az új darabomat Gulyás Miklós könyvtáros és író fia, az ismert gitáros, 
Georg Gulyás fogja bemutatni. (tk) 
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vetsége mellett működő irodalmi kör vezetője. A Magyar Liget című dél-
svédországi magyarok lapjának főmunkatársa. Számos skandináv író műveinek 
magyarra fordítója.” 
*    A Norvég-Magyar Egyesület január 21.-én tartotta hagyományos újévi, csalá-
di estjét. A bevezető vidám program után vacsora, majd tombola következett. 
A bevételt idén is a Dévai gyermekalapítvány részére ajánlották fel. 
*    Mészáros Márta filmrendező munkássága lesz a Magyar Filmklub oslói soro-
zatának egész éves programja. Az első estre 2006. január 28.-án került sor, ahol 
Mészáros Márta 1960-as évekbeli munkája volt a téma. 
*     Gerendás Péter adott koncertet február 4.-én az oslói Magyarok Baráti Köre 
(MBK) rendezésében a Magyar Köztársaság Nagykövetségén. A számos rangos 
díjjal jutalmazott énekes, gitáros, zeneszerző 1956-ban született Budapesten. Sok-
oldalú munkásságát bizonyítja, hogy saját zenekara mellett más együttesekkel is 
turnézott. A 80-as években néhány évig Norvégiában az Oxygen nevű zenekarban 
játszott. CD-ket ad ki, színdarabokhoz ír zenét, s gyakran tart önálló koncertet. 
*     A február 8.-i Irodalmi Teadélután vendégei Szöllőssi Adrienne műfordító és 
Prágai Tamás költő, a Kortárs szerkesztője voltak. Az oslói magyar nagykövet 
rezidenciáján zajló est első részében megnéztük a Duna TV Cimbora műsorsoro-
zat keretében készült, Bulyovszky Lilla norvégiai útját felidéző kisfilmet. 
Ezután beszélgettek az est vendégeivel, és Prágai Tamás felolvasásában megis-
merkedhettek a jelelevők az író legújabb költeményeivel. 
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ma tudtam elhozni Árpitól, mert eddig nem is láttam. Kösz szépen! 
Vasárnap hat órakor ébresztő, sepregetés az udvaron. Déltől hétfő délig szolgála-
tosak vagyunk a kantinban, ami azért nehéz, mert kb. éjfélkor fekszünk, és négy-
kor kelünk. 
Tanítottak egy éneket. (felerősödik a nyekergő induló hangja) Nyolc embernek 
vagyok a főnöke, ami elenyészően kis tisztség, de azért ez is visszaadta az önbi-
zalmamat. Rövidesen elég erős leszek ahhoz, hogy tegyem, amit tennem kell. Ez 
itt iskola, és itt minden előírás szerinti. Nem nyírtak meg. A víz csak az első eme-
letre jön fel. Én a másodikon vagyok. Török vécé. 
Vizsgáznunk is kell. Mi vagyunk a legvidámabbak, sokat röhögünk. A röhögés 
nagyon jó orvosság. 
Írjál, mesélj, mi történik otthon veled és az ismerősökkel. Írd meg, ha mégy kül-
földre, hogy tanácsot adhassak. Vedd fel a kapcsolatot az enyéimmel, mert megír-
tam nekik, hogy lehetőleg hozzanak el. 
Menj szemorvoshoz, fogorvoshoz, és vigyázz. Ezek jó tanácsok. Kéthetenként 
írok. Egy puszi. 
 
Hirtelen sötét, a fiú reflektorfényben a színpad másik oldalán.   
 
FIÚ (bosszankodva.) Gino! Levelet  - ez a második levelem  - még nem kaptam se 
tőled! Anyáméktól sem!  Úgy látszik, elég lassan jön a posta. Ezt a levelet délelőtt 
írom, és azért, mert holnap reggel elvisznek kukoricát szedni egy hónapig. Este 
majd megtudom, hogy hová, és hozzáírom a levélhez. Ezek szerint felesketésünk-
re csak később kerül sor, és addig nem kaphatunk kimenőt. Egyébként jól vagyok, 
nincs semmi baj. Elég ritkán mosakodom, nincs is kedvem, vagy nincs víz, és 
elég mocskos az ember. Vasárnap a konyhán mosogattunk: hárman kb. 6000 tá-
nyért és 3000 csuprot. Tegnap zuhogott az eső, és eláztunk. Mindenki csupa sár 
volt, és jól megfuttadtak. Láttam a várost, nagyon jópofának tűnik. Szép kisváros. 
Egy jól öltözött spinit láttunk. Ma adjuk fel a ruháscsomagokat, és így hát megint 
kimegyünk az állomásig. 
Írd meg, hogy megkaptad-e a leveleket. Gyanús nekem, hogy nem kapok levelet. 
Egy puszi - Lennon lemezborító -féle. 
 
APA (a színpad másik oldalán felvillanó fényben válaszleveléből idéz) Kedves 
fiam, köszönjük leveled. Minden lényegest megtudtunk belőle, még többet is a 
kelleténél. Több tanácsot már nemigen adhatunk, csináld úgy, hogy valahogyan 
jól legyen. Kímélni nem kímélnek, ez nyilvánvaló. De szerencséd van, az idő: 
kedvez nektek: sáros őszben még cifrább a sok ugrabugrálás. Minden arra jó ne-
kik, hogy kezes bárányt neveljenek belőletek. Az okos ember ezt átlátja, és nem 
ellenállással, hanem feddhetetlen magaviselettel, nyugodt önfegyelmezéssel vála-
szol. Sportolóként ezt már végigcsináltad, ezért nem félek, felülemelkedsz te min-
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den kicsinyeskedésen. Vezetőként nagy legyen a szád, de harag nélkül, indulat 
nélkül parancsolj. A lényeg az, hogy együtt és győztesként kerüljetek ki minden 
megpróbáltatásból. Ha jól meggondoljuk, játék az, amit csinálsz, de úgy kell ten-
ned, mintha komolyan vennéd. 
Ennyi prédikációt is csak azért írtam, mert itthon a helyzet változatlan. Anyád kórház-
ban, húgod tanul. Folynak mindennapi csatározásaink. Megkaptuk a ballagásodról ké-
szült képeket. Ha anyádat kiengedik a kórházból elmehetünk hozzád. És elvihet-
nénk B.-t is.  
Anyád ebben a hónapban nem kap fizetést, költségvetésünk teljesen felborult. De 
novemberben valószínűleg arrafelé lesz dolgom: nyilván felkereslek akkor is. De 
hát ezek egyelőre tervezgetések. Három hét múlva okosabbak leszünk. 
Leveledet mindenkinek megmutatjuk, akit érdekelhet, üdvözletedet átadogatjuk.. 
Ha nincs is mit írnod, akkor is írj kéthetenként, mert anyád is van a világon. Izgul 
érted. Vigyázz magadra, és ha lehet, másra is.  
Mindnyájan csókolunk: Apád 
 
Sötét 
 
FIÚ (az előbbi helyen megvilágítva) Kedves Édesanya, Édesapa és Húgom! Azért 
írok, mert holnap reggel elvisznek egy hónapra kukoricát szedni, és valószínű, 
hogy ott is lakunk majd. Ez a második levelem. Lehet, az elsőt nem kaptátok meg. 
Az esküt ezek szerint november 15-én tesszük le. Az egyik nap konyhaszolgálato-
sok voltunk. Tegnap kivittek az esőben a lőtérre, és bemutattak mindenfélét. Ma 
adtak gumicsizmát, régi nyári ruhákat, és még kapunk pufajkát és munkaruhát. 
Egy faluba visznek. A megyeközponttól 34 kilométerre. Majd onnan is írok. Sze-
retettel. 
  
Sötét 
 
LÁNY (az apa helyén) Kedves bátyám! Hogy érzed magad? Remélem, nem a 
legrosszabbul? Mennyit fogytál? Tejet kaptok? Miben szenvedsz hiányt?… Na, 
ebből elég!  
B.-vel nem tudtam felvenni a kapcsolatot, mert eddig ahányszor telefonáltam, so-
hasem kaptam otthon. Ezelőtt kb. egy hete volt fent a sulinkban, azóta nem talál-
koztunk. Mikor fent volt, nem említett semmit a nadrágról. Nem tudom, mire vél-
jem ezt? (Különben nagyon jól áll a pufajka rajta.) Azzal a nyávogós Jolival jött. 
Feri is volt fenn a suliban, kérte a pénzt. Milyen pénzt? Akkor én még semmit 
sem tudtam a tartozásodról. Most már értem, de nem tudom, hogy vegyem fel ve-
le a kapcsolatot. Tegnap Mari is megjelent Jolival, és velük üzentem, hogy értesít-
sék valahogy B.-t, hogy beszélni akarok vele. Azóta még semmi jel! 
Alig van egy kicsi szabad időm. Olyan nehéz ez a tizedik. Annyit kell tanulni. 
Igazad volt! Az idei matekből egy csöppet sem értek. Most Józsit is elvitték há-

szabadulnak ki azok az üstökösök, melyek magányosan, látszólag céltalanul szá-
guldoznak a világegyetemben). Az új lap érdekessége, hogy Kovács Ferenc válo-
gatásában és előszavával négy fiatal, magyar költő mutatkozhatott be. Az érzé-
keny, remek fordítás és a Nádas Péterről készült tanulmány Ingvild Holvik nevé-
hez fűződik. 
*    A január 11.-i Irodalmi Teadélután témája Löffler Ervin Oslóban élő szob-
rászművész munkássága volt. Az oslói magyar nagykövet rezidenciáján zajló est 

első részében levetítésre került az Ervin 80. születésnapja alkalmából készült 12 
perces rövidfilm (Kunszenti Ágnes, Bogya Lujza Emese, Kunszenti-Kovács Dá-
vid és Kovács Ferenc alkotása). Ezt követően Kovács Ferenc kérdezte Löffler Er-
vin életpályájáról az alkotótárs és barát Lisztes István szobrászművészt. Az esten, 
baleset miatt, maga a főszereplő nem tudott részt venni. Ezúton kívánunk neki 
jobbulást, jó egészséget. 
*    Január 20.-án, a Magyar Kultúra Napja ünnepi rendezvénye keretében, a pesti 
Stefánia palotában Kovács Ferenc a „Nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolásá-
ért" a Magyar Kultúra Lovagja címet kapta. Az Adományozó Testület indoklá-
sa: „Az oslói egyetem tanára, médiamérnöke. Kiemelkedő írói munkássága mel-
lett képzőművész és filmes. Az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és mű-
vészeti periodika főszerkesztő helyettese. A Magyar Köztársaság Oslói Nagykö-
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ami lehetővé teszi, hogy évente más-más magyar település,- egy határon túli s egy 
belüli - díszvendégként közönség elé állhat szűkebb pátriája felkutatott, ápolt, to-
vábbörökítendő hagyományaival. A klarinétzenekar két, mai szerző által írt művet 
mutatott be, majd kísérte a község kórusát. Volt szavalat, cigánytánc, humoros 
jelenet. A szünet előtt felszólaltak még a megjelent külképviseletek küldöttei, a 
Minisztériumok munkatársai.  

Aztán  bevonult a terembe a Lovagrend palástjába öltözött Adományozó Testü-
let, mely az idén pályázott közel másfélszáz jelöltből választotta ki a jelenlévő 
aspiránsokat. Ez utóbbiak, miközben felolvasták érdemeiket, egyenként vonultak 
el a felsorakozott Testület előtt. A ceremónia folyamán elsőként Nick Ferenc 
Lovagrendalapító kardrátéttel fogadta lovaggá a jelöltet, aki a következő lovag 
előtt aláírásával fogadta el a tisztséget. Ezután a 95 éves Búza Barna szobrász 
akasztotta a maga által készített  emlékérmet az immár teljes jogú lovag nyakába, 
akit a Testület többi tagja kézfogással s pár bíztató szó közepette apró ajándékok-
kal köszöntött. A  Himnusz eléneklése és a Szentkorona kivonulása után az új lo-
vagok felsorakoztak a főlépcsőn elkészítendő csoportképhez. Majd kezdetét vette 
a fogadás, ahol a szponzorok jóvoltából fenséges tokaji bort, pálinkát, tepertős 
pogácsát és téliszalámis szendvicseket fogyaszthattak. Ez volt a nagy ismerkedési 
kavalkád ideje is. Kedves szavak, névjegykártyák cseréltek gazdát, s nagy-nagy 
ígéretek a jövőbeni szoros kapcsolattartásra, programcserékre, találkozókra. Ha-
csak töredéke is megvalósul majd terveiknek, máris teljesítik lovagi kötelezettsé-
geiket. 

Kovács Ferenc mkl. 
 
Norvégiai hírek 
 

December 10-én, az oslói Magyarok Baráti Köre (MBK) szervezésében Miku-
lás és karácsonyi ünnepségre került sor. A szórakoztató műsorban szavalatok, he-
gedűszólók s különböző népek eredeti nyelven tolmácsolt karácsonyi énekei 
hangzottak el. Majd a gyerekek egybegyűltek a feldíszített karácsonyfa alatt, s 
ajándékot remélve, kórusban hívták a Mikulást.   
*    December 11.-én különleges alkalomra jött össze az oslóban élő magyar pro-
testáns gyülekezet. A Karácsonyi istentiszteleten Gáncs Péter, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének püspöke hirdetett igét. A gyülekezet 
külön örömére szolgált, hogy katolikusok is eljöttek erre a különös alkalomra. Az 
istentiszteletet követő szeretetvendégségen sok-sok új információhoz jutottunk a 
Magyarországon működő evangélikus missziói rádióadásokról s az otthoni gyüle-
kezetek hétköznapjairól. Az oslói evangélikus életről bővebben az alábbi címen 
olvashatunk: http://www.lutheran.hu/z/ujsagok/evelet/archivum/2003/5/41 
*    2006. januárjában új norvég irodalmi lap megszületését üdvözölhettük. Címe 
szimbolikus, jelzés értékű: KUIPER (a Naprendszerben található kuiper-gyűrűből 
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rom hétre kukoricát szedni… Szóval még a végzős egyetemistákat sem kímélik! 
Így aztán nekem még nehezebb, nincs ki segítsen. Elég izék a tanárok, mert min-
denki követeli a tankönyvet. Van mit cipekednünk. 
Osztályom elég jó, de tanulmányilag gyenge. Két csoport van: 1. gyenge, 2. köze-
pes. Jó, zseni, okos nincs egyetlenegy sem. 
Ez azért nagyon rossz. Igaz, hogy a másik iskolában sem voltak zsenik, de hát az 
gyengébb suli.  
Barátaiddal még találkozol? Melyiket nyírták kopaszra, és kit kísért ki három „
kislány” az állomásra? Kikkel ismerkedtél meg? Milyen a nyolcas csoportod?  
A tanárok csaknem mind azt kérdik, hogy a te húgod vagyok-e.  
Képzeld, az első franciaórán a tanárnő megjegyezte, hogy reméli, nem leszek 
olyan életunt az iskolában, mint amilyen te voltál. Megpróbálom idézni: 
(Eljátszza a jelenetet) 
- Mit csinál most a bátyád?  
- Elvitték… 
- Nem jutott be az egyetemre.  
- Dehogyisnem! 
- Igen? Akkor jól hallottam… (Bájos mosoly.)  
- Hányassal? 
- Hát másodiknak! (Tátva maradt a szája.)  
- Nem jön, hogy elhiggyem…  
Erre valaki beköpi az osztályból: Nem franciából kellett felvételizzen! Kitört a 
röhögés. Rögtön leültetett, öt perccel később kidobott, mert beírtam a könyvbe, a 
francia szöveg fölé, a fordítást. A volt oszid is mind engem szólít. Nem tudom, mi 
baja velem? Na, de nem írok többet, mert már unhatod. Őszintén szólva, álmos 
vagyok! 
Sokszor ölellek.  
 
 Sötét. 
 
FIÚ (ugyanott) Leveleiteket tegnap kaptam meg, és örültem nekik, hisz ezek vol-
tak az elsők. 
Itt kukoricát szedünk, háncsolunk és rugdossuk le a teherautóról. Reggel hatkor 
költenek, és 18 órakor fejezzük be a munkát. Elég nehéz és fárasztó. 
Pénteken elvittek a közfürdőbe. A falu két várostól egyenlő távolságra van, és 
szép házai vannak. Németek lakták, mert a házak homlokzatán a század eleji év-
számok mellett német nevek olvashatók. A bejáratuk nagyon tetszik: bennebb 
van, mint a ház fala, és lépcső vezet fel a kapuhoz.  
Szombaton kerestelek telefonon, de nem vette fel senki. B.-vel beszéltem. 
Sok kenyeret eszem, hogy jóllakjam, mert a munkától megéhezem. Már írtam, 
hogy az étel jobb, mint előbbi helyünkön. 
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Nem nagyon van időm semmire, de azért befejeztem egy Hemingway-t, és egy 
Shakespeare-kötet végén járok. 
Nem lesz elég vécépapírom, és hiányzik az édesség, pénzem elfogyott. 
Húgom! Beszéltem B.-vel, és mondta, hogy szégyellt visszahívni, de mondtam 
neki, hogy majd rendezze el veled a dolgot, beszéljen veled. Árpi csaknem ko-
pasz, Csabát sem nyírták meg. Azok a lányok az áltamáson a Bodi húga és barát-
nője voltak.  
Matekból, földrajzból, biológiából, technikai tantárgyakból nem kell könyvet ci-
pelni. Ha a matektanár téged szólít, az nem baj, csak vigyázz, legyen meg a házi 
feladatod, és kész. Tanulj főleg mateket és fizikát. (Ebben segít majd Józsi is.) 
Más tantárgyakra, házi feladatokra ne fecséreld az időt! Inkább figyelj órán, hogy 
megértsd a dolgokat. Vigyázz a kémiára. Így több időd lesz készülni.  
Szeretettel. 
 
Sötét 
 
APA (ugyanott) Szólt Anyád, hogy szépen írjak. Biztosan azért, hogy tudd kiol-
vasni. Törd kissé magad, akkor bizonyára belátod, hogy írásom, ha olvashatatlan 
is, de gyönyörű. Éppen most készült el a költségvetésünk. Téged is bevettünk a 
költségvetésbe. Nem ezzel a százassal. Ezt gyorssegélyként küldjük. Nem így 
képzeltük a katonaságot, hogy hálószobátok cicomázására a kedves szülőknek 
kell pénzt küldeniük. A mellékelt kékhasút próbaként küldjük, ne nagyon dicse-
kedj vele, mert esetleg felbontják az összes borítékaidat. Anyád gyűjti az édessége-
ket számodra. Lemondtunk a Trabantos kirándulásról: újra nagy sorok alakultak ki a 
benzinkutaknál. Ha csak én megyek, az neked is jó, mert többet juttathatunk kajapótlé-
kodra. B. amúgy sem hajlandó velünk jönni, és igaza van, mert vagy velünk töltöd az 
esti kimenődet, vagy vele. Köszönjük, hogy húgod segítségére siettél néhány jó ta-
náccsal. Erről, jut eszembe, hogy mondta valaki, a műegyetemen pedagógiai kur-
zus is van. Aki elvégzi, műszaki tantárgyakat taníthat középiskolában. Még egy 
lehetőség, hogy majd megtaláld a helyed az életben. Egyelőre ennyi. Hazahoztuk 
faluról Nagymamát. Mindenki jól van. Anyádnak használt a kezelés. Túl vagyunk 
egy adag influenzán. Azt hiszem, neked is jót tenne egy kis C-vitamin. Most siet-
nem kell Anyádat elkísérni, hétfő van, délután is dolgozik.  
Mindnyájan csókolunk. 
 
Sötét 
 
FIÚ (ugyanott) Ma kaptam kézhez a levelet. Azért írok rögtön választ, mert a le-
vélben írod, hogy egy százas van, és ugyanezt mondtad a telefonba is, de nem ta-
láltam sehol. Többször is körülnéztem azon a helyen, ahol felbontottam a levelet, 
de nem hinném, hogy a felbontásnál csúszott volna ki. A borítékon sem látszik 

elismerési formájává. A cím a hazai és a határon túli magyar személyiségek mel-
lett lehetőséget ad külföldi személyek elismerésére, akik a magyar, vagy egyete-
mes kultúra önzetlen, lovagias művelésében váltak közösségük példaképévé. A cím 
adományozására nyílt pályázat útján a társadalmi szervezetek és önkormányzatok 
adhatnak jelölést." 

Az idei esemény skandináv vonatkozása, hogy az Ághegy-Liget Baráti Társa-
ság, melynek alapító elnöke Tar Károly, maga is a Magyar Kultúra Lovagja, az 
oslói Kovács Ferencet jelölte sikeresen e megtisztelő címre.  

Az  ünnepi rendezvény a Stefánia Palota kertjében kezdődött. A rövid ünnepi 
beszédek mellett szavalatok, dalok, kórusművek színesítették az eseményt. Majd 
az idei alkalomra meghívott díszvendég települések képviselői és más szervezetek 
megkoszorúzták az Alapítvány által felállított Balassi Bálint szobrát  és elénekel-
ték Vörösmarty Szózatát.  

A zsúfolásig telt bálterembe  a Szentkorona másolatát a történelmi díszőrség 
(avar-, honfoglalás-, kuruckori vitézek, I., II. világháborús és XXI. századi  kato-
nák) kísérte. Nick Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagrend alapítóelnöke megnyitó-
beszédében az év folyamán eltávozott lovagtársakról emlékezett,  és sorra vette a 
közelmúltban lezajlott találkozókon történteket. A rendező szervezetek bemutat-
kozása és elismerésének átadása  után kezdetét vette a kultúrprogram. Kovácsvá-
gás település művészeti csoportjai adtak ízelítőt egész éves munkájuk terméséből. 

Itt érdemes megállni egy percre, s kitérni arra a nagyszerű kezdeményezésre, 
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A Magyar Kultúra új Lovagja  
 

A Magyar Kultúra Napján, a skandináviai magyarok közül harmadiknak, lo-
vaggá ütötték Kovács Ferencet, írót, képzőművészt, egyetemi tanárt, filmest, iro-

dalomszervezőt, az Ághegy -Liget Ba-
ráti Társaság norvégiai  alelnökét, az 
Ághegy, skandináviai magyar irodalmi 
és művészeti lapfolyam főszerkesztő-
helyettesét 
 
A X. MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

GÁLA  
Kölcsey Ferenc 183 éve, 1823-ban ezen a napon 

írta a Himnuszt 
    A  budapesti Stefánia palotában a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány immár 
tizedik alkalommal rendezi meg ünne-
pélyes keretek közötti Lovagavatását. „
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány első-

ként 1999-ben avatott lovagokat. Az alapítvány hosszú távú célja, hogy a Kultúra 
Lovagja cím tudatos menedzseléssel váljék a társadalmi szervezetek legmagasabb 
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semmi nyoma az esetleges felbontásnak. Bánom, hogy megírtam, hogy elfogyott 
a pénzem, mert nem azzal a szándékkal írtam, hagy pénzt kérjek, mert nincs mire 
költenem.  
A hálónk 36 személyes, és a szülők által küldött pénzből függönyt, sötétítőt, virá-
gokat, seprűket, mosóport kellene, hogy vegyünk. Ennyit kértek tőlünk, kénytele-
nek voltunk ennyit adni. 
B.-t is meggyőztem, hogy ne látogasson meg, mert túlságosan körülményes lenne 
az utazás és fárasztó. Remélem, a csomagot, amit küldesz, minden nehézség, min-
den baj nélkül megkapom, mert nyugtalanít, kizökkentett ez az eset a pénzzel. Ép-
pen ezért ne küldj, ne is hozz később sem pénzt, annál is inkább, mert szükség van 
rá otthon is.  
Láttam három fehér fenekű őzet, és egy nyulat méterről, ölyvet, fürjet és sok-sok 
fácánt. Ettem vadszőlőt és sült szóját. 
 
Sötét 
 
APA (az anya mellett állva, mindketten reflektorfényben) Ma kaptuk meg házas-
sági évfordulónkra küldött táviratodat, és igen jólesett megemlékezésed, jókíván-
ságod. Ma érkezett a leveled is, illik rögtön megválaszolnom. Úgy lesz, ahogy 
kívánod: B.-ék menjenek avatáskor, én később, de még ebben a hónapban válasz-
tás  is lesz. Úgy gondolom, aznap nem avatnak. Ha igen, akkor nehéz lesz a B.-ék 
utazása, papírt kell kérniük, hogy ott szavazhassanak. De mondom, két ünnep sok 
egy jó katonának, ilyen alkalommal régen italadag is járt. Ha a kettőt egyszerre 
tartják, néhány korttyal kevesebb. Majd meglátod. 
Az ellopott százast nem sajnálom, a tanulság többet ér… Az is igaz, hogy nem 
lehet levélben pénzt küldeni, ezért reklamálni sem lehet. Gyorsan akartuk küldeni, 
és úgy jártunk el, mint a falusiak. Ha valóban tudod nélkülözni a pénzt, akkor leg-
közelebb B.-vel küldünk, mert biztosan lesz kiadásod. 
A héten Józsival elkocsikáztunk hozzájuk, és elhoztuk a télire való krumplit. Di-
csértek az öregei, hogy szorgalmas vagy. Amikor segítettetek a kukoricaszedés-
ben a többiek egy, de te két sort vállaltál. Sok és iható már az idei bor. A házigaz-
dák és a rokonság szívélyesek voltak.  
Nemrég Anyáddal  falun jártunk, hoztunk hét láda almát. Egy másik helyen pálin-
kát és paszulyt kaptunk. A konyhára legszükségesebbeket beszereztük, amikor 
majd hazalátogatsz, meglátod. Ilyenformán pénzügyekben is még az idén egye-
nesbe jövünk.  Azt tervezem, hogy miután letelik a szolgálatod, velünk vagy B.-
vel és a többiekkel két hetet utazgass a szomszédos országokban, ahova kienged-
nek. 
Nagymama kezéről levették a gipszet, ígérte, hogy süt neked tésztát. A klub szín-
játszói részleteket mutattak be kísérleti darabjukból a diákok előtt. Húgod is sze-
repelt. Szép siker volt. Nagyapád kérésemre készített három pár bundás vagy mű-



1852                                                  Páholy 

szőrmés bakancsbetétet, ha sürgős, csomagban felteszem. Ha nem fázik a talpad, 
elviszi neked B. 
Üdvözlöm a fehér fenekű őzikéket, vigyázzanak magukra. És te is. Kilenc hónap 
után lettél csecsemő, az emberesedés kilenc hónapjából csaknem másfél hónap 
eltelt, azt hiszem, elégedettek lehetünk veled; külön örülök pontos fogalmazásod-
nak és Anyádat is felüdítő soraidnak, amiből okos gondolkodásod kitűnik. Mon-
danom sem kell, várjuk leveleid. Csókol: Apád. 
ANYA (az apa mellett) Drága kicsi fiam! Miután jó Apád már mindenről beszá-
molt, nekem kevés maradt, de szeretném elmondani, nagyon boldoggá tett figyel-
mességed, és komoly gondolkodásod, nem mintha eddig sok panaszra lett volna 
okom. Szeretném, ha leveledben megírnád, mire van szükséged: ruha, étel? De ha 
lehet, pontosan. Gondoltam valami meleg holmira, amit majd Édesapa elvinne 
neked. Mi szükséges? Én is már nagyon szeretnélek látni, de a helyzetet ismerve, 
te megérted… Amikor hazajössz, majd sokat dumálunk. Sok mondanivalóm van 
neked, amit nem szeretnék levélben, megírni, elmondva jobb, közvetlenebb. 
Húgodnak nagyon hiányzol, akárcsak nekünk. Nagyon jó, hogy mindig írsz neki 
is, így talán, remélem, még közelebb kerültök egymáshoz, ami nagy öröm szá-
momra. Kéréseid pontos listáját várom. Sokszor csókol Édesanyád. 
 
3. jelenet 
 
A színpadon nappali fény. Az anya kabátban, éppen elmenőben, az apa ajtóig kí-
séri. 
 
ANYA Ha lesz időd, javítsd meg a konyhai csapot, megint csöpög. Ne várjatok, 
ebédeljetek. Vacsorára majd hozok a pékségből friss kenyeret… Tartják a helye-
met a sorban. 
APA Ne nyugtalankodj, minden rendben lesz. Várlak… 
ANYA Szervusz (Kimegy.) 
APA (elgondolkozva kivár, később észbe kapva) Szervusz, szervusz… Várlak…
(Téblábol a szobában, jegyzetel felkapja fejét a csengetésre, sietve ajtót nyit) Mit 
felejtettél itt? 
BELÜGYIS (civilben, lerí róla a rosszul öltözöttség) Zavarok? 
APA (idegesen) Nem vártam. Mit óhajt? 
BELÜGYIS Arra gondoltam, hogy folytatnunk kellene a tegnapi beszélgetést. 
APA Nincs több mondanivalóm. 
BELÜGYIS (körbejár a szobában) Persze, megértem. Tegnap valószínűleg feszé-
lyeztette a környezet, tudja, a mi irodáink meglehetősen ridegek, és mi is elégé 
hivatalosan viselkedtünk. De itt ugyebár egészen más… Itt valóban kellemes… 
És ez a sok könyv… 
APA (idegesen) Kapitány! Nekem dolgom van… Beidéztek, három órát faggat-
tak, fenyegettek. Tudja, hogy az irodájukat abból az egykori osztályteremből vá-
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Alapszabályzat  

 
1.§. A szervezet neve: Ághegy-Liget Baráti Társaság. (Ághegy—Liget 

Vänskapföreningen) 
2.§. A szervezet célja: a magyar nyelv és kultúra, az irodalom és képzőművé-

szeti alkotás népszerűsítése, a skandináv kultúra terjesztése. 
3.§. A társaság tagjai tevékenyen részt vállalnak a közösség munkájában, kap-

csolattartásuk főként az Internet segítségével történik. A virtuális közgyűlés, illet-
ve a skandináv országokként öt-öt választmányi tag által javasolt és az elnökség 
által kidolgozott célkitűzések megvalósításában, anyagiakkal és munkával támo-
gatják az egyesületet. A szervezet egész tevékenységét a tagság cselekvő részvé-
telére építi. 

4.§. A tagok joga, hogy igényeiknek megfelelően országonként és régiókként 
kisközösségeket alakítsanak, és ezek élére vezetőket válasszanak. A kisközössé-
gek autonóm tevékenységét a Társaság elnöksége összefogja és irányítja. 

5.§. Az egyesület legfőbb határozószerve a virtuális közgyűlés. Évenként leg-
alább egyszer, a három héttel előbb meghirdetett javaslatokról dönt, de legalább 
tíz tag kérésére, egyszerű szavazattöbbséggel elfogadhat vagy elutasíthat javasla-
tokat a Társaság tevékenységének tervéből. A vita és a szavazás a társaság hon-
lapjának levelezőlistája segítségével történik. 

6.§. A közgyűlés háromévenként választ vezetőséget. A vezetőség: elnökségből 
és országonként öt választmányi tagból áll. A választmány elnökséget választ. Az 
elnökség elnököt, ügyvezető elnököt, s a tevékenységi területeknek megfelelően 
alelnököket valamint titkárt és pénztáros választ. A vezetőség köteles évenként 
részletes tevékenységi tervet kidolgozni és annak teljesítését nyomon követni. 

7.§. A szervezet aláírás jogát az elnök, ügyvezető elnök és a pénztáros gyakorol-
ja. 

8.§. A szervezet anyagi alapjait az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi 
és művészeti lapfolyam és a Magyar Liget című dél-svédországi magyar családi 
lap könyv és lemezkiadványainak támogatására érkező, adományokból, saját ren-
dezvényeiből és a tagdíjakból biztosítja. A tagdíjat a vezetőség állapítja meg. 

9.§. A szervezet könyvvitelét a pénztáros végzi, évenként szakavatott könyv-
vizsgáló ellenőrzi 
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lasztották le, ahova négy évig jártam, mert iskolánkat megszüntették?! És a pin-
cét, amelynek sivárságával fenyegettek, jobban ismerem maguknál, hiszen, mi 
diákok hordtuk be oda, minden ősszel, a krumplit és azt a  rengeteg káposztát. Mit 
akar?  
BELÜGYIS (erőltetett nyájassággal) Szólítson Rusunak. Ha valaki kérdezősköd-
ne rólam, mondja, hogy képzőművészeti kritikus vagyok, és rendkívül érdekel-
nek… Mondjuk, hogy a Nagybányai Iskola alkotóinak munkái érdekelnek. 
APA (felvillanyozódva) Tényleg… Ferenczy Károly, Glatz Oszkár, Réti István, 
Iványi Grünvald Béla, Thorma János… És Hollósy técsői iskoláját is ideszámítva, 
de a posztnagybányaiak közül Bernáth Aurélt sem kihagyva. Mit szól például sár-
ga kabátos önarcképéhez? És a nagybányai kék… Valóban csodálatos világ. 
Ferenczy Károly immár vitathatatlanul a magyar impresszionizmus mozgalommá 
teljesedő nagy alakja, aki szelíd modernsége mellett megőrizte a klasszikus érté-
keket is… 
BELÜGYIS Tudtommal Nagybánya Romániában van! Mindaz, amit mondott a 
mi impresszionizmusunkat dicséri. Javítson ki, ha nincs igazam. A neveket pedig 
felírom. Majd mi utána nézünk, mit csinálnak ezek az elvtársak ott Nagybányán! 
 
Hirtelen sötét.  
 
4. jelenet 
 
Ismétlődő jelenet.  
A színpadon nappali fény. Az anya kabátban, éppen elmenőben, az apa ajtóig kí-
séri. 
ANYA Ha lesz időd, javítsd meg a konyhai csapot, megint csöpög. Ne várjatok, 
ebédeljetek. Vacsorára majd hozok a pékségből friss kenyeret… Tartják a helye-
met a sorban. 
APA Ne nyugtalankodj, minden rendben lesz. Várlak… 
ANYA Szervusz (Kimegy). 
APA (elgondolkozva kivár, később észbe kapva) Szevasz, szevasz… Várlak…
(Téblábol a szobában, jegyzetel, felkapja fejét a csengetésre, sietve ajtót nyit) Mit 
felejtettél itt? 
BELÜGYIS (civilben, lerí róla a rosszul öltözöttség) Üzenetet hoztam… 
APA (felháborodva) Kifigyeli, hogy mikor megy el a feleségem… Mit akar már 
megint?! 
BELÜGYIS Semmit, semmit. De mert a múltkor azt mondta, hogy mi nem adha-
tunk magának semmiféle megbízatást, utánajártam a dolognak. A megyei első 
titkár utasítását hoztam, személyesen kéri, hogy segítse munkánkat. 
APA (elgondolkodva) Mit kell tennem? 
BELÜGYIS (belelapoz a kezében lévő irattartóba) Vagy félszázan szerepelnek 
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ezen a listán. Ismeri őket? 
APA (elveszi a papírt, mormolva olvassa a névsort) Mindeniket ismerem. 
BELÜGYIS Nagyszerű! Nem kérek lehetetlent, csak annyit, hogy adjon vélemé-
nyezést róluk. 
APA Minek? 
BELÜGYIS Káderügy. A szokásos bürokrácia… Kell az irattartóba. Máskor is írt 
ilyet, amikor munkahelyi előléptetésről, felvételről volt szó… És amikor külföldi 
utat kérelmeztek ismerősei.  
APA Rólam is gyűjtöttek véleményezéseket. 
BELÜGYIS Na látja. Írjon néhány sort, például erről az emberről. (Egy névre 
mutat a listán) 
APA Kollegám volt. 
BELÜGYIS Hát akkor, mi sem könnyebb. 
APA Jó. (leül, a térdére fektetett irattartóra helyezett papírlapra ír gyorsan né-
hány sort) 
BELÜGYIS (átveszi a papírlapot, és félhangosan olvassa) Alulírott stb. évtizede 
ismerem stb, kiváló munkaerő, talpig becsületes, rendes, családszerető stb. stb. 
(felkapja a fejét) De hiszen ez egy hibátlan ember! Nahát! Ez egészen valószínűt-
len, nem gondolja?! 
APA Bírálni való benne is van. 
BELÜGYIS  Na látja! Írja csak ezt is oda. (Visszaadja a papírt) 
APA (gyorsan ír még néhány sort) Tessék! 
BELÜGYIS (elégedetlenül olvassa) A munkaköri teendők során olykor ingerült, 
hirtelen haragjában az asztalt csapkodja, munkatársai, javítószándékkal, felhívták 
a figyelmét, hogy, ha lehet, káromkodjon ritkábban stb. stb. 
BELÜGYIS Ennyi? 
APA Más nem jut eszembe. 
BELÜGYIS Erőltesse meg magát. 
APA Jó! (elveszi a papírt és nekikészülődik az írásnak, de előbb felmondja a szö-
veget) Sok évvel ezelőtt, hirtelen felindulásból, pofon ütött egy belügyist, mert az, 
többek között, az ő édesanyját is szidta… Így jó lesz? 
BELÜGYIS (kikapja az apa kezéből a papírlapot) Ez nem fontos! (Parancsolóan 
az apa elé tartja.) Írja alá! Írja alá, mondjuk, hogy VIKA. Ez lesz a titkos neve. 
Nyugodtan írhat bármit, senki sem fogja megtudni... 
APA (aláírja a papírt és átadja a belügyisnek) Tessék. 
BELÜGYIS (méltatlankodva) De hiszen ez a maga neve? 
APA Vállalni szoktam, amit leírok. 
BELÜGYIS (csodálkozva) Rendben. Maga tudja! 
 
Hirtelen sötét. 
 

színvonaláról, amelyhez számos, a valóságot feltáró írást és javaslatot remélünk. 

Elkészült az Ághegy 11-15. számát tartalmazó III. kötete. Nyomtatásához, a 
társaság tagjain, a magyar egyesületek és ezek szövetségén (SMOSZ) kívül, to-
vábbi segítségét remélünk a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságától 
és a Határon Túli Magyarok Hivatalától.  

A kötet tartalmából kiemelkedő néhány tekintélyes skandináviai magyar alkotó 
kerek évfordulós köszöntése, Szente Imre zárt ë-vel átírt, dicséretes Kalevala for-
dításának, Hegedűs Zsolt olvasmányos Svédcsavar című könyvének és Bartha 
István (és munkatársai) által svédből ordított regény (Bernhard Nordh: A hódtavi 
telepesek) folytatása. A Páholy rovatban olvasható a szerkesztő új, Az ismert kato-
na című tragédiája. A Rügyek rovatban többek között bemutatjuk: Csillag János 
verseit, Tóth Ildikó svéd-magyar témájú rövid írásait, Bartha Magda vízfestmé-
nyeit és Tóth Tímea festményeit. 
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Az Ághegy-Liget Baráti Társaság honlapjának első oldala 



fonon megszólítani. Ezért kérem, ne lepődjenek meg, amikor Tanászi Mária, a 
Társaság titkára, telefonon érdeklődik majd, hogy kívánnak majd nyomtatott tájé-
koztatót kapni tevékenységünkről, támogatnánk-e az Ághegy nyomtatását befize-
téseikkel a Plus Girot 404 86 10-2 bankszámlánkra. 

A Társaság eddigi bevált gyakorlatát folytatva, a két lap tartalmának gyors is-
mertetése céljából a világhálón teszi közzé a két lap internetes változatát (www.
hhrf.org/aghegy és www.hhrf.org/magyarliget). Összetartozásunkat erősítendő, 
jelvényt készítünk, amelynek kialakítására pályázatot hirdetünk. 

Mi újság az Ághegy és a Magyar Liget háza táján? 

    Az újság: a Ma-
gyar Liget.  

    Az Ághegy fo-
lyóirat, amelynek 
internetes változa-
tát lapfolyamnak 
neveztük.  

    A Magyar Liget 
legközelebb ősszel 
jelentkezik össze-
vont számmal, 
amelyben ezúttal 
is nagyobb terje-
delemben, gazda-
gon illusztrált, 
olvasmányos Nyá-
ri történeteket 
közlünk. Várjuk 
olvasóink írásait. 
A Magyar Liget 
továbbra is igyek-
szik a Dél-
Svédországban élő 
magyarok mindent 
kibeszélő lapja 
lenni. Időszerű 
közügyünkről szól 
idén elkezdett so-
rozatunk az anya-
nyelvi oktatás 
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5. jelenet 
 
A színpadra leengedett, arctalan habszivacs-bábuk katona létét, jelzésszerűen 
sapkájuk mutatja. A két vagy négy sorba rendezett bábuk élén, az első sorban, a 
fiú. Sapkája, esetleg kabátja és ormótlan bakancsa mutatja katona voltát. A szín-
padon kívülről harsanó, unalomig ismételt vezényszóra, előbb a bábukkal egy-
szerre, aztán késve vagy a bábukat megelőzve, összezavarodva, hajtja végre a pa-
rancsot. Az arcára irányított fényben, az egykedvűségtől a dühödt felháborodásig, 
majd a megaláztatás miatti könnyezésig terjedő játéka közben gépiesen ismétlődik 
a kíméletlen parancs. 
PARANCSNOK HANGJA Század, előre in-dulj! (döngő léptek hangja) Vissza-
kozz! (A parancsszótól lemaradó ütemben lépések felerősített zaja.) 
PARANCSNOK HANGJA Egyszerre! A hétszentségét! Csak semmi csattogás… 
Század, előre in-dulj! (döngő léptek hangja) Vissza-kozz! 
A nézőket is sokkoló, feszültséget keltő ismétlések után, a bábuk ütköztetése köz-
ben, fokozódó szuszogás, káromkodás foszlányok hallatszanak, végül a bakancsos 
lábak robajában összecsuklik a bábukból álló század.  
A fiú merev arccal, vigyázzba feszülten néz a semmibe. 
PARANCSNOK HANGJA Országszomorító, anyámasszony társaság! Girhes in-
tellektuel-banda! Puliszka népség! De ha vért izzadtok is… 
 
 
6. jelenet 
 
A látogatóknak fenntartott terem a kaszárnyában, előtérben ülőalkalmatosság. Az 
apa a fiára vár. A belépő fiú egyik lába bekötve, papucsban. 
APA (kibontakozva az ölelésből) Mi történt?   
FIÚ Három napra felmentettek, mert feltörte a lábamat a bakancs. De már gyógy-
ul… 
APA Hogyhogy feltörte?  
FIÚ Tele lett a lábam vízhólyaggal. Az egyiket a talpamon ki kellett vágni. De 
már gyógyul… 
APA Fáj? 
FIÚ Már nem… Mondom, hogy gyógyul… 
APA Mesélj!  
FIÚ Jól vagyok.  
APA Tényleg? 
FIÚ Tényleg. Reggel már csak fogat mosok  
APA Kevés az idő?  
FIÚ Nincs víz. 
APA Hogyhogy nincs víz?  
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FIÚ Nincs nyomás. 
APA Ez máshol is megtörténik.  
FIÚ Meg. 
APA Különben? 
FIÚ Semmi különös. Telik az idő.  
APA Kibírod? 
FIÚ Ki. 
APA Van valami problémád? Beszéljek-e a tiszttel? 
FIÚ Nincs miért. Felettesem rendes ember. Kijövünk vele. Nemrég kötelező bő-
röndvizit volt. Senkitől nem vett el semmit. Mások piszkálódnak. Holnap lőgya-
korlatunk van, megkért, hogy ne maradjak le, ha tudok, menjek velük tornacipő-
ben. 
APA Vállaltad?  
FIÚ Igen. 
APA Tornacipőben? 
FIÚ Már nagyjából begyógyult a lábam.  
APA Hogyhogy nagyjából? 
FIÚ Holnap már csak ragtapasz lesz rajta. Három napig lötyöghetek a hálóterem-
ben… 
 
(Hangszalagról felidézett párbeszéd.)„Tudsz-e kapcát kötni?”, „Tudok!”,  
„Honnan tudnál?”, „Nem nagydolog.”, „Na, nem baj. Megtanítlak.” „Ha sért a 
csizma, használd a kapcát!” „Bakancsot adnak.”, „Bakancsba is lehet…”, „Jó.” 
 
APA Felsértett a lábbeli. Mondtam, hogy vigyázz… 
FIÚ Hány óra?  
APA Mindjárt hat. 
FIÚ Gyűlésre kell mennem. Ha már felmentettek a gyakorlatozás alól, a gyűlésről 
nem hiányozhatom. 
APA Jól van, menj. Mondd, hogy apád vár reád…  
FIÚ Hát akkor megyek. 
APA Várlak! 
(Az apa körbejárja a szobát, olvassa a feliratokat, kekszet majszol, közben elsöté-
tül, és újra kivilágosodik a színpad. A fiú csomaggal tér vissza, mutatja a kalapot, 
amit a barátnőjének vásárolt) 
APA Nehéz? 
FIÚ Ááá dehogy… 
APA Mutasd a lábad. Húzd le a zoknid! 
FIÚ (önérzetesen) Hát nem hiszed el nekem, hogy csakugyan begyógyult már? 
APA (a fiút fürkészve, lassan) Elhiszem. 
FIÚ Nemsokára letesszük az esküt. Utána biztosan még könnyebb lesz… 

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság 
 
Virtuális egyesület 

 
Céltudatos szervezkedés 

 
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság április végén tartotta elnökségi ülését Lundban, 
amikor rögzítette tagjainak egyöntetű határozatát a Társaság további tevékenysé-
gének korszerűsítését illetően. A Társaság honlapjának segítségével lebonyolított 
virtuális közgyűlésén a véleménycsere és a vezetőségválasztás eredményeit össze-
gezve, az elnökség nyilvánosságra hozta az ALBT szervezeti szabályának módo-
sított változatát, és a három évre megválasztott vezetőség névsorát. Újdonság az 
is, hogy a Társaság anyagi lehetőségeit tekintve, az elkövetkezőkben a skandiná-
viai fiókszervezetek választmányi tagjainak segítségével bővíti szervezeti tevé-
kenységét, amelynek középpontjában továbbra is „a magyar nyelv és kultúra, az 
irodalom és képzőművészeti alkotás népszerűsítése” célkitűzés áll. 

Az elnökségi határozat értelmében a Társaság a jövőben továbbfolytatja az Ág-
hegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lap, valamint a Magyar 
Liget című dél-svédországi családi lap népszerűsítését, amelynek támogatására 
alakult, és e célból igyekszik újabb tagokat toborozni. Svédországi tevékenységi 
tervében szerepel a lapok bemutatása Stockholmban: a magyarok önképzőkör-
ében, az Idős Magyarok Klubjában, a Sétáló Nők rendezvényén és a Magyar 
Nagykövetségen. A SZMOSZ segítségével pedig, a meghívott Határon Túli Ma-
gyarok Hivatala elnökével, jelen lesz mindazokban a svédországi magyar szerve-
zetekben, amelyek igényt tartanak az anyaországgal közös ügyeinkről szóló ki-
adós beszélgetésre, és az otthoni segítséggel nyomtatott Ághegy második köteté-
nek bemutatására.  

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságával kötött szerződés az Ág-
hegy második kötetének nyomtatására további nehézségbe ütközik, immár több 
mint fél éve húzódik. A nyomtatás megnövekedett ára miatt, a 2006. május végi 
határidőt sem sikerült betartani, de további ígéretet kaptunk arra, hogy a kötet ha-
marosan elkészül.  

Az elnökség fontolóra vette, hogy minden lehetséges módon elősegíti a skandiná-
viai magyarok számítógépes levelezése magyar helyesírását, folytatja a Magyar 
Ligetben évekkel ezelőtt meghirdetett Tudnunk kell egymásról! akciót, felhívja a 
figyelmet az északon élő magyarok szükséges összeszámlálására.  

A közelmúltban közel négyszáz magyar család kapott a Társaságtól ismertetőle-
velet. Folytatva ezt, sziszifuszi munkára vállalkozik a Társaság, amikor elkövet-
kező években igyekszik minden északon élő magyar családot levélben vagy tele-
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Nazim Hikmet: 
 

Epekedés 
 

Tengerbe térni kívánkozom! 
Kék víztükörben nagyra nőni látszó 

képemet mérni kívánkozom! 
Tengerbe térni kívánkozom! 

 
Sok hajó jár, messze fénylő szemhatárra jár, 

fehér vitorláját nem is bú duzzasztja bár. 
De a hajós-életnek is egy nap vége már, 

s minthogy a halál egyszer csak énrám is vár: 
 

én vízben kihunyó fáklyaként 
végemet érni kívánkozom! 

Tengerbe térni kívánkozom! 
Tengerbe térni kívánkozom! 

 
De ne ezek a lemondó sorok legyenek az utolsók! 
Kívánjunk Kemény Ferencnek egyik hellén kedvencével, Alkaiosszal jó egészsé-

get, további dolgos éveket  
 

Iddogálj, nosza, fáklyára ne várj, száll az arasznyi nap, 
pajtás; cifra kehelyt és öblöset ám, rajta emelj, üríts, 
mert a bort minékünk Zeus atya és szép Semelé fia 
gondűzőnek adá; töltsd a kupát jó tele, benne egy 
s két meszelyt keverőn; serlegeink egyike másikát 

váltsa fel. 
 

(Bordalok I): 
 
 
 
 
 
Tengertől tengerig 
Kemény Ferenc 2500 év európai költészetéből válogatott, 30 nyelvből készített, 150 formahű 
versfordítása. Kézirat. Kemény Ferenc kiadása, 2005 
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APA Ügyes vagy! (Az általa hozott csomagot rendezi) Majonézes albán csigát 
hoztam egy üvegben. Előbb ezt edd meg. Aztán a prézlis húst, aztán…  
FIÚ (mosolyogva az apa anyáskodásán) Persze… 
APA Egyél.  
FIÚ Most nem tudok. Későn ebédeltünk. És bevágtam két adag babot. 
APA Paszulyt 
FIÚ Itt babnak mondják. 
APA Két adagot? 
FIÚ Tudod, hogy szeretem. Nálunk önkiszolgálás van, hát beálltam másodszor is. 
APA Nem fogytál.  
FIÚ Nem fogytam. 
APA Hát majd később megeszed, amit anyád küldött. Megkínálhatod a fiúkat is? 
FIÚ Megkínálom. 
APA Itt maradhatok holnapra, és beszélhetek a feletteseddel. 
FIÚ Az csak rosszabb. Meg nincs is miért! 
APA Ahogy gondolod… (Zsebében kotorász) Anyád pénzt küldött. Még jó, hogy 
eszembe jutott. 
FIÚ Nektek most jobban kell 
APA Anyád úgy osztotta be, hogy ennyi jutott neked. 
FIÚ Valóban nincs szükségem pénzre. Nemrég küldtetek. 
APA Elment az már az adósságodra… Vedd el.  
FIÚ Nem veszem el. 
APA Nem vihetem vissza. Tudod, milyen anyád…  
FIÚ De csak vidd vissza. Amikor hazamegyek szabadságra, akkor is kell majd. 
APA Lesz akkor is, ne félj. Nagyanyád is adni akart egy százast, de lebeszéltem 
róla. Azt mondtam, tartsa meg év végére, amikor hazajössz. 
FIÚ Akkor valóban jól fog majd. 
APA Na, akkor itt hagyom a felét. Tedd el.. 
FIÚ Köszönöm.  
APA Nincs mit. 
FIÚ Mikor van vonatod?  
APA (órájára pillantva) Fél óra múlva, de van később is. 
FIÚ Nem késed le? 
APA Nem. Közel az állomás. 
FIÚ Valóban közel van, de azért idejében ott kell lenned. 
APA Hát akkor megyek. Mit üzensz?  
FIÚ Megírtam már mindent. 
APA Írj az öregeknek is. Tudod, milyenek: várják. 
FIÚ Mikorra érsz haza? 
APA Ha minden jól megy, szombatra.  
FIÚ Hát akkor indulj. 
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APA Megyek, fiam. Aztán írj, ha valamire szükséged van. A csomagban találsz 
majd papírt, borítékot és bélyeget. 
FIÚ Írok majd. 
Apa (feláll, készülődik) Megyek. 
FIÚ (átadja a kalapos dobozt) Füle van, ott fogd a dobozt. 
APA (mindkét kezében csomaggal) Szervusz, fiam! (Nem foghatnak kezet, ezért 
két oldalt megcsókolja a fiát, és kitartóan nézi, hogy furcsa, vontatott lassúsággal 
távolodik) 
 
7. jelenet 
 
APA (reflektorfényben) Kedves közlegényünk! Hazaérkezve tanulmányoztam a 
menetrendet, és úgy tűnik, hogy a reggeli vonat rövid idő alatt téged is hazahoz. A 
mellékelt táblázaton megtalálod az összes igénybe vehető vonatok indulási idejét. 
Gyorsvonattal gyere. Érdeklődd meg, válthatsz-e elővételben ott nálatok gyorsvo-
nati helyjegyet. De azt hiszem, helyjegy nélkül is utazhatsz, ha zsúfoltak lesznek a 
vonatok. Ha nincs más, gyere éjszaka. 
Felétek az ellátás is jobb, mint nálunk, vásároltam szalámit. Láttam ott 6-7 féle jó 
bort, olyat, amiből nekünk egyáltalán nem hoznak. 
Most rajtad a sor, írj szépen mindenkinek. Írd meg, mi van a lábaddal. Hogyan 
sikerült a vizsga, a felesketés. 
Miután kiléptem tőletek, az állomásra mentem. A hétórás személy éppen egy órát 
késett, így aztán lemondtam a továbbutazásról. Megkerestem a szállodát; enni is 
kaptam, és megkóstoltam a helyi sört. Ez is jobb, mint a mifelénk gyártott lötty. 
Reggel körbejártam a várost, láttam két századot masírozni. Téged nem láttalak, 
pedig nagyon figyeltem a tornacipődet. Szombaton értem haza. Ma vasárnap van. 
B.- vel beszéltem, eljön majd a kalapért, ha nem tud, a héten úgyis feléjük járok, és bevi-
szem neki. Orvosi vizsgálatokra jár, hogy munkába álljon. Mondta, hagy látott vermutot. 
Én is láttam utamon, ha tudom, hogy kell nektek, vásároltam volna. Na, de így is lesz. 
Most végre itt is napos idő van. A fűtés gyatra. 4 fok van a szobánkban. Várunk 
haza, ha többen vagyunk, melegebb van. Húgoddal nehezen bírunk, a szája nagy, 
anyáddal csatarálnak. Vakációig nem mehet sehova, mert későn jött haza. De még 
megmenthető. Számítunk a segítségedre, ha majd hazajössz. Légy ügyes. Mind-
nyájan csókolunk: Anyád, Apád és Húgod. 
Sötét 
 
FIÚ (a színpad baloldali előterében, reflektorfényben felidézi, felmondja vagy ol-
vassa levelét, a háttérben halk katonazene, nyekergő induló) Kedves Édesanya, 
Édesapa és Húgom! Nagyon köszönöm a csomagot, éppen idejében érkezett. Ka-
rácsony után kapunk szabadságot, naponta két süteményt ehetek. Mind a két fajta 
nagyon jó ízű. Cukorkával, karamellel együtt bőven elég lesz az édesség. A csiga 

Kemény Ferenc nem csupán idegen nyelvekből fordít magyarra, hanem ma-
gyarról idegenre, sőt idegenről idegenre, vagyis nem kevesebb mint 102 viszony-
latot tesz ki versfordításainak összessége. A fordítások mellett nyelvészettel, böl-
cselettel is foglalkozik. Visszatérő motívum az elsuhanó, pillanatnyi, be nem tel-
jesült vonzódás (keserűen-fájón-édesen, legszebbként megélt szerelem?), miként 
Octavian Goga villanásnyi életképében: 
 

Egy pillanat 
 

Alig egy percre láttuk egymást, 
s az örvény rögtön elsodort már. 
Baljós végzet leselkedett ránk 
az árnyékból, míg átkaroltál. 

 
Mégis, egy néma szembenézés 
elég volt, hogy lobogni lássam 

egy teljes életnek varázsát 
egy pillanatnyi lángolásban – 

 
az óceánon mintha látnék, 

koromsötét, félelmes éjben, 
felvillanó villámsugárnál 

eltűnni egy hajót a mélyben. 
 

 
Ha figyelembe vesszük, hogy Pilinszky János összes költeménye milyen, 

aránylag vékony kötetbe, vagy Füst Miláné kevesebb, mint 250 oldalba „
belefért”, a szerkesztés és válogatás imponáló teljesítményének látjuk ezt a karcsú 
kötetet, ami a műfordító mellett Csicsery-Rónay István munkáját is dicséri. 1944-
ben – a diplomata szolgálatba lépő szerző/műfordító, akkori íratlan elvárásoknak 
megfelelően álnéven, Kolos Marcellként – megjelenő „Arion lantján” c. kötete óta 
ez a mostani, a második. „Az ifjúkori ’Arion lantján’ kötethez kapcsolódva az 
Arionnak tulajdonított tengerbeveszéstől-menekülést leíró töredékkel kezdem e 
kötetemet, végzem pedig Nazim Hikmet tengerbeveszés után epekedő soraival. 
Amiből tehát magától is rájön az olvasó a ’Tengertől tengerig’ kötetcím eredeté-
re.” 
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Vívott a kis csapat 
a tankdivíziókkal, 
a légi légiókkal, 

míg alul nem maradt. 
Ki ver vasat vagy túr rögöt, 
tudja: ha lelke megtörött, 

nem ér az élet semmit, 
végeknek vége jött. 

 
 

Korábbi diplomáciai pályáját cserélte fel a fordítóéval. De hazaszeretete töret-
lenül megmaradt.  Olvassuk így Theodor Storm fordításának részletét A mi város-
unk c. versből: 

 
De csügg rajtad egész szívem, 

bús parti városunk. 
Az ifjúság varázsa nem 
törlődik rajtad el sosem, 

bús szürke városunk. 
 

Tizenkét nyelven beszél folyékonyan. Szellemének irányultságát, hitvallását 
egy Voltaire-idézettel jellemezték: „Azok a kutatók, akik a világszerte élő ki-
csinyszámú gondolkodóknak a legnagyobb szolgálatot teszik, az elszigetelt, író-
szobájukba zárkózott valódi tudósok, akik sem az egyetemi tanszéken nem fejte-
getnek, sem az akadémiában nem vallanak féligazságokat. S az ilyeneket mindig 
is üldözik. Nyomorult fajzatunk jellegéből folyik, hogy a kitaposott úton járók 
követ hajigálnak arra, aki új utat mutat.” Talán erről is szól az 1963-ban elhunyt 
Franz Karl Ginzkey A kéregető c. verse: 
 

Ez számtalan szív ajtaján 
kérőn kopogtata; 

kenyeret vára mindenütt, 
de csak követ kapa. 

 
S ő hazahordá mind a sok 

követ, amit kapa: 
belőle önszive köré 
magas falat raka. 
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jó ízű volt, ilyent még nem ettem. A túró, a hús és a vaj is két nap alatt elfogyott. 
A sajtot lassan eszegetem. Egy üveg szörp is elment. A kesztyű nagyon jó, az al-
sónadrágok is kitűnőek. Meleg holmim túl sok van. Napközben csak egy pulóvert 
viselek, így is, ha sokat menetelünk, szaladgálunk, nagyon megizzadok a sok 
posztó alatt. Csak a fülem és a kezem fázik. (Játékosan idézi) „Kedves szüleim, 
fáznak a füleim, küldjenek egy sapkát, puszilom a macskát” Jól fogott a sok újság, 
a folyóirat is. A képeslapot hárman is meg akarták venni vezetőink közül a benne 
lévő képek miatt. Ezért arra kérem húgomat, hogy válogasson a régi képes újsá-
gokból, amelyekben oldalnagyságú képet vannak. Az a fontos, hogy valamilyen 
együttes vagy nőket ábrázoló kép legyen. Gyűjtsön össze kb. 50 lapot, és ha jön 
B., küldjétek el vele, ha nem, akkor postán. Ha adhatnék ilyen képeket, az jó pont 
volna számomra. 
Köszönöm nagymamának a kesztyűt, nagytatának a talpbetéteket, fáradozásukat. 
Hallottam, hogy kaptam (valószínűleg karácsonyra) egy olyan pár csizmát, mint 
az édesapáé. Ennek nagyon örülök. Jól esne felváltani a durva bakancsot a kényel-
mes, szőrmés csizmával. 
Remélem, hogy édesanya már teljesen felépült, nagymamának is rendben van a 
fájós keze. Húgom pedig jól felkészült a matek-, fizika-, román- és magyar-
dolgozatokra. Vigyázz húgom, ne húzzanak meg a jelentéktelennek tűnő tantár-
gyakból, Üdvözletem Józsinak. Remélem, nincs nagy gondja a diplomatervek el-
készítésével; és a húgom tanítása is könnyebben megy neki. 
Ui.  B.- nek a kalapot karácsonyra vettem. Ha meggörbült volna a karimája, kér-
lek, szedd rendbe, és úgy add oda neki, amikor meglátogat. Elolvastam már: 
SHAKESPEARE: A WINDSORI VÍG NŐK, SOK HŰHÓ SEMMIÉRT, HE-
MINGWAY: AKIÉRT A HARANG SZÓL és BÚCSÚ A FEGYVEREKTŐL 
Tetszett! 
Szabadságig elolvasom: STEINBECK: ÉRIK A GYÜMÖLCS  
Még adnunk kellett fejenként egy százast a szőnyegért és függönyért.  
 
Gyors sötét 
 
FIÚ (a színpad jobboldalán, fényben, a háttérben halkan nyekergő induló hallat-
szik) Kedves Karcsi és Erika.! 
Roppant kellemes meglepetés volt számomra a Rocky - kép. Mintha az otthoni, a 
régi életből jutott volna el hozzám egy kis darab. Nekem a kép minősége is na-
gyon jónak tűnik azért, mert a felvétel nem csillogó, fényvisszaverő, hanem matt 
felületű. A színész póza pedig, akárcsak neked, nekem is nagyon tetszik. 
Adnék egy ötletet: ehhez hasonló képeket, ugyanilyen matt papírra, nagy és egész 
nagy méretre is másolhatsz (pl. 1,5×1 m). Posterként hozhatnád forgalomba. 
Attól pedig egyenesen sírni tudnék, hogy mi milyen jó barátok maradtunk. Büsz-
ke vagyok, hogy barátságunk átvészelte az olyan időközöket, amikor csak ritkán 
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találkozhattunk. Ha barátságról beszélnek, szeretem a mi kapcsolatunkat példának 
felhozni. De erről, azt hiszem, nem kell sokat szövegelnem, mi tudjuk, hogy mi-
lyen a barátságunk. Te pedig Karcsi, kitűnően megosztottad magad Erika és sze-
mélyem között. És sikerült az is, hogy az Erika iránt tanúsított félszegségemet 
legyőzve, őt is ugyanolyan barátomnak érezzem, mint téged. Kissé romantikusan 
a jövőről álmodozva, azt előre látom, hogy évek múltán családotok és családom 
között megmaradnak a jelenlegi viszonyok, együtt fogunk szórakozni. És még 
rögbizni is. 
Szilveszterezni pedig ha törik, ha szakad, együtt fogunk. Remélem, mindenkinek 
jól telik majd az ünnep. Mások társaságát én is nélkülözhetem, Csabát csak azért 
szeretném belevonni a dologba, mert ő tud komoly is lenni, és hülyéskedni is, ha 
kell. Már annyira hozzám kötődött a suli-évek alatt, az egyetemen és itt, hogy saj-
nálnám szegényt kituszkolni; tudom, hogy nincs más társasága, ahol szilveszte-
rezhetne. Az is szép részéről, hogy nem igényel csak egy kis piát, kevés zenét, és 
már egyedül is jól elszórakozik. 
Lajival kapcsolatban igazad van. Tudnod kell azt is, hogy természete miatt nem 
kötődött senki hozzá komolyabban. Mindenki számára csak egy szimpatikus, bő-
beszédű, szórakoztató pajtás. Tehát nyugodtan nélkülözhetnénk a társaságát, ha 
előzetesen nem bíztam volna meg a pia beszerzésével. 
De úgy intézhetitek a dolgot, csak négyen legyünk. Hantázni lehetne valamit ar-
ról, hogy nincs hely, nem engedik a szülők.  
Na ez így nem szép dolog, nem szabályos!  
Végül is azt hiszem, nem olyan tűrhetetlen a Laji társasága, hogy ne szórakozhat-
nánk együtt egy éjszakát. Utána pedig nem muszáj találkoznotok vele. Azért csak 
hívd fel B.-ét, és nyugodtan mondd, mit tegyen. Ne hagyd rá a szervezést, mert ha 
valami nem sikerülne, akkor csak őt egyedül terhelné a felelősség, és hibásnak 
érezné magát. Ez elrontaná a kedvét, és lehet, a hangulatot is. 
Talán túl sokat figyelmet szentelek a szilveszternek, de ez azért van, mert távol 
vagyok az előkészületek helyétől, nem vehetek részt bennük, és aggódom azért, 
hogy minden jól sikerüljön. 
A Zsókáról szóló hírek megleptek. Elképzelhetetlennek tűnik, hogy újra vele jár-
jak. Csak miután összevesztünk, ismertem meg igazán. Mindenesetre szeretnék 
elbeszélgetni vele, lássam, mi késztette arra, hogy egy olyan ember barátságát ke-
resse, akivel két évig nem váltott több szót néhány „szervusz”- nál. Azt gondo-
lom, hogy mint utolsó menhelyhez folyamodik hozzám, vagyis szeretne valakivel 
járni, de már nincs kivel. Ezért ő jár a férfi után. 
Vasárnap letesszük az esküt. Kíváncsi vagyok, miben különbözik az utána követ-
kező élet a mostanitól. Ezen a héten könnyebb volt a programunk, gyakoroltuk a 
díszlépést, énekeltünk, tanultunk. Viszonylag kellemesen telt volna ez a hét, ha 
nem sértette volna a bakancs hol a bal, hol a jobb lábamat. De ez is elmúlik, már 
csak 24 nap van a hazatérésig. 
Mindkettőtöket és csókollak Ui. Kellemes Mikulást! 

Gáspár György 
 

Kemény Ferenc: Tengertől tengerig 
 
Az utóbbi két-három évszázadra gondolva – Arany Jánostól a Nyugat költőin át 
az ’50-es, ’60-as, ’70-es éveken keresztül napjainkig – számtalan, nagyszabású 
életművet teremtő és maga után hagyó írónkat fogott-ragadott meg egy-egy más 
kultúrában, nyelvben élő, alkotó művészete. A fordításra irányuló késztetés „jó 
befektetés” is volt; egyszersmind saját költői eszközeikre, látásmódjukra is pezs-
dítően hatott, ugyanakkor gondolataik újra formálására is lehetőséget adott. De 
persze a költők mellett sokan mások (értem alatta: alapvetően más foglalkozású-
ak) is fordítottak hobbyból, ügyszeretetből, amatőr és profi módon. Ez utóbbiak 
közé tartozik Kemény Ferenc. Lenyűgöző teljesítménye, életműve (40 nyelvből 
fordít) esszenciáját, válogatott darabjait olvashatjuk ebben a mostani kötetben. 
1956-ban került Norvégiába. Kötetéből idézünk: 
 
Arnulf Øverland 
 

Mindent túlél a nép 
 

Kardunk nem volt nekünk, 
inkább hittük a békét, 

munkát, ész bölcseségét, 
s hogy szép az életünk. 

Nem hittük, hogy tűzvész s gyilok 
valaha újra hatni fog. 

Azt hittük, végül is győz 
az értelem s a jog. 

 
Pajzst sem vettünk elő, 
veszélyt seholse láttunk 

(hisz mindenki barátunk -), 
s ránktört a nyers erő. 

Egy éj borzalma ránkfagyott, 
úgy ébredtünk fel mint rabok. 

Barátunk volt mindenki, 
s mindenki elhagyott. 
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Sötét 
 
KEDVES (a színpad jobboldalán, fényben) Kedves Gugu! Gondolom, nem is 
kell, hogy mondjam, mennyire megörültem a levelednek. Furcsa módra egyszerre 
kaptam meg mind a két leveled. Örvendek, hogy sikerült megszoknod az ottani 
életet. Most kaptam egy képeslapot Árpitól, azt írja, hogy mégsem üdülés és nem 
leányálom, amit csináltok. Érted nem izgulok, mert tudom, hogy te minden hely-
zetben feltalálod magad. Nehezebb Csabának. Sajnos ő nem ír nekem, így nem 
tudom, mi történik vele. 
Szégyellek találkozni a húgoddal, mert nincs nadrág, nem tudtam szerezni. A Ma-
ri csoportjának indulását elhalasztották, és nem találok senkit, aki hozna. Annyira 
szégyellem magam, hogy nem is tudom, miként mondjam meg neki. Mintha előre 
tudta volna, amikor azt mondta, hogy aztán szeretné látni azt a nadrágot. Írd meg, 
hogy mit tegyek. 
Máskülönben jól vagyok. Befejeztem a szórakozást. Neki fogtam angolt és néme-
tet tanulni. Közben járkálom az orvosi rendelőket, hogy dolgozni mehessek a la-
borba. Nagyon rossz így, mert olyan egyedül vagyok. De már én is kezdem meg-
szokni. Ritkán megyek ki a házból, és akkor is csak kevés időre. Így egyszer talál-
koztam F.-el és Andrissal a restiben. Nagyon furcsán néztek rám, mert Jolival és a 
bátyjával voltam, aki fülig szerelmes lett belém, és meg akarja szakítani az eljegy-
zését, hogy megkérje a kezemet. Sajnálom szegény srácot, mert látszik rajta, hogy 
nem hazudik, de engem hidegen hagy minden ilyesmi. Volt, aki elhitte, hogy az ő 
menyasszonya vagyok, mert mind a kettőnk ujján volt karikagyűrű. Máskülönben 
F. biztosan megírja neked. 
Azt mondják, hogy szörnyen megkomolyodtam, nem érdekelnek a hülyeségek, 
ezért is haragudott meg reám Lajcsi és Tamás is, mert rájuk szóltam, hogy legye-
nek komolyak, és ebből kiindulva összevesztünk. Meghíztam 49 kg-ról 51-re. 
Amióta észrevettem, többet mozgok, és kevesebbet eszem. 
Arról volt szó, hogy megyünk hozzád Sanyival (a Joli pasasa), mert ő is készült 
valakihez, de a végén, sajnos, nem lett belőle semmi, mert ők ketten összevesztek, 
én meg vele csak nem indulok el, mert pont szombaton mondta a Joli bátyuskája, 
hogy Sanyinak is nagyon tetszem, és feni reám a fogát. Azt is mondta, hogy bizto-
san hívni fog, hogy mi ketten menjünk el, de gondoljam meg, mit csinálok. Úgy 
döntöttem, inkább várok, amíg gyűjtök valami pénzt, lemegyek hozzád vonattal. 
Remélem, nem haragszol. Majdnem elfelejtetnem, hogy találkoztam egyik nap 
egyetemista barátoddal, és azt mondta, írjam meg neked, hogy üdvözöl, és fel a 
fejjel! A többiekről nem sokat tudok. Jancsival találkozom néha, őt is viszik de-
cemberben, ide a közelbe. Mari nagyon szereti a munkahelyét. Sári szakított And-
rissal, és dolgozik. Lajcsi intézte el neki hat hónapra. Ő is üdvözöl. A többiekről 
nem tudok. 
Írhatnál többször is, ne csak kéthetenként, mert ennyi idő alatt is sok minden tör-
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ténik. Utoljára pedig csak annyit, hogy vigyázz magadra. És nagyon fukarkodsz a 
puszikkal. Mint akkor, utolsó este. Küldjél nyugodtan két Lennon - lemezborító 
féle puszit. Ha találkozol Csabával, mondd meg neki, hogy üdvözlöm és puszilom 
őt is. Azt tudom, hogy Árpit elvitték kukoricát szedni. Nagyon meghatóan fejezte 
be a levelet: „Sok szeretettel küldöm soraimat és sokszor puszillak.” Nem tudom, 
miért, de tőle szokatlan. Viszont jól esett, hogy többek között rám is gondolt. Vá-
rom leveled, és nagyon sokszor puszillak!!! 
Ui. Mit jelent a Gino?  
 
Sötét 
 
FIÚ (a színpad baloldalán, fényben) Kedves Gino! Kimentünk a postáig és vettem 
levelezőlapot. Csak ma este indulunk. Tegnap írtam neked a második levelet. Ezt 
a lapot megpróbálom a városban feltenni. Egy puszi.  
 
Sötét 
 
KEDVES (a színpad jobboldalán, fényben) Megkaptam a képeslapodat is, és na-
gyon örvendtem neki. Nem tudom elképzelni, hogy visznek ki titeket az utcára 
eskü előtt! Jó, hogy már ilyen hamar felmérhetitek a terepet a spinkók ügyében. 
Mire eljutok hozzád, akkorra már foglalt leszel. Húgod ma kétszer is keresett tele-
fonon. Szégyellem visszahívni. Üzente, hogy vegyem fel a kapcsolatot F.-el is, 
mert adnom kell neki valamit, de sajnos nem tudtam elkapni. Nem tudom, mi lesz 
a szilveszterezéssel, ő ígérte, hogy elrendezi. Ti még nem tudjátok, hogy hazaen-
gednek-e? Sajnálom, hogy nem voltam itthon tegnap, amikor hívtál. Félek, hogy 
ma már nem lesz erre időd. Nem értem, hogy miért vittek annyifelé. Vagyis ér-
tem. Azt szeretném tudni, hogy ott, ahol vagy, meg lehet-e téged látogatni. Még 
mielőtt munkába állok, szeretnék elmenni hozzád. Mit vigyek? Mit kívánsz? Nem 
tudom, emlékszel-e még arra a szíriai srácra, akiről meséltem, hogy F.-éknél is-
mertem meg? Amint visszajött Szíriából, felhívott telefonon, hogy nem mennék le 
találkozni vele, mert szeretne adni nekem valamit. Nem mentem. Valamelyik nap 
beállított hozzánk, és hozott egy gyönyörű szép, lila, vékonymagas sarkú papu-
csot. Gyönyörű szép. Nem akartam elfogadni, de annyit beszélt az anyám fejébe, 
muszáj volt elfogadnom. Azt mondta, hogy még találkát sem kér tőlem, de úgy 
érezte, kell, hogy hozzon nekem valamit, mivel pont olyan vagyok, mint a húga. 
Nem tudom, mi van Mariékkal. Nagyon furcsán viselkednek. Sári boldog. Joli 
szenved. Addig verte Sanyi a fejemet, hogy csak akkor visz le hozzád, ha bemuta-
tom neki Sárit. Összehoztam őket. Találkoztam Misivel. Meghívott, hogy bemu-
tassa be három hónapos kisleányát. Teljesen megváltozott. Csendes férj, nyugodt 
családapa. Csakhogy nem boldog. Nem is csodálkozom. 
Neki fogtam fordítani Mozart életét németből magyarra. Elég jól megy.  
Nem kapok magamnak rövid szárú csizmát. Van vagy kétféle, de mindenik bor-

Égi festmények 
 

Sokféleképpen nézünk az égre. Ki esőt, ki áldást, ki jobb, szebb időt vár. 
Svédországban, ha gyors a széljárás és a megengedettnél is nagyobb sebességgel 
húznak el fejünk fölött a fellegek, többnyire mégis kék az ég. Itt a Gézák valóban 
előre és visszafelé olvasva is elmondhatják: Géza kék az ég. Minél megnyugta-
tóbb és mélyen kékebb, annál érdekesebbek rajta a gyakran kirajzolódó fura for-
mák, jelek, rajzolatok. Szél-ecsetet kezel az alkotó, vagy a természet spray-
dobozából kerül az égboltra a sokféleképpen fehér, s a fehérből az a sokféle pasz-
tellszín? Képzeletünk szabadon szárnyalhat, nincs határ. 
Egyszer Oslóból végigvonatoztam a dél-svédországi tengerparton és az eget bá-
mulva mindenféle emberi, állati és fantasztikus figurát láttam és nevezhettem meg 
az égen. Mintha valaki ott fenn, a végtelen kék papíron, vízfestményeivel gyö-
nyörködtetni szeretne minket. 

Később, akár a szorgalmas halász a tó tükrébe feledkezve, fényképezőgéppel 
igyekeztem rögzíteni a soha nem ismétlődő, mindig egyedi, „égi” képeket. Sze-
rencse dolga, hogy mikor mi kerül fényképezőlencse-végre.  
Meggyőződésem, hogy érdemes az égre figyelni. 

Ligeti Pál 
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zasztó ronda. A shopban láttam egy nagyon vagányat, de nagyon drága.  
Szörnyen szégyellem magam, mert olyan ronda az írásom. Haragszol biztosan, 
mert alig tudod elolvasni.  
Nem írtál semmit a szakácsnőkről. Még nem akasztottál egyet se le?  
Írd meg, kérlek, hogy miként lehet eljutni hozzád? Milliószor puszillak, nagyon 
kívánlak.  
Ui. Írd meg, kérlek, hogy kikkel levelezel. 
 
Sötét. 
 
KEDVES (újra reflektorfényben) Kedves Gugu! Ágyból írom a levelet, mert na-
gyon beteg vagyok. Már vasárnap meg voltam hűlve, de ma, kedden, már 39 fo-
kos lázam van, és nem akar alábbhagyni semmitől sem. Annyira rosszul vagyok, 
hogy alig látom, amit írok. Ma telefonált F. és a húgod. F.-el megbeszéltük, hogy 
30-án megyünk hozzád, mert ő az avatásra nem tud jönni. Hiába ellenkezel, már 
elhatároztuk. Megérdeklődtük a vonatjáratot, minden kedvező, így nem szaba-
dulsz meg tőlem. Számolok azzal is, hogy megharagszol reám. Ettől még vissza-
kísérhetlek januárban is. Húgodhoz pénteken megyek el. Ő is szeretne velünk jön-
ni, ha fizeti édesapád az útját.  
Nagyon szeretnélek már látni.  
Nem tudom, miért tűnik nekem úgy, hogy húgod lenéz engem, és nem szeret. So-
kat gondolkoztam ezen, de nem tudok rájönni, hogy mi az igazság, mert másokkal 
szemben egészen más volt a viselkedése.  
Szeretnék valami érdekeset is írni neked, de hirtelen nem tudom, mit. Moziban 
rég nem voltam, színházban sem, és olvasni is már - két hete csak Mozart életét 
olvasom. Böngészem, fordítom.  
Félek, hogy borzasztóan unalmasak a leveleim.  
A szilveszter nálunk lesz. Ha eljössz hozzám, írd meg idejében, hogy még kit hív-
jak meg. Azt mondta édesanyám, ha meglesz az erősítőnk, és bejön a másik tévé-
műsor, akkor nagymamámékhoz mehetünk, ők pedig feljönnek hozzánk. Ha nem 
készül el az erősítő, akkor édesanyámék mennek le, és mi magunkra lehetünk itt-
hon. Most hagylak, mert borzasztóan rosszul érzem magam. Sok (tudod milyen) 
puszi 
 
Sötét 
 
FIÚ (a színpad baloldalán, fényben, a háttérben halkan nyekergő induló hallat-
szik) Kedves Gino! Tegnap este kaptam meg két leveledet. Most jöttünk a fürdő-
ből és a kocsmából, ahol 100 „centaurt” ittam, és elloptam egy mérőlombikot. 
Késő van, de azért írok, mert azt akarom, hogy szerdáig elérjen a levél. Szerdán 
felhívlak (este). Remélem, addig meggyógyulsz. Jobban vigyázz magadra. Viseld 
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egészséggel a papucsot (a farmerrel például). Nem most, hanem melegebb idők-
ben. 
A szilveszterrel kapcsolatban nincs semmi kifogásolnivalóm, csak az, hogy nem 
kell sok embert meghívni (én úgysem tudok olyan jól szórakozni). 6-8 emberre 
gondolok. F.-nek megírtam, milyen piákat keressetek erre az alkalomra. 
Itt egy valamirevaló szakácsnő van, 35-40 éves, éles arcéllel, barna hajjal, sasor-
ral; de férjezet. De itt nem kívánjuk annyira a nőket, hogy járjunk utánuk, főleg 
asszonyok után. Gondolom, később sem kerül senki ilyen helyzetbe.  
Említettem, hogy miért nem kell engem itt meglátogatni. Nem haragszom meg, de 
itt nincs hol megszállni. Azért kell megszállni, mert mi reggel 6-tól 18 óráig dol-
gozunk. Mire behoznak a mezőről 19 óra. Azután eszünk stb. Így csak este lehet 
engem elkapni. Ekkor is csak néhány órára. Lehet, november első hetében már 
visszatérünk a kaszárnyába, és ott van szálloda is. Ott találkozhatunk délután és 
délelőtt.  
Megismertem itt egy lányos arcú, de a végtelenségig előzékeny kedves, csendes 
tagot, Sorinnak hívják, és tud egy kicsit magyarul is. Bemutatom majd nektek is. 
Otthonról alsónadrág kellene. Nagy koszban élek. Reggel semmi mosakodás, fog-
mosás 2-3 naponként. Szürkülő lepedők és párnahuzatok.  
Írd úgy, hogy Gougou (vagyis franciául Gugu), de inkább keress egy más nevet, 
én már ismerek egy Gugut… Puszi: 
 
Sötét 
 
KEDVES (a színpad jobboldalán, fényben) Kedves Gougou! Először is kérlek, ne 
haragudj, hogy nem tartottam be ígéretemet, és nem tettem fel még a csomagot. 
Ugyanis az volt a baj, hogy nem kaptam dobozt. Máskülönben jól vagyok, nincs 
semmi bajom, csak annyi, hogy még mindig nem tudtam elhelyezkedni, mert min-
denki ígér, de senki sem tartja be. Gondolhatod, hogy nem a munka hiányzik ne-
kem, hanem a pénz! Annyi mindent terveztem, hogy veszek magamnak, de a szü-
leimet nem foszthatom ki egészen. Örvendtem, amikor telefonáltál. Most már ez 
az egyetlen örömöm, amikor kapom a leveleket, vagy telefonálsz. El vagyok kese-
redve, mert a nem jött meg azóta … Olyan hihetetlen az egész, és nem tudom, 
kihez forduljak. De ne aggódj, mert elrendezem valahogy. 
Szeretnélek már látni, de nem tudom, hogy mikor lehetne, mert mondta a húgod, 
hogy édesapádék haragszanak rám, és nem akarnak akkor menni, amikor én. Nem 
tudom, mi rosszat csináltam, de nagyon sajnálom. Én szeretem őket, és szeretném, 
hogy ők is szeressenek, még akkor is, ha köztünk épp nincs semmi. Amikor a hú-
god megmondta, elkezdtem sírni, annyira rosszul esett. Úgyhogy kérlek, írd meg: 
látni szeretnél? Nem zavarlak téged is? És persze azt is, hogy mikor menjek. Én 
szerettem volna az esküvésetekkor menni, mert akkor kiengednek, és két napot 
együtt tölthetünk, ha te is akarod. Biztos édesapádék is mennének, nem szeret-
ném, hogy miattam ne induljanak el, mert ugye, ők az elsők. Ezt rád hagyom, és 

 
 
 
Popovics Zoltán hazatért 
  
    Újkori Odissszeuszként vándorolta végig eddigi éle-
tét, mely megállapítás az életútra  és művészetére nézve 
is igaz.  
    Bejárva több kontinenst az Egyesült Államokban re-

pülőgép tervezést,  majd építészetet, végül szobrászatot tanult.  
    Huszonöt éves korában Fullbright-ösztöndíjjal a Finn  Képzőművészeti Főisko-
lán folytatott tanulmányokat és Helsinkiben telepedett le. Itt két évtized  elteltével 
a finn képző- és iparművészet meghatározó egyéniségei közé emelkedett.  
    A kilencvenes  évek végén tért vissza szülővárosába, Egerbe és Szarvaskőn te-
lepedve le feleségével, Hibay Éva  fuvolaművésszel. 

Popovics Zoltán végigkalandozta a kortárs izmusokat, majd az alkotói folyamat 
mélyén a köznapi  tárgyakban megtalálta és felmutatta az ősformákat, a tárgyak-
ban rejtőző alapszimbólumokat, és  kibontotta az emberi, a természeti és a kozmi-
kus létezésre utaló üzeneteket. 
    A művész házaspár a közeljövőben finn-magyar művésztelep kialakítását terve-
zi Szarvaskőn,  elsősorban az egriek testvérvárosa, Pori bevonásával. 
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minél hamarább írd meg. Remélem, te még nem haragszol reám! Fényképet nem 
csináltatathattam, mert Joli nem csavarta fel a hajamat. Vasárnap pedig megyek a 
fővárosba, három napra. Édesanyámnak konferenciája van, és megyek vele. 
Ügyhogy onnan is hozok neked valamiket. Elküldöm a XI - es osztályképet is, 
mert tudom, hogy azzal dicsekedhetsz, és igazad van, mert van kivel. Már nem is 
jön, hogy magamról fényképet küldjek.  
Most olvasom Fitzgeraldtól Az ég szelíd trónját. Nagyon jó könyv. Egy tehetsé-
ges, nagyreményű fiatal amerikai elmegyógyász beleesett gyönyörű betegébe, és 
vállalkozik arra, hogy egy életen át, férje, orvosa és ápolója legyen. De nemcsak 
egy szép lányt köt magához a házassággal, hanem busás vagyont is, amivel majd 
kezdődnek a bajok, ami jellemző minden gazdag családra. Kb. ez. De minden 
pénzt megér.  
Szombat este színházba megyek Sárival, megnézzük a Szerető című színdarabot. 
Remélhetőleg ez is érdekes lesz. Most már hagylak, légy jó fiú, és írj vagy telefo-
nálj! Sok puszi: 
Ui. Édesanyámék is sokszor puszilnak. 
 
Sötét 
 
FIÚ (a színpad baloldalán, fényben, a háttérben halkan nyekergő induló hallat-
szik) Kedves Gino! Ma este vettem ki a csomagot. 
Válaszolok kérdéseidre. Nem tudom, mi a helyzet, és nem tudom elképzelni, hogy 
történt valami (úgy emlékszem, betegséged után v. előtte történt… Nemde?). Örü-
lök, hogy azt írtad, hogy ne aggódjak. Remélem, nem lesz miért.  
Nem tudom, mit mondott a húgom, de hülyeséget mondott, ez biztos! Azért nem 
jönnek veled egyszerre (ezt Apám írta meg), mert ha külön-külön jösztök, az ne-
kem is jobb; többször kikérezkedhetek. Azt írta Apám, és nagyon okosan, ha ve-
lük és veletek töltöm azt a bizonyos délutánt, nem érezném jól magam. És ti sem 
éreznétek jól magatokat. Nem foglalkozhatnék kellőképpen egyikötökkel sem. 
Érted? És nyugodj meg, nem tettél semmi különöset, amivel szüleim haragját ma-
gadra vonhattad volna. Tudod jól, hogy a mamának mindig tetszettél, szeretetre 
méltónak írt le. Megegyeztünk, hogy ti eskütételbor jösztök, apám pedig egy-két 
héttel azután, ugyanis csak ő jöhet, és csak vonattal, mert benzin nincs, és hár-
muknak túl költséges volna a hosszú úton vonatozni. Avatáskor csak délutánra 
engednek ki. 
A fővárosból csak azokra a papucsokra volna szükségem. Nagyon kedves részed-
ről, hogy gondolsz rám ilyenkor, de nagyon szépen megkérlek, ne költs rám 
pénzt, annál is inkább, mert nem az általad megkeresett pénzből költesz! Úgy ér-
zem, túl nagy hévvel gondoskodsz rólam. Ez nekem valóban jól esik; de nem kell 
költened rám. 
Meglepett, és örültem, büszke voltam a csomagra. Először is a Sári csokija volt 
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meglepetésszerű és örömkeltő. Hirtelen arra gondoltam, hogy még van valakikben 
annyi baráti jóérzés, hogy küld valamit, nem fontos, mit, de szándékában van se-
gíteni, és tudja, hogy szükségem van az ilyesmire. Az ellentmondásos, hogy ép-
pen Sári tette ezt. De akármilyen okból tette, nagyon jól esett és boldogított. Add 
át, kérlek, hálás köszönetemet és üdvözletemet.  
Azoknak, akik az osztályképet megnézték, mindegyiknek tetszett Sári. Ezután a 
sorrend ez volt: Blanka, (azt mondták, idősebbnek látszik, mint mi) és Gyöngyi. 
Az tetszett, hogy mindent megjegyeztél, amire szükségem van, és erre büszke va-
gyok. Mint egy anya vagy egy feleség, aki pontosan tudja, mire van szükséged. 
Mindent nagyon szépen köszönök, és hálás vagyok mindenért. A tészták finomak, 
az íz is, és nagyra értékelem a cukorkákat, a kis csokikat. 
Nyugodtan küldhetsz fényképet (hosszú hajjal is), mert senki nem mondta, hogy 
csúnya vagy, vagy más ilyesmi. Sorin barátom megjegyezte, hogy a képen kövér-
kés vagy (ami igaz volt), de büszkén válaszoltam, hogy azóta lefogytál. Remélem, 
tartod magad, nem hízol meg, és eskütételkor, mikor szeretném, ha látna Sorira is, 
nem volna semmi kifogásolnivalója az alakoddal kapcsolatosan. 
A legjobb érzés akkor töltött el, amikor kedvenc íróm, Fitzgerald könyvéről szá-
moltál be nagyon ügyesen. Remélem, te írtad a tömör, nagyol jól sikerült tartalmi 
ismertetést? Ha elhoznád ezt a könyvet, nagy szolgálatot tennél. Keveset találtam 
magyarra fordított műveiből. 
Érdekességek:  
A levest és másodikat kihozzák utánunk a mezőre, és mindkettőt kanállal esszük. 
Az itteni tagok nagy része úgy szólít, hogy „ungurú”. Az utolsó ú-t jól megnyújt-
ják. De ez nem zavar. Kukoricaszedés végén járunk, és könnyebb a munka. Ma 
feltűnt nekem a természet szépsége. Nagyon sok fácánt láttam, és ma reggel olyan 
százméternyire három fehér fenekű őzet. Egy fürj szaladt a kukoricaszárak között. 
Nyulat is láttam. Vadszőlőt is ettem. (Nagyon finom.) 
Még egyszer köszönöm neked is meg Sárinak is a csomagot. Leveleidben küldj 
majd képeket, ha elkészülnek. Az a véleményem, ha már eddig növesztetted a ha-
jadat, akkor még kibírsz egy kis időt, amikor már látni fogod, hogy jól áll. Elöl 
kell a hosszából levágni, hogy ne érjen a szemedbe. 
Üdvözlöm a mamádékat, és add át köszönetemet a süteményekért. 
Nyugodtan beszélhetsz, és mehetsz a húgomhoz, mert senki sem haragszik rád. 
Légy közvetlen, természetes; ne ijedj meg, és ne szótlankodj...  
A következő dolog, ami aggasztó, az állapotod. Érted, mire gondolok. F. leveléből 
tudom, hogy Lajcsi apa, Kati meg anya lesz , az ötödik hónapban van. Ez eszem-
be juttatta a következményeket. Mindenkivel, velünk is megtörténhet. Remélem, 
hogy a hűlésedkor bevett orvosság borította fel az egyensúlyt, és csak egy ciklus 
elmaradásáról van szó. Írd meg, mikor kellett volna… és a többi adatot, ha emlék-
szel rá. Tornássz, fürödj, mert akkor sem csinálod fölöslegesen, ha minden rend-
ben lesz. Válaszod, türelmetlenül várom. Puszi. 

Képtár                                                       1927 

Elment  
Mikola Nándor 

Az elegáns vízfestmények mestere. 
Csaknem észrevétlenül távozott közülünk a kilencvenöt éves művész.  
Elképzelem, amint Kháron ladikján, felszerelkezve mindennel, ami keletiesen 

letisztult, bölcsekhez méltóan eszköztelen akvarelljeihez szükséges, évtizedek óta 
megszokott, nyugodt evezőcsapásaival, lassan tovatűnik valamely sokat látott finn 
tó, az északi táj lelket borzongató, sejtelmes szépségeinek tükrén.  

Az idén éppen hetven esztendeje telepedett meg Finnországban. 
És úgy lett észak gyönyörűségeinek kiváló megörökítője, hogy megmaradt ma-

gyarnak. Azon szerencsések közé tartozott, akit otthon is számon tartottak, a bu-
dapesti Nemzeti Múzeumban különteremben láthatók munkái, kitüntették, érté-
kelték professzori munkásságát, nemrég pedig budapesti retrospektív kiállításán 
csodálhatták rendkívüli művészetét. 

Az Ághegy 10. számában, nagyszerű, százoldalas albuma megjelenésének al-
kalmából mutattuk be Őt olvasóinknak. 

 
Mikola Nándor munkái a Képtár mellékletben 



Úgy járkál  ott az odaszakadt idegen, mintha egy regény közepébe cseppent 
volna,  aztán lassacskán felébred, hogy ezek se romantikus regényhősök.  Gyarló 
halandók, mint svéd szomszédaim. Megkértek, hogy  írjam  le, amit láttam. Óbu-
dán erre senki sem kért. Talán könnyebb is volt  az erdélyieknek  írni. Kívülálló, 
bár nem annyira rezignáltan azok,  mint én” -írja a könyv előszavában. S a kívül-
állósága az éltető: „Svédországban az idegenségnek volt műértője, kívülállóságá-
ból tartotta fenn magát és családját. Elismert (és megtapsolt)  hivatásos idegen 
volt. Abból élt, ami sok külföldit sanyargat.  Balsorsát élvezi, mert gondolkodását 
segítette a honvágy” - írja  magáról Az óbudai utcákban. 

Honvágy a gyermekkor eltűnt színhelyei után, de honvágy a  nyelv után is, hi-
szen nyelvében él a nemzet. Ám a nemzeteknek is  több identitásuk van. 

- Egy magyar nacionalista Erdélyben jobban szereti a zsidókat,  mint  a keresz-
tényeket, ha a zsidó magyar és a keresztény román,  de a csonkamagyaroknak 
nincs szükségük a zsidókra. Az erdélyi  magyar azt hiszi, hogy az ő testvérei gon-
dolkodásban a magyarországi magyarok, pedig a magyarországi románok a test-
vérei; a  csonkamagyarok azt hiszik, hogy az erdélyi magyarok a testvéreik,  pe-
dig a románok a testvéreik. 

Magyarországon még mindig azt gondolják az emberek, hogy  van egy magyar 
nemzet. Erről le kellene szokni. Sok magyar  nemzet van. 

 
Sall László 

Újvári Tünde 
 

 
* Híradó, XXV.évfolyam, 99. szám 
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8. jelenet 
 
Ismétlődő jelenetkezdet. 
A színpadon nappali fény. Az anya kabátban, éppen elmenőben, az apa ajtóig kí-
séri. 
ANYA Ha lesz időd, javítsd meg a konyhai csapot, megint csöpög. Ne várjatok, 
ebédeljetek. Vacsorára majd hozok a pékségből friss kenyeret… Tartják a helye-
met a sorban. 
APA Ne nyugtalankodj, minden rendben lesz. Várlak… 
ANYA Szervusz (kimegy) 
APA (elgondolkozva kivár, később észbe kapva) Szervusz, szervusz… Várlak…
( Téblábol a szobában, jegyzetel, felkapja fejét a csengetésre, sietve ajtót nyit) Mit 
felejtettél itt? 
BELÜGYIS (bőrkabátban, de így is lerí róla az ízléstelen öltözöttség, félrelöki az 
apát) Ne gondolja, hogy olyan könnyen megszabadul tőlünk! Maga csúnyán be-
mószerolt az első titkárnál… Még hogy én nem tudok civilizáltan viselkedni?! És 
hogy szégyent hozok a hivatalra! Az hiszi, hogy legszeretettebb vezetőnktől idé-
zettekkel, miszerint a belügynek nem szabad beavatkozni a párt életébe, megsza-
badult tőlünk. Korai az öröme! Különben, magam is idézhetnék értékes dokumen-
tumokat, amelyek a mi igazunkat védik, hiszen országunk biztonságáról, szuverén 
jövőnkről van szó. (Dühödten forgolódik.) Tudja meg, hogy nagyot csalódtam 
magában, nem gondoltam volna, hogy ilyen orvul átver. Miért nem szólt nekem, 
ha valami nem tetszett a munkamódszeremből, megegyezhettünk volna. Persze 
maga még nem ismer engem. (Fenyegetően.) Na, de majd megismer! Biztosítom, 
hogy megemlegeti azt a napot, amikor ellenem fordult. Ne gondolja, hogy mert 
elhelyeztek egy évre ebből a városból, megmenekülhet! Még mielőtt visszatérnék, 
százszor megbánja, hogy ujjat húzott velem! (Dühödten forgolódik.) Maga ugye 
családos ember?! Ugye szereti a családját?! Nahát, gondom lesz rá, hogy megke-
serülje mindazt, amit ellenem tett! 
APA (indulatosan félbeszakítja) Még fenyegetni merészel! Ki a lakásomból! 
Mars ki!  
 
Dulakodás közben lassan elsötétül a szín. 
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Második felvonás 
 
9. jelenet 
 
Pattogó katonainduló ütemére, a színpadlásról leengedett, arctalan, mozgatható 
habszivacs-bábuk katona létét, jelzésszerűen, a sapkájuk mutatja. A két vagy négy 
sorba rendezett bábuk élén, az első sorban, a fiú. Sapkája, esetleg kabátja és or-
mótlan bakancsa mutatja katona voltát. A színpadon kívülről, kíméletlenül csatta-
nó, unalomig ismételt vezényszavakra, előbb a bábukkal egyszerre, aztán késve 
vagy a bábukat megelőzve, összezavarodva, hajtja végre a parancsot. Az arcára 
irányított fényben, az egykedvűségtől a dühödt felháborodásig, majd a megalázta-
tás miatti könnyezésig terjedő (arc)játéka közben gépiesen ismétlődik a kíméletlen 
parancs. (Bábuk nélkül, hang és fénykavalkád-hatásokkal is megoldható.) 
 
PARANCSNOK HANGJA Század, előre in-dulj! (döngő léptek hangja) Vissza-
kozz! (A parancsszótól lemaradó ütemben megtett hibás lépések felerősített zaja) 
PARANCSNOK HANGJA Egyszerre! A hétszentségét! Csak semmi csattogás… 
Század, előre in-dulj! (döngő léptek hangja) Vissza-kozz! Egyszerre! Egyszerre, a 
teringettét! 
A nézőket is sokkoló, feszültséget keltő ismétlések után, a bábuk ütköztetése köz-
ben, fokozódó szuszogás, káromkodás foszlányok felerősített zaja hallatszik, vé-
gül a bakancsok összevissza döngő robajában összecsuklik a bábukból álló szá-
zad.  
A fiú merev arccal, vigyázzba feszülten néz a semmibe. 
PARANCSNOK HANGJA Országszomorító, anyámasszony-társaság! Girhes 
intellektuel-banda! Puliszka népség! De ha vért izzadtok is… (megalázó felsőbb-
rendűséggel) Na pihenj! Pápáláptye banda! Mondom, hogy pihenj! 
 
Lassú sötét. 
 
10. jelenet 
 
A színpadon, az ülőalkalmatosságon kívül félig feldíszített karácsonyfa. Anya és 
lánya takarításhoz öltözötten. 
LÁNY (láncos zsebórával a kezében, a fenyőfához lép) Az órája jól mutat majd 
itt… Ilyen érettségi ajándékot szeretnék én is.  
APA Az ilyesmit ki kell érdemelni! 
LÁNY Hű micsoda tekintélyes volt, amikor megjelent vele az érettségi banketten! 
A lányok látni akarták, mi van az ezüstlánc végén. Csak régi képeken látni olyan 
tekintélyes férfiakat, akiknek a mellényzsebében ilyen láncos óra fityegett… 
ANYA Nagyapátok idejében volt ez divatban. 

iratban 1964-ben (ez a kötet pont 40  év múlva jelent meg...). Később színdarabot 
(Háy Gyula), Füst Milán  regényének részleteit és Somogyi Tóth Sándor regényét 
fordítja  svédre. Könyvtárosként egyike a svéd népkönyvtárak megreformá-
lójának. Többek között neki is köszönhető, hogy ma a svéd nagyvárosok könyvtá-
raiban a bevándorlók saját anyanyelvű könyveket  olvashatnak. Könyvtárosi mun-
kájáról könyv is készüli (Miklós  Gulyás - bibliotekarie mitt i världen, 1999). 

Később a reformkorról ír könyvet-regényt, amelynek négy  főszereplője négy 
ismert férfiú: Széchenyi István, Wesselényi  Mik1ós, Bölöni Farkas Sándor és a 
svéd újságíró Anders Lindeberg  (Találkozások és búcsú, Mentor 2003). A könyv 
arcképcsarnoka  nem csupán a 19. század közepét idézi elénk, de a jelen, illetve a  
közelmúlt alakjai is ott vannak, amivel talán az is egyértelművé  válik, hogy mifé-
le szemüvegeken keresztül szoktunk a múltba  meredni. 

És ebben a könyvben tér vissza a magyar sokszínűség és a  svéd egyszínűség 
témájához is. Korábban már tárgyalja a kérdést  a Hazatérés (Mentor, 1998) című 
könyvében, amelyet élete első  erdélyi látogatása után írt. Itt így ír a svédségről, 
illetve magyarságról:  „Svédnek lenni mentes a drámaiságtól. Nincs itt balsors, 
meg  hogy hol hibáztuk e1. Nincsenek nemzeti ünnepek. Itt tanultam meg, hogy a 
kollektív emlékek hiánya, a mértéktartó nemzeti érzés, a  történelmi tudatlanság a 
béke garanciája. (...) A svéd számára a  svédsége annyira természetes, hogy szóra 
alig érdemes. Mi más  lenne? (..) A svédek Poltavából nem csinálnak esetet. A 
svéd, ha  rosszul megy neki, önmagát vádolja. A magyar a történelmet, vagy  va-
laki mást.” 

Persze az a tény, hogy miképpen viszonyul egy nép az identitásához, nem csak 
hozzáállás kérdése. Minél nagyobb a történelmi  trauma, annál nehezebb eljutni a 
béke állapotába, és a magyar  történelemben még sok a beforratlan seb, mint arra 
az idén 50 éve  kitört 1956-os forradalom is emlékeztető. 

-1956-ban az egész történelem élt! 1956-ban csak 42 évesek  voltak azok, akik 
akkor születtek, amikor kitört az első világháború, a  hatvan éven felüliek még 
Doberdónál harcoltak, még a monarchiában voltak katonák. Nekem még annyira 
zavaros volt a fejem, nem  is tudtam, hogy Hegyeshalmon tú1 van egy másik vi-
lág; abban a  kis világban éltünk, Szentgotthárdhoz közelebb volt Szeged, mint  
Graz. Ne felejtsük el, akkor az ember nem csak az orosz tankoktól  menekült, nem 
csak azért, mert nem vették fel az egyetemre, mert  behívták volna katonának... 
1944 csak tizenkét évvel volt 56 előtt;  előre nézve talán soknak tűnik az az idő, 
de visszafelé nagyon  közel van az a tizenkét év. Akik akkor velem egyszerre ide-
jöttek  ötvenhatosként lehettek nyilasok, lehettek ávósok lehettek demokraták, 
lehettek üldözöttek... 

Talán ezért nem egészen véletlen, hogy első könyvét éppen  erdélyieknek ír-
ta. „1993-ban jutottam Erdélybe - mondhatnám,  véletlenül. (..) Bennem, Ábe1 
élt, meg a félig vagy tán az egészen román  József Áron, meg hogy Kolozsváros 
kapuja kilenc záros.  

Gulyás Miklós                                                   1925 



emléktáblát olvassa,  amely a „II. világháború alatt Óbudáról vallásuk vagy meg-
győződésük miatt elhurcolt magyar állampolgárok emlékére” állíttatott,  és felme-
rül benne a kérdés, hogy vallás-e vagy meggyőződés-e a  cigány? És mikor készül 
el a nem magyar állampolgárok emléktáblája? Ki írja majd meg az óbudai cigá-
nyokról szóló históriát? 

Gulyás Miklós ötven éve él Svédországban. Ez az idő kevés  volt ahhoz, hogy 
svéddé váljon, de kevés ahhoz is, hogy igazán  magyar lehessen. Itt az új hazában 
csak új identitásokat kapott.  Magyarsága, svédsége és zsidósága szubkultúrák, a 
helyzettől  függnek. A magyar identitása a nyelv folytán nagyon erős. 

- Nekem nagyon fontos a magyar nyelv és kultúra; minden  nap olvasok ma-
gyarul és nézem a Duna-tévét. De az egy másik kérdés, miért hisszük azt, hogy az 
a  boldogság teteje, ha a gyerekeink is megmaradnak magyarnak,  amikor mi már 
sehol sem leszünk… Amikor látom, hogyan tolakodnak az autóbuszmegállónál  
Pesten, akkor svéd vagyok; amikor antiszemitával találkozom,  akkor zsidó, és a 
zsidóra meg úgy bámulok, mint borjú az új kapura. 

A csoportokhoz való makacs tartozás rémít. A nagymagyarok is  ijesztenek. 
Az én magyarságomat empátia vezérli. Annyi rosszat  hallottam például a romá-
nokról, hogy kötelességem szeretni őket.  De az identitás komplex dolog, és a szi-
tuációktól függ. Akinek  egyetlen, begyökeresedett identitása van, az nem akarja 
magát  megismerni, mondja Gulyás Miklós. 

-Megpróbáltam Kohn bácsi lenni. Az a Kohn bácsi, aki ott áll a  bakák között, 
amikor rájuk szól a katonatiszt, hogy a vallonok álljanak jobbra, a flamandok meg 
balra, Kohn bácsi pedig megkérdezi:  és mi belgák? És mi kárpát-medenceiek? 
És meséli, mennyire megörült neki és felismerte  önmagát benne, amikor Szász 
János bukaresti író („sajnos ő is  zsidó, hát mit csináljunk, pedig jobb lett volna, 
ha nem az... ") az mondta egyszer, hogy ő nem tartozik a magyar néphez, hanem  
része annak. 

De miért is beszélünk állandóan a zsidóságról meg a magyarságról - kérdez rá 
hirtelen beszélgetés közben Gulyás Miklós.  Hát persze azért, mert az emberek 
keresik önmagukat. Azt, hogy  melyek azok a tényezők, amelyek meghatározzák 
a nemzeti identitást.Másfajta magyar a tót Petőfi, mint a Vereckénél jött Ady.  
Trianonkor az ország fele nem tudott magyarul, a 19. században  egy millió zsidó 
magyarosodott el, a nagy magyar ereklyéket  elmagyarosodott németek alkották, 
mint Erkel, Liszt, Gárdonyi,  Kós Károly. Vagy Franz Mervel és Franz Purczeld, 
84-szeres  magyar válogatott. 

- Az is nagyon érdekes dolog, ahogy amikor a magyarországi  zsidók vagy né-
metek kijutnak nyugatra, magyarabbak lesznek,  mint a tősgyökeresek. Tapaszta-
latból vagy intuícióból tudom ezt,  tudományosan lehetetlen alátámasztani. Én is 
fordítottam, magyarokról írtam. 

És valóban, Gulyás Miklós az első Svédországban, aki felveti  egy svéd nyelvű 
József Attila kötet megjelentetésének szükségességét, a Lyrikvänen című folyó-
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LÁNY (miközben felaggatja a fára) Itt jó lesz? Vagy inkább tegyem a csillag alá? 
ANYA (ijedten) Vigyázz! Ne rakd keresztbe a láncot! Az nem jó jel! 
APA Le a babonasággal! Fő a nyugalom! 
Hátralépve mindnyájan elégedetten szemlélik a karácsonyfa legfőbb díszét, 
amelyre ünnepélyes lassúsággal fény kúszik a színpadon fokozatosan beálló félho-
mályában.  
ANYA (felriadva) Láttátok?! Láttátok!? 
LÁNY Mit? 
ANYA Elmozdult az óra. 
LÁNY Kicsit valóban elmozdult. 
ANYA Hány óra? 
APA (az órához lép) Húsz perc múlva nyolc… Mért kérded? 
ANYA Rossz előérzetem van. (Leül) Elkapott a szédülés. 
LÁNY Bevetted ma a vérnyomáscsökkentő pirulád? 
ANYA Bevettem. 
APA (felesége mellé ül) Majd mi befejezzük a díszítést… 
LÁNY Már majdnem kész… (körbetáncolja a fát) Hát nem szédületes? Hát nem 
szédületes? Hát szédületes?! 
 
Lassú sötét. 
 
 
 11. jelenet 
  
FIÚ (a színpad baloldalán, fényben) Kedves Gino! Nem haragudtam meg, csak 
rossz volt a közérzetem, mert megneheztelt rám a fölöttesem. 
Azt hiszem, nem írtam meg, hogy a betakarítás utolsó napján, szombaton délután 
a községben kószáltam. Esküvői menettel találkoztam, megkínáltak szilvapálinká-
val és borral. Nem fukarkodtak. Akkor a kocsmából egy mérőpoharat és negyed 
liter pálinkát vittem haza. Pálinkát nem iszom, így hát a többieket boldogítottam 
vele. 
Éjjel érkeztünk régi szálláshelyünkre. Lefekvés előtt zuhanyoztunk. 
Van egy tapasztaltabb vezetőnk, három éve végzett, és ez meglátszik rajta. Nem 
kínoz hiába. Mindnyájan elképedtünk, hogy milyen lezser. Csak azt kötötte ki, 
hogy jól lőjünk. 
Beoltottak, néhány szemináriumot tartottak, részt vettünk a választáson, leadtuk a 
voksokat. Kiábrándító cirkusz volt. Közben, naponta gyakorlatoztunk. A vasárnap 
kissé kikapcsolt ebből a világból. Vetítettek egy tűrhető szovjet filmet. 
Tegnap, a lőtéren ocsmány eredményt értünk el. Parancsnokunk szíve kissé meg-
keményedett, szigorúbb lett. Estefelé hazamentünk, ebédeltünk. A talpam sajog, 
fáj, alig járok. A bakancs különben is sérti az Achilles-inamat (tudod mi az, 



1870                                                  Páholy 

nem?). A máskor könnyűnek tűnő gyakorlatozás kín volt számomra és mások szá-
mára is. 
Örültem a levelednek. Elismerem, hogy levelem nyers volt; viszonzásképpen te is 
nagyon röviden, kissé visszafogottan írtál. Igaz az is, hogy az öltözködéssel én 
foglalkozom többet, de ez csak azért volt, hogy kialakuljon benned helyes 
(szerintem) nézet a divatról. Úgy gondolom, eddig már elsajátítottad ezt a nézetet, 
és egyedül is tudod, hogyan, milyen ruhában kell megjelenni különböző alkal-
makkor ahhoz, hogy én meg azok, akikéhez hasonlít az ízlésem, ezt méltányolják. 
Azt hiszem, azt akartam elérni, hogy hasonló legyen az ízlésünk a divatra vonat-
kozóan. Nem helyes ez a mondat, de remélem, érted a mondanivalót. 
Ha már elértem volna fent említett célom, akkor nem kellene mindig megkérdez-
ned, hogy „ez jó?”, „az tetszik nekem?”. Azt szeretném, ha hasonlítana ízlésünk, 
mert szerintem ez a normális, a helyes út; de ezen kívül az is fontos, hogy egyéni 
is legyen. Például: szereted a hervadt virágokat. Ez egyéni, és részemről nem ki-
fogásolható. Az természetes, hogy nem jó az alakod, ha finom tejszínes sütemé-
nyeket eszel (ez még nem baj), és nincs erőd, nincs akaratod, hogy egy kicsit kop-
lalj! Mozogj minél többet. Főleg lábmozgást ajánlok, a combok miatt. Az nagyon 
jó volna, ha dolgoznál. Tudhatnád, hogy nem nézek le senkit, aki dolgozik, sőt 
irigylem, mert anyagilag függetlenebb. Nem az a baj, ha valaki munkás, hanem 
az, ha hülye.  
Úgy látom, nem vetted figyelembe, hogy azt ajánlottam, se te, se apám ne látogas-
son meg az idén. Ha el akarsz jönni, ha el tudsz jönni, nem bánom, de még most 
is az a véleményem, jobb, ha azt a pénzt a szilveszteri menüre költöd. Hívd fel 
apámékat, vagy beszélj a húgommal a suliban, mert nincs mitől félned. Ne nyava-
lyogj annyit, mikor velük kell beszélni vagy találkozni. Légy egy kicsit bátrabb. 
Első leveledet megkaptam, és az is tetszett. Karcsi levelében azt írta, hogy szeret-
nének velem szilveszterezni, tehát velünk. 
Sajnos csak levélben, de nagyon jól „elbeszélgettünk”. Igazán jó, lelki barátom. 
Büszke vagyok, hogy ilyen barátom van, akivel ennyire jól megértem magam, és 
még akkor is megmaradtunk barátoknak (a szó legigazibb értelmében), amikor 
egy-két évig csak havonta találkoztunk.  
Olvastam Csabának írt leveled, hát kissé elsietted. Írj lassabban, és figyelj a szép-
írásra. Ha géppel akarsz levelet írni, akkor jól és gyorsan kell gépelj. Másképp 
órákba telik a pötyögtetés. 
Ma kaptam anyáméktól 200 lejt, és anyám azt írta, hogy ezen a héten apám meg-
látogat. 
Nincs már levélpapírom, sem bélyegem. Remélem, apám hoz. Itt most nem lehet 
bélyeget kapni.  
Vettem neked karácsonyra ajándékot. Ha jön apám, ő hazaviszi. Kénytelen leszel 
elmenni hozzánk utána. Remélem, jó méretűt választottam. Találgasd, hogy mi 
lehet! 

csak  a felismerhetőség dimenziójával gazdagított festői nyelv fontos részei lenné-
nek  ezek a reálisan megjelenített virágmotívumok? Azt hiszem, a választ minden-
ki  megadhatja magának. 

Képei formája a középkori (bástyafokra  emlékeztető) zászlókat juttatja 
eszünkbe, annál is inkább, mivel felül rúdra vannak  erősítve. Így festményeit 
nem csak falra,  akár póznára. zászlórúdra függesztve is  szemlélhetnénk. 

Képeinek hátterét széles, függőleges  sárga sávok képezik a vásznon. Kasza  
Imre ügyesen használja fel ezt az alapot,  amikor minimális változtatással illeszt  
be egy fehér foltot ebbe az adott háttérbe.  Átgondolt kiemelés ez egy megfesten-
dő  képi idézet számára, egy érett festőművésztől. Rajta hangsúlyosan jelenik meg 
a festő  ecsetkezelése-kézírása, valamint a lendületes. nagyvonalú gesztusokkal 
megjelenített  tömörített jelek és struktúrák. 
Összegzésül elmondhatjuk: Kasza Imre  festői nyelve gesztus és színorientált, ki-
finomult festői gondolkodás és látásmód vetülete.   
Csikós Tibor 
 
* Híradó, XXV.évfolyam, 99. szám 

 
 
Isten szeméhen minden ember óbudai* 

 
Gulyás Miklós stockholmi író és nyugalmazott könyvtáros  nem számolja az 

identitásait. Pedig megtehetné, mert  több is van neki. Egyik közülük az óbudai. 
„Egy igazi óbudai sváb és katolikus, hitték a svábok. Pedig mi, zsidók se vol-

tunk kevésbé azok. Azelőtt se veszekedtünk ezen  (nem is vertek minket, mint 
Pesten a céhlegények), és mióta nem vagyunk, ki veszekedjék kivel?"  (...) „Ha 
voltak Krisztus előtt  keresztények: azaz jó, tisztességes, istenfélő emberek; akik 
tán  akkor is lehettek, amikor Darwin  ősembere először találkozott Istennel, aki 
bizonyára éppen olyan  hatalmas Világura volt akkor is,  mint azóta mindig, mióta 
lelkes és  lelketlen lények vannak: az első  keresztények Óbudán telepedtek  
meg." - írja gyermekkora helyszínéről a szerző Az óbudai utcák  című készülő 
könyvében. 

Óbudán a pestiek voltak idegenek, szinte külföldinek számítottak;  Óbudán a 
sváb és a zsidó a legnagyobb egyetértésben élt  együtt, s a magyar nyelv is csak  
évek múltán vált a vegyes lakosság lingua francajává. „Az órás  fiának" Óbuda 
volt az identitása,  gyermekkora magyarságát és zsidóságát a hordószónokok ad-
ták. 

„Én csonka magyar vagyok, én erdélyi magyar vagyok, én svédországi magyar 
vagyok, hát mutassanak egy magyarabbat nálam!?",  írja Gulyás Miklós a Gyüle-
vész történetek című, megjelenésre váró  kötetében. És Isten szemében minden 
ember óbudai, tudja a szerző, amikor  az óbudai önkormányzat falán ma díszelgő 
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seskötetet is, lefordította és megjelentette Budapesten Wemer Aspenström posztu-
musz kötetét, majd Tomas Tranströmer verseinek fordításába kezdett,  s néhány 
hete fejezte be legújabb regényét. 

- Azt hiszem, sikerült bebizonyítanom, hogy pénz nélkül is lehet  közösséget 
alakítani, lapokat megjelentetni, rádiót működtetni (most  éppen rádiójátékomat 
próbáljuk, amelyet a tavalyi decemberi szavazás emlékére írtam), mert mint min-
denütt, itt is rengeteg a jóravaló,  a gondolkodó és közös gondjaink megoldását 
kereső cselekvő ember.  Nem vezetni kell őket, hanem velük együtt cselekedni, s 
ha lehet,  példát mutatni. 
Újvári Tünde 
 
* Híradó, XXIV. évfolyam, 97-98. . szám 

 
 
Kasza Imre avagy egy következetes alkotói  
magatartás sikere* 

 
1. Spontán művészi kézírás. 2. ehhez vízszintesen vagy függőlegesen 

montázsolt  ornamentum. 3. színek harmóniája. 4. erős  fogalmi tagoltság, elren-
dezettség (tavasz,  nyár, ősz, tél stb.). 5. szabadon feltörő szimbólumok. 6. értel-
mező, magyarázó rajzok,  és ezzel visszajutottunk a személyes ecsetkezeléshez, 
ha tetszik firkához - íme Kasza  Imre festészetének alapkövei. Számomra  azok a 
képek tűnnek igazán sikeresnek,  amelyeken a színek képileg egybefoglalják  és 
mintegy térbemozdítják a rajtuk megjelenő tömérdek felsorolást, jegyzetet. 
Textilre, elsődlegesen sötétítőfüggönyökre  alkotja meg munkáit. Ez nem ismeret-
len  gyakorlat a kortárs festészetben. 

Kasza Imre képeinek párhuzamait kereshetnénk még a távol-keleti tekercské-
pekben  is, és nem utolsó sorban a búcsújáráskor  menetben hordozott szentképek-
ben. Imre  szülőföldjének mély vallásos hagyománya  van. Az erdélyi Csíkban 
szinte minden  településnek saját szentje van. 

A szent zászlaját, képét hordozzák  búcsúba menet minden évben Pünkösdkor.  
Ezt a tradíciót célozza meg Kasza Imre,  amikor szentképidézetet, mintegy ikon-
fejet  fest és azt keretbe foglalja. Képein megfesti  a nőt is, mindjárt kettős szerep-
ben. Egyszer  mint szentet, másszor mint csábító szirént.  Mindkettő vallomás az 
életet adó nőkről. 

Tisztelet a szeretetnek mindenek előtt. Egyik képén betűzi: SZERETET, és itt 
megjelenik egy univerzális jelkép, a fekvő nyolcas. Önmagába visszatérő forma, 
ősrégi szimbólum, a végtelenség és a szeretetbeni  egyesülés jelképe festőművé-
szünk gondolatvilágában. 

Minden képen találunk egy virágot.  Talán egy-egy szent attribútumai, vagy 
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Most fejezem be a Búcsú a fegyverektől olvasását. Nagyon tetszik a cselekménye, 
és főleg az, ahogyan mesél az író; a mondatok, azok az egyszerű, szép monda-
tok… A szerelem benne kissé romantikus, de mintha így lenne ez jól. Tetszik, 
milyen nyugodt életet élnek. Gondolom, te is olvastad. Erre a könyvre 10-est 
adok.  
Puszi.  
Írj hamar! 
 
Sötét 
 
KEDVES (a színpad jobboldalán, fényben) Kedves Gougou! Nagyon vártam már 
a leveled, mert el voltam keseredve. De amint az utolsó lapot is elolvastam, 
megint egy olyan, sokáig tartó tompa fájás kerített hatalmába, mint áprilisban, 
amikor filozófiaóra előtt megláttalak E.-nek udvarolni. Ez a kép mostanában 
minduntalan visszatér. Olvasva, hogy írtál neki, megint olyan rossz érzés fogott 
el, mint akkor. Ebből, érzésem szerint hosszú, tartós levelezés fog kibontakozni. 
Kérlek, ne haragudj meg, hogy erről írok, de úgy érzem, hogy meg kell írnom. 
Sajnálom, hogy nem tudtam felvenni édesapáddal a kapcsolatot. Szerettem volna mustot 
küldeni neked (amit tartósítottam) és olyan süteményt, amit kértél. Édesanyád azt mond-
ta, hogy telefonálnak, ha megy édesapád. Csomagot a jövő hét elején küldök. Az esküté-
telre csak abban az esetben megyünk, ha visznek a Csaba szülei. Hely van, csak benzin 
legyen. Elég reménytelen a dolog. Édesapád is mondta, hogy rengeteg pénzbe kerül, és 
inkább vásároljunk szilveszterre. Vettem egy üveg fehér és egy üveg piros vermutot, 
gint, és édesanyám próbál szerezni albán bort is. A kaja meglepetés lesz. Esetleg még 
veszünk sört és másféle bort is. Megfelel? Örvendek, hogy jönnek Karcsiék. Már rég 
megszerettem őket, és sajnálom, hogy annyi időn keresztül elválasztottalak a legjobb 
barátodtól. Megbocsátod ezt is? Igazán, naaa! (ahogyan a kicsik szokták kérni).  
Köszönöm az ajándékot. Csütörtökön vagy pénteken megyek utána. Alig várom. De 
nem kellene azt a kevés pénzedet is ránk költsd. Nem tudom, mi lehet az ajándék, mert 
apukád nem akarta megmondani.  
Örvendek, hogy Karcsi véleménye szerint, velem nincs semmi hiba, de nem tudom, mi-
ért van olyan rossz előérzete, hogy kár lenne érted. Gondolom, ha jobban ismerne, el-
múlna neki.  
Jövő hétfőtől dolgozom. Erről a következő levelemben számolok be, amikor már isme-
rem a részleteket is. Mire hazajössz, már megkapom az első fizetésem. Kevés lesz, de ez 
is valami. Sajnálom, hogy pont most kell beálljak, de ha lehet, úgy rendezem el, hogy 
mire itthon leszel, azon a héten éjjel-nappal pedig veled legyek. Ha te is akarod … 
Hazai hírek: Sári sárgaságos, tíz napja kórházban van. Intenzíven látogatom. Joli 
befejezte Sanyival. Most már a srác barátjával jár. Ez is nős, van egy kislánya is. 
Öregnek néz ki, csúnya és pocakos. Joli szereti, mert kocsija van és pénze. Ked-
ves „barátnőm” már nem szív csak külföldi cigarettát, van egy csomó cucca, töb-
bek között egy szép aranygyűrűje. Boldog és elégedett a világgal. És feszít. Ez 
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volt az álma. Megkapta, és nem vár más semmit az élettől.  
Tömör beszámolómból, gondolom, a véleményemet is kiolvasod.  
Irén megismert egy korrekt egyetemista srácot. Ő is nagyon boldog, és a lényeg, 
hogy szerelmes. Az év eseménye, hogy Anna és Pista összeházasodnak kará-
csonykor. Anna állapotos (harmadik hónapban), de nem akarják elvétetni a gyere-
ket. A szülők is ugyanazon a véleményen vannak. Várják a gyermeket. Irigylem 
Annát, mert ő is úgy van, mint én veled. Első nagy szerelem, és nem lehet rossz 
érzés az, ha az az ember lesz a férjed, aki az első volt. Amikor láttam, hogy mi-
lyen boldogok, kicsordult a könnyem.  
Vajon meddig tart majd a boldogságuk? Azt hiszem addig, amíg rádöbbennek a 
valóságra, de megbánni sohasem fogják, mert ritka eset az övék. Egy kicsit össze-
kavartam a gondolatokat, de remélem, megérted a lényeget. Meghatódtam. Talán 
túl romantikus vagyok? Nem tudom. 
Végignézek az írásomon. Látom, hogy borzasztó. Mit tudjak csinálni? Sietek, 
hogy mindent leírjak, hogy ne felejtsek el semmit, és a végén ez jön ki. Várom a 
válaszod.  
Kérlek, ne lopj, vagyis ne tulajdoníts el semmit, ami a másé. Próbáld kitörölni a 
neved a feketelistáról. Jó?  
Puszi. 
Ui. Ma halt meg szegény Xántusz tanárunk. 65 éves volt.  
 
Sötét 
 
LÁNY (a színpad jobboldalán, fényben) Kedves Bátyám! Bocsáss meg, hogy 
ilyen hülyeségeket küldök. Remélem, nem gondoltál arra, hogy levegyem a falról 
a posztereimet. Ha erre gondoltál, írd meg, de nem szívesen szedem le. Apám 
cirkuszol, hogy szedjem csak le, mert neked pont ilyenekre van szükséged, nem 
reklámokra. Lehet, igaza van, de én akkor sem veszem le szívesen őket, hogy hol-
mi ismeretleneknek adjad. 
Már be is fejeztem ezt a hülye hangot. Ne haragudj, de úgy felidegesítettek 
(mostanában többször). 
Alig várom, hogy haza gyere. Nélküled hülyén üres a lakás, és a szüleink is mint-
ha megmentek volna. Nagyon kivannak rám. Irtón utálhatnak. Alig várják, hogy 
hazatérj, hogy legyen kivel dicsekedjenek. Tudd meg, ez írtón rosszul esik nekem. 
Alig várom érkezésedet. A múltkor is akkora cirkuszt csaptak, mert fél 12-kor 
értem haza. Pedig előzőleg telefonáltam, és megnyugtattam őket, hogy sietek, és 
nem egyedül jövök. De hát nincs kivel beszélni. Mintha az utcasarokról szedtek 
volna össze, úgy beszélnek velem. Parancsolgatnak, kiabálnak, vagy nem szólnak 
hozzám. Apám azt hiszi, hogy egy gyerekkel beszél. Mindegy. Remélem, te meg-
értesz, és nem haragszol, hogy ilyesmikkel untatlak. Kérlek, írj külön nekem! 
De írjak már mást is neked. Beszéltem B.-vel. Feltétlenül el akar menni hozzád, 

S ki is érthette volna meg és fordíthatta volna legjobban  Kertész műveit svédre, 
mint az a Rosenberg Ervin, aki  nyelvében is, zsidóságában is, történelmi tapasz-
talataiban  is a sorstársa? 
 
* Híradó, XXII. évfolyam, 87. szám 

 
Az anyanyelv szolgálatában* 

 
„Skandináviában számos magyar alkotó él-az írással foglalkozók például akár 

írószövetségi fiókot is alakíthatnának  -, akik közösségben az eddiginél hatható-
sabban szolgálhatnák a magyar művelődést.” Egyikük a nemrég 70. életévét  be-
töltött Tar Károly, aki az előbbi mondattal indította útjára  öt éve az Ághegy című 
skandináviai irodalmi és művészeti lapot, hogy műhelyt teremtsen az  észak-
európai magyar alkotóknak. 

- Tíz esztendővel ezelőtt jöttem Svédországba, mert végre nem  csupán népe-
met, hanem családom maradékát kívántam szolgálni.  De hát akkor születtem, 
amikor Reményik Sándor verssorai még  frissen ott lengedeztek a kolozsvári ma-
gyar levegőben: „ahol állsz,  ott vesd meg a lábad...” Közszolgálatot tanultam 
szüleimtől is.  Anyanyelvem szolgálatát az anyatejjel együtt kaptam, mint életre  
szóló feladatot. Annak idején Ifjúmunkás Matinékat szerveztem és  Zsebszínházat 
alapítottam, összejártam Romániát kisebbségünk szolgálatában  - ebből született 
többek között a Szülőföldtől távol, Ezer kilométer a Dunán, Ezer kilométer a Kár-
pátokban, Keskenyvágányon, Regények színhelyén című riportsorozataim. 

És volt közben gyermeklapok főszerkesztője, megyei közművelődési felügyelő, 
robotolt napilapnál és hetilapnál, írt elbeszélést, regényt, riportot, abszurd drámát, 
verset. 

- Nagyjából összeszámoltam: írógépen, és immár tíz esztendeje számítógépen 
elkövetett „leütéseim” a Holdig és vissza  érnének, ha felsorakoztatnám őket. Ott 
teszem hasznossá magam, ahol űrt látok. Ha nem alapítottam volna családi lapot 
és irodalmi és művészeti folyóiratot, ha nem  szerkeszteném, anyagiak nélkül,  
„ahogy lehet”, „mert kell...” unokáimnak nem lenne majd kihez magyarul szólni-
uk e kies hazában. 

„A kétségbeesés lehetőségeiből rajtoltál - onnan indult minden.  
Magántragédiá(k)ból ronhantál világgá”, - írja születésnapi köszöntőlevelében 
kolozsvári íróbarátja, Lászlóffy Csaba. 

Tar Károly családját korán megcsonkította a sors; fia csupán  tizennyolc évet 
élt erről szól az 1985-ben kiadott, Az  ismert katona című  regénye -, és a feleségét 
is idő előtt veszítette el. Neje halála után lányához költözött Lundba, ahol azóta is  
nevelgeti unokáit, és ahol a Magyar Liget, a lundiak „családi lapja" és a  már em-
lített Ághegy megalapítása  után szerkeszti a lundi rádió magyar  adását, és fő-
szerkesztője az Övergänser című bevándorlók lapjának  is. Kiadott még négy ver-

Rosenberg Ervin, Tar Károly                                     1921 



 
Sorstalan sorstárs - egy fordító portréja* 

 
Duplán is köze van a svéd Akadémiához Rosenberg  Ervinnek. Először is azért, 

mert a Nobel-díjas Kertész  Imrének ő a svéd fordítója. Másodszor pedig azért, 
mert  2000-ben fordítói munkásságáért az akadémia nagydíjával tüntette ki. Vagy 
talán fordított a sorrend? 

Rosenberg Ervin 1956-ban települt  Svédországba, miután  családját elpusztí-
tották a második világháborúban, neki magának pedig menekülnie kellett a forra-
dalom Budapestjéről.  Svédországba nem Rosenberg Ervin, hanem Nagy György  
érkezett. 

- A háború után, mint sokan mások, én is nevet változtattam,  vallja meg egy 
néhány évvel ezelőtti interjúban a Falukuriren  című napilapban.- De belül mindig 
is Rosenberg Ervin voltam, és vissza is vettem a nevemet 1988-ban. 
A kitűnő nyelvérzékkel megáldott Ervin lassacskán Falunba  kerül, ahol francia, 
orosz és olasz szakos gimnáziumi tanárként keresi kenyerét. 1991-ben, egészség-
ügyi okok miatt, le  kell mondania a tanításról. Stockholmba költözik, s itt kezd  
el először fordítani. 

- Persze, hogy kacérkodtam a gondolattal a tanáréveim alatt,  de sosem írtam, 
és nem is fordítottam abban az időben, nyilatkozza az említett interjúban. Csak 
amikor a lánya hazahozta Amos Oz egyik, Izraelben kiadott könyvét, jön meg a  
kedve a fordításhoz, ez alkalommal héberből. Kertésszel előbb egy novelláját ol-
vasva  ismerkedett meg,  majd később kezdte el fordítani a regényeit. Napjainkig 
három regényét fordította le Kertész Imrének svédre. 

- 1956 előtti tapasztalataink meglehetősen hasonlóak - nyilatkozza Rosenberg 
Ervin. - Zsidókként osztoztunk az üldöztetésben, noha ez inkább a szüleim tapasz-
talatai közé tartozik, én gyermek voltam abban az időben. De nincs olyan, a  har-
mincas évek környékén született zsidó ember, aki ne tudná,  miről is ír Kertész. 
Nem könnyű Kertészt fordítani, ismeri el Rosenberg Ervin.  Írásainak sem a tar-
talma, sem a nyelvezete nem olyan, amit  két telefonhívás között elintéz az ember. 
Kertész művében központi helyet foglal el a Holocaust; a  zsidó tapasztalatot álta-
lános érvényű emberi tapasztalatnak  tartja. 

-Azt írja valahol a Gályanaplóban, hogy zsidónak lenni annyi,  mint száműzött-
nek lenni. Zsidónak lenni számára nem vallást vagy istenhitet jelent, hanem a ki-
szolgáltatottság egyetemes megtapasztalását. Erről szól a Sorstalanság, és erről  
szól A kudarc is. Maga a „sorstalan ember" fogalma a  Kertész központi témája: 
az, hogy a totalitárius társadalom  megfoszt az életünktől, és attól a lehetőségtől 
is, hogy saját  sorsunk irányítói legyünk. A zsidóság fogalmát Kertész  tehát nem 
valamiféle törzsi meghatározás alapján használja,  hanem olyan értelemben, hogy 
a zsidó, az a totalitárius hatalomnak kiszolgáltatott egyén. 
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hagy elvigye a mustot, amit olyan nehezen tartósított neked, és valami tésztát is. 
Szerintem hülyeség. Ezért is apámék a hibásak, mert Anyám megígérte B.-nek, 
hogyha édesapa elmegy hozzád, feltétlenül szól neki, de valószínűleg elfelejtette. 
Mikor megkérdeztem, azt felelte nagy idegesen, hogy ha B. akar valamit, akkor 
miért nem hív fel. Hát az a szerencsétlen leány honnan tudja, hogy mikor akar 
apám elmenni hozzád? Legalább ne ígérte volna! 
Jaj, bátyám, irtó hülyén nézel ki azon a képen! Mit csináltak veled? Mintha tűkön 
állnál, olyan pofát vágsz (remélem, nem haragszol ezért). Gyere csak haza, annyi 
kaját kapsz, meghizlallak, mint egy libát, majd nem kell behúzzad az övet a dere-
kadon. Sőt ki kell majd engedned. 
Ne emlegesd állandóan a mateket és a fizikát, mert hányingerem van már tőlük. 
Nem értem, nem tudom, mert tökfej vagyok (főleg a fizikát). 
Van egy kérésem. Emlékszel, a nyáron B. azzal idegesített a strandon, hogy jön 
Öcsi, és találkozni akar Öcsivel, és motrot akar venni, mert Öcsinek is van. Na, én 
megismertem ezt az Öcsit. Mondta, hogy ő is ismer téged, mert ő is pólózik. Sze-
retném, ha megírnád róla a véleményed, mivel te jobban ismered. B.- nek nem 
merem említeni, mert Öcsi azt mondta, hogy B. ki nem állhatja őt, és biztosan azt 
hiszi róla, hogy tekergő stb.… Szeretném, ha mindent leírnál róla, amit csak 
tudsz, mert érdekel. De a levelet nekem címezd. Különben B. most nagyon jól néz 
ki. Amikor találkoztam vele, a tőlem kapott gatyában volt és a te pufajkádban. Irtó 
jól néz ki, és a haja is nagyon jól áll.  
Még van egy kérésem. Szeretném, hogy amikor hazajössz, intézzél nekem valami 
jó szilveszterezni való helyet, mert nincs hova menjek, és megbolondulok, ha ott-
hon maradok. 
A barátnőm is már alig várja, hogy lásson. Mindnyájan várunk haza. 
Szeretném, ha nagyon gyorsan válaszolnál. Írjál anyáméknak is, nehogy felbont-
sák a nekem küldött levelet. Ne haragudj, hogy ilyen hülyeségekkel untatlak, de 
azt hiszem, te megértesz engem! Sokszor puszillak. 
 
Sötét 
 
FIÚ (a színpad baloldalán, fényben) Kedves nagymama! Ne haragudj, hogy eddig 
nem írtam, de októberben még nem voltál otthon; később pedig minket vittek el 
kukoricát szedni egy hónapra. Eddig minden jól megy, azon kívül, hogy vízhólya-
gos lett a lábam. A hólyagok is begyógyultak, de az a baj, hogy a bakancs ugyan-
azon a helyen sérti a lábam. Ezen a helyen gyulladásba jött a bőr, egy kicsit meg-
dagadt és ég, piros körülötte. Néhány nap alatt ezt is kiheverem. 
A gyakorlatozás nem nehéz, nekem nem fárasztó. Délutánonként takarítjuk a há-
lószobát és a kaszárnya udvarát. Az a baj, hogy nagyon lassan telnek a napok. 
Reggel fél hatkor kelünk, és fél tízkor fekszünk le. Nagyon hosszúnak tűnik a nap. 
Vasárnap letesszük az esküt, és karácsony után hazaengednek mindenkit tíznapos 
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szabadságra. Akkor majd meglátogatlak, majdnem fél éve nem láttalak. Remélem, 
jól telt falun, nem volt sok munkád, és kipihented magad. 
Hallottam, hogy otthon nagyon hideg van. Itt azonban csak reggel hűl le az idő. 
Napközben kisüt a nap, és még melegít is egy kicsit. Csak kétszer-háromszor esett 
az eső az elmúlt két hónapban. 
Ételünk is elég jó, csak hosszú sort kell állni a kantinnál. Minden második nap 
harmadik fogást is kapunk. Nekem még van süteményem, cukorkám egy doboz-
ban, amit édesapa hozott a múlt héten. Biztosan mesélt neked rólam. 
Van olvasnivalóm is, így hát a szabadidőmet is hasznosan töltöm. Eskü után lehet, hogy 
vasárnaponként kiengednek a városba. Akkor majd megismerem ezt a szépnek, tisztá-
nak tűnő kisvárost. A mielőbbi viszontlátás reményében zárom soraimat, és sokszor csó-
kollak, 
 
Sötét 
 
FIÚ (ugyanott) Kedves Húgom! Kösz szépen a képeket, elég jók. Én sem gondol-
tam arra, hogy levedd a falról a képeket, hanem a megmaradt képeslapokból vala-
mi falra ragaszthatót küldj. Otthon én majd válogatok még. Mindenesetre köszö-
nöm a fáradozásod. 
Édesanyáékkal kapcsolatban: mindig úgy van, hogy a szülők állandóan veszeked-
nek kamaszkorú gyermekükkel. Úgy érzed, hogy nagyon rosszak hozzád, és nem 
értenek meg. Ez azért van, mert túlságosan féltenek, ügyelnek, nehogy valami ba-
jod történjen. Később, majd nagyobb leszel és nyugodtabb, higgadtabb is, értékel-
ni fogod ezt a túlzott szülői szeretetet. Nyugodj meg, lesz időd mindenre; későn 
jöhetsz haza, csinálhatsz, amit akarsz, mehetsz, ahová tetszik. Ezt még most nem 
ajánlatos tenni, ezért vannak a veszekedések. Most még ülj le magadnak, akkor 
menj haza, amikor mondják, és nincs értelme, hogy igyál és cigarettázz. Ha látják, 
hogy szófogadó vagy, akkor többször engednek el és későbbig. Így csak egyszer 
maradsz későig, és egy hónapig veszekedhetsz. Ehelyett nyugodtan, egyetértésben 
élhetnél a szülőkkel, és természetesen sokszor elengednének. Ha nem feleselsz, 
nem pattogsz, és rendesen végzed a dolgod, vagyis tanulsz, akkor nekik sincs 
semmi kifogásolni valójuk a szórakozásoddal kapcsolatban. Példának az én esete-
met hozom fel: jól tanultam (tehát evvel ne legyen baj), rendesen beszéltem, és 
nem is kellett kérezkednem, csak megmondtam, hová megyek. De ezt nem 15-16 
évesen. Nem kell mindent most csinálni. Lesz bőven időd arra, amit akarsz. Veled 
az a haj, hogy aggódnak a tanulmányi eredményeidért, mert nem sikerült a felvé-
telid, és már itt is van a második, a nehezebb! Gondolj magadra, és akármennyire 
nem tetszik, de tanuld meg a fizikát, a mateket. 
A másik ok az, hogy lány vagy, és érthető, hogy mitől féltenek. És nagyon jól te-
szik. Ennek is eljön az ideje. 
Ezekről majd szóban többet mondhatok. 

kellett volna. Azt hiszem nem nyújtottam életem nagy formáját, de remélem, a 
nézők nem sokat vettek észre belőle.  

Csapó Ida 
 
 
* Magyar Internetező Nők Egyesülete Közhasznú Szervezet  honlapjáról 
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Kasza Imre munkája (vegyes technika) 



- Itthon vannak nők - főleg az idősebbek között -, akik rettegnek attól, hogy 
elrontanak valamit, kishitűek, mert például negatív velük a környeztük... És a lá-
nyok között is sokan vannak, akik nem elég magabiztosak a fiús technikai környe-
zetben.  

- A félelem, hogy elrontok valamit, bennem is megvolt, és eléggé blokkolta a 
számítógép-használatomat - sokáig csak írógépként kezeltem a komputert. Mind-
addig, amíg az iskolában el nem kezdtem dolgozni vele és keresni a hálón. Az 
iskolában ugyanis tudtam, hogy minden szerdán jön a szakember: ha elrontom, 
majd megjavítja. Ettől elmúlt a felesleges respektusom és a félelmem is. De meg 
tudom érteni azokat, akik nehezen tudnak ettől megszabadulni.  

- Hogy kezdődött a számítógép- és Internet-használatod? Hogyan emlékszel 
vissza a kezdeti időszakokra?  

- A család első gépe egy szövegszerkesztő volt. Azt hiszem tizenöt évvel ez-
előtt vettük, és gyakorlatilag írógépnek használtuk. Az első saját számítógépem 
egy kis Mac volt - ma is azt sírom vissza - 40+40 MB memóriával! Most a máso-
dik hordozható gépet nyüvöm. Internetünk szinte azóta van, mióta az első modem 
Svédországban kapható lett. Elsősorban a férjem az, aki minden új ketyerét meg-
vesz, ami számítógép-tv-rádió-kamera körben előfordul. Szerencsénkre a munka-
helye finanszírozza nagy részét a hobbijának, nem kell, hogy a családi költségve-
tés viselje. Engem sosem érdekelt a technika, mindig csak használtam. Ezért aztán 
az Internetre azonnal rákaptam. Nagyon régen használom a hálót, főleg keresésre. 
A tudósítói munka ma már elképzelhetetlen e nélkül, és semmi hátrányát nem ér-
zem annak, hogy a fővárostól hatszázötven kilométerre élek. Úgy tudom ellátni a 
munkámat, hogy az ajtón sem kell kilépnem, így tehát akár Örvényesről is lehet-
nék skandináv tudósító, ami egyébként az álmom hosszú távon. Előfeltétel persze, 
hogy az ember ismerje az országot, hogy az információt tudja mihez kapcsolni.  

- Melyik a legemlékezetesebb történeted, ami az infokommunikációhoz kötő-
dik?  

- A legjobban azt a történetet szeretem, amikor a TV felhívott, hogy szeret-
nék, ha egy stúdióbeszélgetésen részt vennék telefonon a gyerekek büntethetősé-
gével kapcsolatban. Mivel akkor nem volt még széles sávunk, ezért a telefonnal 
felkapcsolódtam a nettre, és egy pici kis képernyőn követhettem a műsort, miköz-
ben a mobilon a stúdión kívüli kapcsolóasztalon voltam valahol. Egy perccel az-
előtt, hogy beszélnem kellett, bekapcsoltak a mobilon a stúdióba, és akkor vettem 
rémülten észre, hogy az, amit korábban láttam, hogy időről időre lefagyott a kép-
ernyő, és a gép újra letöltötte az oldalt, nos, ezek a tíz-tizenöt másodpercek vagy 
három perces eltérést okoztak a valóság és az internetes tv-adás között. Azaz hát-
rébb voltam időben, és már a fülemben hallottam a műsorvezető kérdését, holott 
még nem tartottam ott. Annyira megrémültem a dologtól, hogy csapot-papot ott-
hagyva kirohantam a sötét nagyszobába, hogy „vissza a jövőbe" alapon helyreáll-
jon az időérzékem. A probléma csak az volt, hogy mindeközben már beszélnem is 
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Engem ne félts, nincs semmi bajom, csak a lábam fáj most. Gennyes, és nincs 
ahol kitörjön. De ez is elmúlik, amíg hazamegyek. Az étellel pedig jól állunk, so-
kat eszünk, nem azért fogytam. 
Öcsiről: jól néz ki, izmos is, jól öltözködik, de, amióta jobban megismertem, nem 
tetszik. Elég nagy nőcsábász, és kihasználja a nőket. Így látom én. A szavát sem 
szokta betartani. Nem fordít elég figyelmet barátnőjére, többet ér neki a motorbi-
ciklije. A kapcsolatai nem mondhatók komolyaknak, egy célja van… Azt tanácso-
lom, hogy ne járj vele, mert túl nagy hozzád, túl tapasztalt és ravasz hozzád ké-
pest. Elcsábít, ez könnyen megy neki, eléri a célját, és amikor megun, akkor el-
hagy. Ezek az elhagyások pedig tönkreteszik az embert. Engem nem nagyon is-
mer, alaposan sohasem beszélgettünk. Nem tekergő, hanem ravasz nőcsábász. 
Azért foglalkozik veled, mert te 5-6-7 évvel fiatalabb vagy nála; könnyen és gyor-
san meghódíthat. Akármit mond, ne vedd komolyan, és ha lehet, kerüld vele a 
találkozást. Én ezt ajánlom. B.- vel is nyugodtan megbeszélheted, ő is elmondhat-
ja, hogy milyen ember. 
Azt írod, hogy B. jól néz ki. Ennek örülök, majd meglátom, hogy mennyire igaz. 
Ha akarod, elviszlek magammal szilveszterezni B.- hez.. Erről beszélj majd vele 
is. Édesapáéknak is szóljál. 
Ne csüggedj, mert Édesanyáék csak a javadat akarják, és ha jól viselkedsz, min-
den elrendeződik. Puszillak, 
 
Sötét 
 
FIÚ (ugyanott) Kedves Gino! Leveled tegnap kaptam meg. Elég letört hangulat-
ban vagy, mert E.- vel levelezek. Gondoltam, hogy már komolyabb vagy, és nem 
féltékenykedsz ilyen dologért. Megértem, hogy rosszat sejtesz, de megnyugtatlak, 
hogy nincs semmi célom, amiért levelezzek vele. Minden csak osztálytársi alapon 
folyik, és ha hazamegyek, akkor még csak levelezni sem fogok vele. Egyszer el-
megyünk Csabával hozzá, mert meghívott, hogy elmesélje külföldi útját. Nincs 
miért aggódnod, mert nem állnék le vele többet. Tudod jól, hogy mit akartam elér-
ni, és nem sikerült. Ha nem megy, akkor én természetemtől fogva nem erőltetem a 
dolgot. Úgyhogy fel a fejjel, légy vidám, mert máskülönben nem tetszel, és az én 
kedvemet is elrontod. Tudod, hogy milyen jó a kapcsolatunk, nem érdemes ilyes-
mivel elrontani. 
Ne légy félős és pesszimista. 
Gratulálok, hogy a piát megvetted, ügyes vagy. Albán bort ne végy, csak az üzlet-
ből, másként a dupláját fizeted, és nem érdemes. Vehetsz még sört, kb. 10-15 
üveggel. Több nem kell. Nagytatádtól jó a hecserlibor és a fehér ribizli, ha van. 
Szerintem ez bőven elég. A morzsára pedig még vihetünk, ha kell. Azért elég eny-
nyi, mert a társaság nem áll nagy ivókból. Csaba nem iszik. Eskü után csak két 
pohár bort ivott. 
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Ha az étel meglepetés, akkor biztosan valami jó lehet. Vigyázz, ne legyen megint 
túl sok. 
Amondó vagyok, hogy ne hívd meg Mariékat, mert nem tetszik a bulis stílusa. 
Hamar berúgnak, és nem viselkednek úriemberhez méltóan. Lehet, hogy te igen, 
de én nem szeretem, ha kurjongatnak, mulatnak teljes hangerővel. Másrészről 
Karcsinak az a kívánsága, hogy velem szilveszterezzen. Nem tetszenek neki az 
osztálytársaim, akik, mint írja, „rá se bagóztak”. Lili ellen nincs kifogásom, de 
nem tudom, kinek hívnád meg… És egész éjjel hallgatni a pletykáit, elég fárasztó 
ügy. Nem hiszem, hogy nincs hol szilveszterezzen. De ha akarod, meghívhatsz 
bárkit, hiszen te rendezed a bulit. 
Van egy másik problémám: a húgom elég rosszban van a szüleimmel, és megkért, 
rendezzek valamit a szilveszterezéssel! Mást nem tudok csinálni, mint hogy ma-
gammal cipeljem. Remélem, beleegyezel, mert nem fog sok vizet zavarni, és le-
het, sikerül feloldani a félénkségét, amit az idősebbek jelenlétében tanúsít. Úgy 
emlékszem, hogy jó viszonyba szerettél volna kerülni vele. Erre most itt az alka-
lom. Ha sikerül, akkor rád bízhatom az irányítását. Otthon baj van, mert felesel, 
későn megy haza, és ilyesmik. Ezért szükség lenne egy olyan valakire, aki helyes 
irányba terelné, foglalkozna vele, mert a baj az, hogy a társasága rontja meg. Ha 
otthon lennék, akkor én foglalkoznék vele, vinném magammal moziba, strandra, 
vagyis együtt lennék vele, és közelebb kerülnék hozzá, irányíthatnám az ebben a 
korban sorsdöntő lépéseit. Mivelhogy nem vagyok otthon, téged kérlek meg arra, 
hogy légy olyan jó és türelmes: foglalkozz vele. Vidd moziba, diszkóba, látogasd 
meg nálunk. (Így még anyámékhoz is közelebb kerülsz.) Hívd magadhoz, töltsé-
tek együtt a szabad időt. Ne engedd, hogy cigarettázzék (így te sem cigarettáz-
hatsz) és hogy igyon. Csak kivételes alkalmakkor, nehogy rászokjék. Most jut 
eszembe, hogy nem nagyon lehetséges az ügy, mert dolgozol. De így is próbáld 
meg. Mondd neki azt is, hogy tanuljon a felvételire. Ezekről még beszélünk ott-
hon is. 
Az ajándékom karácsonyi ajándék, és ne izgulj, mert nem is olyan drága. Remé-
lem, nincs már rajta a címke. Írd meg, ha jó neked, és jól áll, meg hogy van mihez 
föltedd. Lehet, hogy az úton behorpadt, de biztosan helyrehozható a károsodás. 
Vasárnap felesküdtünk. Elég sokáig keresgéltelek a tömegben, reméltem, hogy 
eljössz. Azért gondoltam erre, mert nem kaptam semmi választ, nem tudtam, hogy 
várjalak-e vagy ne. Kimentünk a városba. Telefonáltam neked, majd elmentünk 
egy restibe, ahol „fehér angyalt” ittam. A gin hazai volt, és sárgás színe miatt a 
koktél nem volt fehér, de azért jó volt. Fél hét felé már benn voltunk a szobánk-
ban. Nem volt mit csinálnunk a városban, ahol hemzsegtek az egyenruhások. 
A legnagyobb baj az, hogy mélyen, egy begyógyult vízhólyag alatt begennyese-
dett a lábam. Tegnap az orvos felvágta egy kis L alakban, de nem jött ki a genny. 
Adott 3 nap felmentést. Nagyon rosszul aludtam, mert ég az egész lábam, nem 
tudom, hogyan tartsam. Ma rakott rá olyan fekete krémet, ami összegyűjti a geny-

ruk miatt. De nagyon aktívak a könyvtárak - itt a könyvtárlátogatásnak egész más 
hagyományai vannak, mint otthon -, a nyugdíjasklubok stb. Svédországban a civil 
szervezeteknek koránt sincsenek olyan hagyományai, mint például Amerikában. 
Itt karitatív tevékenység is legfeljebb egy-egy jótékonysági akcióhoz, például 
koncerthez kötődik. Az utóbbinak természetesen az az oka, hogy ahol az állam 
jóléti funkciója erős, ott nincs szükség a jótékonyságra. Ami az előbbit illeti, a 
civilszervezetek meg azért gyengék, mert itt a szervezett mozgalomnak vannak 
hagyományai. Mivel az egész társadalom építménye Svédországban a munkás-
mozgalomból nőtt ki - szakszervezetek, szociáldemokrácia - , itt érdekképvisele-
tek alakultak ki. Például a cukorbetegeké nagyon erős szervezet. Amikor végre-
hajtották a gyógyszerreformot, aminek értelmében minden ingyenes gyógyszer 
eltűnt, az egyetlen, ami megmaradt ingyenesnek az az inzulin és a cukorbetegek 
egyéb segédeszközei. De erős érdekképviselete van a nyugdíjasoknak, a szexuáli-
san eltérőknek, és még sorolhatnám, hogy ki mindenkinek.  

- A svéd társadalom az egyik leginkább behálózott társadalom. Hogy jelenik 
meg ez a hétköznapokban?  

- Az állam nagyon benne van az informatika elterjedésében, hatalmas össze-
geket áldoz az oktatásra, az infrastruktúra - mostanában a kábelnet, a széles sáv - 
megteremtésére, ami ebben a hatalmas és ritkán lakott országban tényleg nagyon 
sok pénz. Ezen kívül csak a tanárok kiképzésére 1,7 milliárd koronát - körülbelül 
450 milliárd forintot - költöttek. Ez a legnagyobb összeg, amit az oktatásban kép-
zésre valaha is itt fordítottak. A teljes tanári gárda több mint a fele részt vesz, 
részt vett benne. Eddig hetvenötezer (!) tanár egy-egy projektben jutalomként hor-
dozható számítógépet kapott - én is egy ilyenen írok most Neked. A cél az, hogy 
három év alatt a tanárokat megtanítsák az Internetnek mint oktatási eszköznek a 
használatára - ebben a projektben dolgozik a férjem. Az biztos, hogy Svédország 
megelőzte az USA-t, és a többi északi ország sincs sokkal jobban lemaradva.  

- Tudok egy dán példáról miszerint speciális oktatási módszertant tartanak a 
célszerűbbnek lányok esetében. Van-e ilyesmi Svédországban?  

- Nem, nincs. Kétségtelen, hogy a lányok itt sem szívesen választják a mű-
szaki szakmákat. Itt is van olyan iskola, ahol a lányokat a fiúktól különválasztva 
tanítják egyes tantárgyakra - én is részt vettem ilyen órákon - , de ezek nem kon-
zekvens dolgok, csak itt-ott előforduló események. Ha nemek szempontjából azt 
nézed, mennyit használják a számítógépet, akkor semmi különbség nincs a svéd 
fiataloknál. Ha viszont arra vagy kíváncsi, mire használják, akkor már jelentős az 
eltérés. A fiúk elsősorban játszanak. Hatalmas hálózatok vannak, Internet-
kávéházakban — Svédországban össze vannak kapcsolva a nettkávézók gépei — 
bonyolult játékokat játszanak, a nagyfiam is benne van egy ilyenben. A lányok 
pedig kommunikálnak elsősorban — leveleznek, chatelnek. Magyarán: az Internet 
csak eszköz, a nemek közti különbségeket nem változtatja meg, csak új formákat 
biztosít számukra.  
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- Milyen a svéd nő? 
- Skandináviában minden egyszerű, sallangmentes. A szex is. Nincs az a tabu-

felhő körülötte, mint a dél-európai országokban, és az emberek közötti kapcsola-
tok is természetesek, egyszerűek. Hátulütő: hiányzik a romantika. Az erős, függet-
len svéd nőt nehezebb egy férfinak maga alá gyűrnie, ráadásul az erős, független 
nők által nevelt férfiak puhábbak lesznek. Hogy ez miért szükségszerű, azon el 
kellene gondolkodni. A megállapítások persze túlzóak és általánosítóak, mint álta-
lában legtöbbször. Ráadásul itt a társadalmi fejlődés élesebben oszlik szakaszok-
ra, mint nálunk, magyaroknál. Itt nagyobbak a különbségek a 60-as, 70-es, 80-as 
és 90-es évek között, mint otthon. A 70-es években az előző évtized szexuális for-
radalmát követően például kialakult a „velúrpapa" fogalma. Ez volt az első gene-
ráció, amelyben a férfiak aktív szerepet vállaltak a gyermeknevelésben. 
(Velúrpapáknak a vágott frottír otthoni ruhák miatt hívták őket). A 80-as években 
az volt a fontos, hogy a férfiak is vegyenek ki papa hónapot - a gyes minimum 
egy hónapja az apáé, ha nem veszi ki, elúszik ez az egy hónap -, azaz a családon 
belüli egyenjogúság megteremtésén volt a fő hangsúly. A 90-es években a nők 
egyenlő politikai képviselete volt a téma. Ekkor kezdtek egyes pártok kvótarend-
szerről, pozitív diszkriminációról beszélni. A politikai pártoknak vannak nőszer-
vezeteik, de ezek nem erősek, vagy legalábbis nem aktívak. Ezért biztos sokan 
megszidnának, mert a véleményemet abból vezetem le, hogy a médiában nem lát-
szanak, de ez csak részben igaz. A nők itt nem igazán szeretnek különállni. Érde-
keiket inkább a „nagy" szervezetben akarják érvényesíteni. Manapság Svédor-
szágban a kereszténydemokraták kivételével mindegyik párt feministának és zöld-
nek vallja magát — ez két divatos hullám —, de csak egyetlen párt írta be a prog-
ramjába, hogy ők „feminista párt", és ez — ki nem találod! - a Baloldali párt 
(korábban kommunisták), akiknek egy nagyon erős nő a vezetőjük. Manapság 
egyébként a gazdasági egyenjogúság van a terítéken, hogy a nők fizetése miért 
alacsonyabb. Azonos feltételek és azonos végzettségűek között 15-20%-os az el-
térés, persze a férfiak javára. Az a cél most, hogy a vezető pozíciókban emelni 
kell a nők részarányát. Ezt szolgálják a női mentorok, a „Nők tudnak” vásárok 
évente stb.  

- Létezik-e a MINőkhöz hasonló „képződmény” Svédországban, azaz egye-
sület a netező nőknek? Vagy az informatikai iparban dolgozó nőknek bármilyen 
érdekképviselete...  

- Nem tudok róla, igaz, nem is kerestem. Egyáltalán, az internetezés mára 
Svédországban tulajdonképpen mindennapos dologgá vált. Legalábbis azok szá-
mára, akik valamilyen formában kapcsolatba kerülnek vele, például munkahelyen, 
iskolában, és ez a réteg ma már a társadalom túlnyomó többségét alkotja. A 16 és 
64 év közötti korosztályt magában foglaló háztartások 80%-ában található számí-
tógép és 75%-ban Internet is. Az iskolások 100%-ának van számítógép- és Inter-
net-hozzáférése. Nehezebb a helyzet azoknál, akik ebből kiestek, főként az életko-
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nyet. Lehet, holnap újra felvágja. Előre irtózom ettől, de azért minél hamarabb 
szeretnék szabadulni a lábfájástól. Olyan idegesítő, hogy néha jön, hogy sírjak. 
Gondolom, szépen begyógyul, amíg hazamegyek. Erről pedig ne mondj semmit 
anyáméknak, mármint a lábamról. Nem kell izgatni ilyesmivel őket. Nagyon bí-
zom abban, hogy szépen és hamar meggyógyul a lábam. 
Itt most jó hidegek vannak, a nap sem melegít már. De csak az arcom, fülem, ke-
zem és a lábam fázik néha. Valahogyan átvészelem a hidegeket. 
A levélírásoddal kapcsolatban azt javasolom, ha nem tartod észben a mondaniva-
lód, és azért sietsz, akkor inkább előbb vázold fel, foglald pontokba a megírandó-
kat. Így nem felejted el őket, és nem kell sietned. 
Ne izgasd magad, mert az elemelgetés nem válik szokásommá, viccből tettem. 
Puszi. 
 
Sötét 
 
FIÚ (ugyanott) Kedves E.! Megkésve válaszolok leveledre, mert az utóbbi napok-
ban sok bajom és gondom volt, így hát nem maradt időm levélírásra. Letettük az 
esküt, és délután kimehettünk a városba. Ittunk valamit (gint és vodkát), ettünk 
valami süteményt, és vissza is tértünk a kaszárnyába. A katonáktól hemzsegő vá-
rosban nem tudtuk mivel eltölteni a szabad időnket. Hétfőtől pedig begyulladt a 
sarkamon a seb, és annyira fájt, hogy éjjel nem tudtam aludni. Most már kaptam 
három nap felmentést, ami nem lesz elég, mert nem távolították el a gennyet a 
sebről. Ma kellene megvágjanak. Előre irtózom. 
A többiek mind jól vannak, egészségesek. Árpinak jöttek a szülei és a nagyszülei. 
Beszélgettem is velük. Csabának ugyancsak a szülei. Istvánnak a mamája jött lá-
togatóba. 
Azt nem tudom, miért nem írt neked Árpi. Gondolom, azóta már kaptál tőle leve-
let. Panaszkodott, hogy egy-két leveled nem kapta meg. Lehet, hogy a legutolsó is 
elkallódott.  
Azt kérded, jelentett-e valamit az, hogy Karcsi látott azzal a fiúval. Én is ugyan-
olyan rosszmájúan megkérdezhetném: hogy nem ismersz csak két fiút? Emlék-
szel, te is ezt kérdezted szeptemberben az iskolában. 
Ezt, mint érdekességet írom, nem kell megharagudnod. Nincs is miért. 
Hallom, hogy Anna harmadik hónapos, és december végén tartják az esküvőt. A 
gyereknek pedig nagyon örülnek. Nem akarják elvétetni. 
István említette, hogy Tamás szilveszterre mindenkit szeretne összegyűjteni. Ist-
ván azon kesereg, hogy nemigen szórakozhat. Csaba is fintorog az ötletre. Érthe-
tő, mi sohasem tartoztunk az osztály „felső tízezerébe”. Én már biztos vagyok ab-
ban, hogy Karcsiékkal szilveszterezem B. barátnőmmel.  
Csabával úgy terveztük, hogy szilveszter előtt felkeresünk egy délelőtt, hogy me-
sélj úti élményeidről. 
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Árpiról jut eszembe: vasárnap pia mellett mesélték a szobatársai, hogy türelmet-
lenkedik, mert nem ír a „nője”, vagyis te. Nem szóltam semmit, mert sohasem 
lehet tudni. Annak ellenére, hogy te csak baráti viszony fenntartására törekedtél 
kettőtök között. 
Itt is hidegebbre fordult az idő, napok óta borult az ég. A szabadságig maradt 18 
napot azért valahogy kibírjuk. Azt mondják, hogy ezután könnyebb lesz. 
Becsületemre, hogy most normálisan, nagyon jól érezném magam, ha nem fájna a 
lábam. A gyakorlatozás fáradságait már megszoktam, csökkent a honvágyam. 
Túljutottam a holtponton. 
Együtt utazunk majd a többiekkel a vonaton, de még nem lehet tudni, melyik na-
pon. 
 
Ui. Sok sikert a tanuláshoz. Használd egészséggel a matek példatárat. Van otthon 
több is, kérd el a neked megfelelőbbeket. 
 
Sötét 
 
FIÚ (a színpad baloldalán, fényben) Kedves Karcsi és Erika.! Tegnap kaptam 
meg a leveleteket, mohón elolvastam evés közben, majd befeküdtem az egység 
kórházába. Így hát most nyugodt körülmények között írhatok választ. Az történt, 
hogy a sarkamon a seb begennyesedett, és borzasztóan csúnya lett. Remélem, már 
írtam, hogy milyen sebről van szó. Egy kb. 8 mm átmérőjű, 1 cm mély lyuk tá-
tong a sarkamon. Azért fektettek le, mert ha járok, akkor nem gyógyulhat be a 
seb. Fertőtlenítőszeres gézt nyomnak be naponta mélyen a sebbe. Úgy 6-7 nap 
alatt gyógyul. A kezelés már nem jár nagy fájdalmakkal, így hát örülök, hogy pi-
henhetek egy hetet. Egész nap alszom, olvasok, kártyázom; tehát üdülök. Ilyen 
körülmények között jó a morálom, a honvágyam is alaposan csökkent. Persze 
minden nap visszasírjuk a civil élet elérhetetlen örömeit.  
Szeretnélek megvigasztalni Karcsi, ha lehetne, mert úgy veszem észre, hogy elég-
gé letört a behívás. Próbáld meg keményen, összeszorított fogakkal, elszántan 
kezdeni a dolgot. A te esetedben az első szakasz és annak is csak az esküig tartó 
része jelent problémát. Akkor parancsolgatnak, idegesítenek, gyakorlatoztatnak 
könyörtelenül, de azután számodra csak unalom lesz. A legjobb, ha olvasol. Bor-
zasztó sok időd lesz, még az olvasást is megunod. Ez nem az első hónapokra, ha-
nem az utánuk következőre vonatkozik. A te helyzetedet azért látom borúsabbnak, 
mert tudom, hogy mennyire féltékeny vagy. Ez a féltékenység tönkre is tehet, 
megkeserítheti napjaidat. Valamit tegyél annak érdekében, hogy ne nyugtalankodj 
állandóan érte. Ennyi idő után már jól ismered, és nyugodtan megbízhatsz benne. 
Ha nem így lenne, akkor rád idegtépő percek várnak.  
A másik rossz az, hogy karácsony és szilveszter előtt visznek el. Ha így történne, 
akkor nem is találkozhatnánk. Ezt nem tartom valószínűnek. De az is lehetséges, 

retem, hogy a törvények arra valók, hogy betartsák őket, és nem arra, hogy ki-
játsszák, mert a fejlett szociális tudat következtében az emberek többségének az a 
hozzáállása, hogy a törvények értünk vannak, nem ellenünk. Ugyanakkor sajná-
lom a svédeket, mert a lutheri elvek mélységesen beleették magukat az emberek-
be: hogy dolgos legyél, takarékoskodj, ne legyél mások terhére - érzelmi értelem-
ben sem. Kicsi koruktól erre nevelik őket, felnőtt korukra tehát ezért lesznek zár-
kózottak és neurotikusak, mert szenvednek ettől. Ezért isznak, hogy feloldódjanak 
a gátlások. 

Hála a tudósítói munkámnak, nagyon megismertem a társadalmat és az embe-
reket, és szeretem is Svédországot. Jobb helyet a gyerekeim felneveléséhez nem is 
kaphattam volna a sorstól. De sohasem leszek svéd. Magyarországot viszont min-
dig svéd szemmel fogom nézni. Mondhatni azért, hogy mindenkinek elmondjam a 
svéd példákat, azaz hogy nem kell feltalálni a kereket, ha már másutt nagyszerűen 
működik. Ezeket a jó „kerekeket” egyáltalán nem tudom most konkretizálni. De 
mindig „beindulok”, amikor valamilyen társadalmi jelenségről van szó, és elmon-
dom a magam svéd példáját. Úgyhogy elég, ha csak „megpöckölsz" valamivel, 
máris ontom magamból.  

- Kezdjük is akkor! :-) A svéd társadalom mennyire nőközpontú, mennyire femi-
nista?  

- Érdekes dolog a feminizmus itt, ahol a nyelvben a főneveknek nincs nemük, 
ellentétben a franciával, az orosszal vagy a némettel. Volt, csak eltűnt, csupán 
egy-két helyen maradt meg: a Nap hímnemű, a Hold nőnemű... Nőnemű még az 
idő, a hajók, és nőnemű szó az ember!!! Kezdjük talán a vikingeknél? - teszi fel 
aztán Garam Katalin a kérdést, és meg is válaszolja: - Míg a férfiak háborúztak, 
az asszonyokra maradt a háztartás és a gazdaság kézbentartása, ez erősítette a nők 
szerepét a társadalomban. A középkorban ez eltűnt, és viszonylag későn, 1921-
ben kaptak csak teljes szavazati jogot a nők. Utána azonban rohamléptekkel fej-
lődtek. Nem utolsósorban Alva Myrdalnak köszönhetően az óvodák kiépítésével a 
30-as években, a családi pótlék, amit itt gyermekpótléknak hívnak - erről is lehet-
ne értekezni, hogy a látszólag kifejezésbeli különbség milyen tartalmi különbséget 
takar - nos, a gyerekpótlék 1947-es bevezetésével, az adózás egyénivé tételével 
megteremtődtek a feltételei annak, hogy a nők munkába álljanak. Ráadásul korán 
bevezették a részmunkaidőt, a kisgyerekeseknek is lehetőségük van 50-60-70 
vagy akárhány százalékban dolgozni. Minderről persze később kiderült, hogy tipi-
kus női csapda, mert a nyugdíjadat itt egész életed alatt keresed meg, tehát az ala-
csony jövedelmű évek miatt a nők nyugdíja lényegesen kisebb, mint a férfiaké. 
Mindenesetre a 70-es évekre teljesen általánossá vált a nők munkavállalása, azt 
hiszem, Nyugat-Európában a skandinávok az elsők. Ha jól tudom Svédországban 
a kereső korú női lakosság körülbelül 85%-a dolgozik.  
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Garam Katalin neve ismerősen csenghet a rádióhallgatók számára, s hozzá 

legtöbbször Svédországot kötjük. Nem véletlenül: 1978. november 11-e óta él ott.  
„Férjhez jöttem ide" - mondja. Párja, Járai János 1970 óta él Lundban, s valami-
kor szintén dolgozott a Kossuth adónak, vagy tíz esztendeig. De elkapta az infor-
mációtechnológia, az IT szele, már nem rádiózik. Garam Katalin eredetileg köz-
gazdászkutató, később tanár, fordító, tolmács, újságíró lett, és anya, feleség is.  

„Most még tanulok is, a főiskolán szerzem meg éppen a gimnáziumi tanári 
szakképesítést közgazdasági tantárgyakra. Júniusban kapom meg a diplomát." 
Párbeszédünk a két ország viszonylatában távolságot és időkorlátokat áthidalva, 
stílszerűen, e-mailben zajlott. Először arról faggattam, mi a legnagyobb különb-
ség a két ország között.  

- A legnagyobb az, hogy a svédek szociális tudata rendkívül fejlett. Van egy 
kifejezés: ”lagom”, ami egyetlen más nyelvben sincs meg. Azt jelenti, hogy éppen 
jó vagy pont elég, illetve se nem hideg, se nem meleg stb. Azt szeretik, ha minden 
”lagom”. Ha valaki túlságosan kiáll a sorból, azt le kell nyomni - például a gazda-
gokat megadóztatni - , ha pedig szerencsétlen, nyomorult, őt fel kell emelni: lásd 
szociális segély és egyéb juttatások. Mindenki legyen ”lagom”.  

- Hamar beilleszkedtél?  
- Azonnal otthon-itthon éreztem magam a tolerancia tekintetében — attól, hogy 

óvodás kortól demokráciára nevelik a gyerekeket. Szeretem a természetszeretetü-
ket. Azt, hogy az átlagosnál nagyobb az aurájuk — akárcsak az enyém —, tehát 
nem másznak a nyakadra, ha az utcán beszélgetnek veled. Szeretem, hogy a lakó-
telepen az idegenek köszönnek egymásnak, vagy legalábbis mosolyt váltanak. 
Szeretem a tiszta levegőt, a rendet, a szervezettséget. Szeretem, hogy a tisztviselő 
az nem ”tisztet, tisztséget visel” — itt "szolgáló embernek" hívják. A nyelvi kü-
lönbség alapvető hozzáállásbeli különbséget takar - azaz az én szolgálatomra van, 
az én pénzemből, és a feladata ezek szerint az, hogy bürokrata legyen a szó pozi-
tív értelmében: szakszerű, pontos, nem megvesztegethető stb. Szeretem a sajtó-
szabadságról szóló kétszázötven éves törvényüket, szeretem a ”nyilvánosság el-
vét”, ami azt jelenti, hogy MINDEN hivatalos irat nyilvános, ami nem sérti az 
egyént vagy az ország érdekeit. Hangsúlyoznám, hogy nem lehet eléggé nagybe-
tűkkel írni a ”MINDEN” szót. Erről hosszasan lehetne beszélni, mert például ez 
az átláthatóság, a szakszerűség feltétele, ezért jelentéktelen itt a korrupció stb. Az 
ombudsmanokat is szeretem - svéd találmány -, akiknek az a feladatuk, hogy el-
lenőrizzék a kormányt és a parlamentet. Nem olyan alkotmánybírósági ”magas 
szinten”, inkább ez egyfajta panasziroda és nagyon konkrét eseteket vizsgál. Sze-
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hogy amúgy sem találkozunk, mert én nem megyek haza. Az történt, hogy sok 
nálunk a sárgaságos, karanténban vagyunk. Ha ez az állapot sokáig tart, akkor 
nem engednek haza, csak jövőre.  
Abban pedig biztos vagyok, ha nem is találkozunk, csak hónapok múlva, akkor is 
megmaradunk ugyanolyan barátoknak. Az utóbbi évben sem találkoztunk valami 
gyakran, és mégsem távolodtunk el egymástól. Úgyhogy ezt is átvészeljük. Eltelik 
a szolgálati idő, és akkor még mindig van előttünk vagy 50 év. Az egyetemi kollé-
gákkal kötendő barátságok pedig nem ronthatják meg a mi öreg, szilárd alapokon 
álló barátságunkat. Ugyanúgy, mint a teáltalad a munkahelyeden vagy bárhol kö-
tött barátságok sem. Azt hiszem, ha a gyermekkori szerelmek, barátságok, álmok 
átvészelik a kamaszkort, a változások korát, akkor már semmi sem teheti tönkre 
létezésüket. 
Nekem is szépnek, férfiasnak tűnik a rögbi, azért tetszik ez a sport. Kezdeménye-
zőképességre, helyzetfelismerő készségre van szükséged ahhoz, hogy jó játékos 
legyél; mindezekért mondom, hogy érdemes rögbizni. Ha egy lányom lenne 
(szeretném, ha gyerekem lány lenne), annak érdekében, hogy kemény, határozott, 
férfias természetű legyen, szeretném, ha rögbizne. Elszánttá, küzdővé tenni – erre 
tanít a rögbi. Ezeket a tulajdonságokat jól hasznosíthatod egész életedben. Tőled 
éppen ezeket tanultam. Te férfias, kemény, durva természetű voltál, én zárkózot-
tabb, félénkebb. Jól kiegészítettük egymást. És te higgadtabb lettél. Erikáé a fő 
érdem, ő zabolázott meg, én pedig nem viselkedtem olyan félénken, megjött az 
önbizalmam. 
A fotózásról: úgy hallottam, hogy a kapható legnagyobb méretű fotópapír nagy 
rajztömbnagyságú. Ha hazamegyek, megkérem apámat, hogy tanítson meg fotóz-
ni, mert nekem is megtetszett ez a hobbi. 
Zenei téren az újdonságok nem jutnak el hozzánk. Úgy hallottam, hogy az AC/DC 
repülőszerencsétlenség áldozata lett. A szobában felszerelt hangszóróból ugyanazt 
az egy szalag diszkózenét sugározzák. December 8-án, Lennon halálának évfor-
dulóján viszont Beatles-számokat hallgathattunk. Néha felcsendülnek egy Queen - 
koncert dallamai. Más semmi. 
Az a mondás járja, hogy az itt „eltűnt idő – nyert idő!” Valahogy csak lesz, mert „
úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna”. Sovány vigasz, de… más 
nincs.  
 
Sötét 
 
FIÚ (ugyanott) Kedves Gino! Ma kaptam meg a csomagot, és azért örvendtem 
különösképpen, mert leveledet is olvashattam, és van mire válaszoljak. Ugyanis 
az történt, hogy a gennyes lábamért kaptam három nap felmentést, üldögéltem a 
szobában, és kötözésre jártam. Aztán az orvos beinternált az egység kis kórházá-
ba. Azóta fekszem, nagyokat alszom, mert már nincs olvasnivalóm. Minden nap 
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elég sok gennyet távolítanak el a sebből. Azt hiszem, hogy az idén már nem me-
gyek gyakorlatozni.  
Őszintén örülök, hogy dolgozol, és annak még jobban, hogy tetszik a munkád. Ez 
nagyon fontos dolog az ember életében. Biztosan te is tapasztalod, hogy milyen 
más az élet, amikor a munkádat kedvvel végzed; nem húzod a szád, amikor be 
kell menni, dolgozni. Jobb, ha kisebb fizetés ellenében is olyan munkát végzel, 
ami tetszik. Másképp az egészség, a lelki egyensúly rovására megy a mindenna-
pos utálat, amit a munkád, a munkahelyed vált ki. Ha jól érzed ott magad, légy 
rendes, és becsüld meg a helyed. Te is tudod, milyen nehezen lehet elhelyezkedni. 
Látom, hogy jó lány vagy, rendes, féltő, dolgos. Az pedig különösen értékelendő, 
hogy otthon is segíted mamádat a háztartásban. A húgom azt írja, hogy jól nézel 
ki, a hajad is jól áll. Erről majd meggyőződöm, de biztos van valami igazság a 
dologban, ha a húgom is felfigyelt rá. Én azért mégis azt mondom, hogy vigyázz 
az alakodra; a fenekedre, a combokra, ugyanis alacsony termetű vagy, és éppen 
ezért hajlamosabb is a hízásra. Vigyázz, mert a munkahelyeden állandóan ülsz, és 
ha nem mozogsz néhány percet óránként, akkor szépen ellaposodsz. 
Kétszer álmodtam veled: az első erotikus volt, a másodikban pedig elhagytalak, 
mert már untam a megszokott női pletykákat, a cirkuszolást. 
Válaszolj gyorsan, mert unatkozom a kórházban. Puszi. 
 
12. jelenet 
 
A tizedik jelenet folytatásaként. 
 
LÁNY (a karácsonyfa alatt) Kár, hogy nem lehet velünk Karácsonykor… Tény-
leg, miért nem engedik haza a katonákat karácsonyra? 
APA (bosszúsan) Mert a karácsony nem piros betűs, nem hivatalos ünnep. 
LÁNY (naivan) Miért nem hivatalos ünnep? 
ANYA (idegesen) Miért? Miért? Hol élsz?! Mert szent ünnep… És a szentségek 
nem illenek a szocializmusba. 
LÁNY Mégis mindenki ünnepli! Mert családi ünnep… A családok nem illenek a 
szocializmusba? 
 
Cseng a telefon. 
 
APA (csodálkozva) Ki lehet ilyen későn? (kivár, kénytelenül felveszi a telefon-
kagylót) Tessék? (hallgat) Kicsoda?… Értem… Igen. (hosszan, megkövülten hall-
gat) Igen… (lassan leteszi a kagylót) 
ANYA Ki volt az? 
LÁNY Biztosan Pityu bácsi? Ő szokott ilyen későn érdeklődni a sakkpartnere 
egészségéről, mert annyira lovagias, hogy nem hajlandó ripityára verni Apát, ha 
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Lemezem 1979-ben jelent meg. Ebben az évben felléptem a kolozsvári Nem-
zeti Színház egyik mesejátékában is. Ezután kapcsolatba kerültem a kolozsvári 
Stúdió, amely Művelődési Házban működött. Itt ismerkedtem meg Bíró Jánossal 
(dalszerző gitáros, énekes, Stockholmban él, nemrég svéd nyelvű dalokból álló 
műsorral jelentkezett) és az akkoriban megalakult együttesük többi tagjával: Sza-
kács Miklóssal (dob, ének), Ruha Andrással (gitár, ének), Ruha Jánossal 
(dalszerző, gitáros, énekes).  

1980-ban találkoztam Dusa Ödön előadóművésszel és a frissen beindult Zseb-
színházzal. Együttműködésünk alkalmat adott jeles magyar költök műveinek ze-
nés feldolgozására és előadására.  

Együttesünk tagjai rajtam kívül: Bíró János, Szakács Miklós.  Az Ifjúmunkás 
Matiné hatvannál több, Erdély-szerte tartott előadásának nagy részén felléptünk, 
de szerepeltünk Bukarestben, a Petőfi Házban is.  

1981- ban, a budapesti, a Szkéné diákszínpad meghívottakként nagy sikerrel 
szerepeltünk Magyarországon.  

Zsebszínházban és Stúdió Színpadon felváltva szerepeltünk, amit néhány rá-
dió- és tévé-felvétel követett. 1985-ben, amikor a Svédországba távozott Dusa 
Ödönt búcsúztattuk, léptem fel utoljára Erdélyben, a kolozsvári Fások klubjában. 
Verssel és zenével köszöntünk el egymástól és közönségünktől. Ha jól emlékszem 
az előadásunk címe egy közismert verssor: „Szeretni tehozzád szegődtem" volt.  

1989-ben magam is kiköltöztem Svédországba.”  
      Krisztina története — minden bizonnyal — javunkra folyatódik. (tk) 

Az Ifjúmunkás Matiné egyik kolozsvári előadásán 
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Krisztina így emlékezik eddigi 
életéről: 
    „Tordán születtem. Még élén-
ken él emlékezetemben első fel-
lépésem emléke az újtordai refor-
mátus templomban.  Öt éves vol-
tam. Másfél méteres, fehér, lép-
csős állványon állva, egy óriási 
babát ölelgetve énekeltem.  
    Tizenkét éves voltam, amikor 
Kolozsvárra költöztünk.  
1974 -1977  között klasszikus 
gitár tanfolyamra jártam, a Nép-
művészeti Iskolába, amit kitűnő 
eredménnyel végeztem. Aztán 
háromszor nyertem első díjat a 
legnagyobb romániai énekverse-
nyen: kétszer, mint szólóénekes, 
harmadszor pedig kolozsvári mű-
egyetem diák-együttesével.  

Sikereim után felvételek kö-
vetkeztek a román és a magyar 
rádióban, a tévében.    

 
 

A Stúdió 
Színpad 
együttes 

1981-ben: 
Ruha Já-
nos, Sza-
kács Mik-
lós, Bíró-
Benyő Já-
nos és  Bí-
ró-Benyő 
Krisztina. 
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még nem kászolódott ki valamely politikai lelki betegségéből! 
Újra hosszasan cseng a telefon. Dermedt csend. 
APA (tétovázva felveszi) Igen, Balogh lakás… (akadozva) Velem beszélt… Meg-
értettem… Mondom, hogy megértettem… Igen… Rendben (lassan leteszi a tele-
fonkagylót) 
ANYA (idegesen) Ki az már megint? Rossz az előérzetem… 
APA (dermedt csend után) Baj van a kaszárnyában… Látnunk kell a fiúnkat… 
Indulnunk kell, most rögtön! 
ANYA (ijedten) Veled megyek! Veled megyek! 
APA (a lányához) Te itthon maradsz! (mindnyájan mozdulatlanul állnak, a lány 
ellenkezését megelőzve, parancsolón) Te itthon maradsz! 
LÁNY (felocsúdva a dermedtségből) Benzin nélkül?! Hova indultok?! 
 
Hirtelen sötét. 
 
13. jelenet 
 
Országút sűrű ködben. A színpad szélén a recsegő Trabant orra vagy csak két 
fényszórójának ködbe fúródó fénye. Az ablaktörlő ideges ketyegése felerősítve 
hallatszik. 
APA (viharkabátban, felhajtott gallérral, erős szélfúvásban, látomásaival küzd) 
Van itt valaki?! (Maga elé) Elhagyott őrbódé… Valahol lennie kell itt egy sorom-
pónak, ahonnan bekötőút vezet a kaszárnyához… (Csupasz kezével törli a képzelt 
őrház ablakát, bekémlel, mint egykor a szülőszoba ablakán. Újszülött fiát látja a 
háttérben, felesége karjában. Az anya gesztusaiból próbálja kiolvasni a zárt kór-
teremből küldött üzenetét) Mit mondasz?! Ja, hogy alszik a drága… Hogy? Hogy 
ééépen mooost teeetteeed tiisztááába?! Miiit? Hogy fiúúú?! Hát persze! Elsőszü-
lött. Hát persze! Megígérted… Ajándékod… Nekem… Merthogy elsőszülött… 
Boldogságom! Ti vagytok az én boldogságom…  (Eltántorog a kezdődő hóvihar-
ban a képzelt őrház ablakától) Hahó! Van itt valaki?! (A háttérben a fiú sejtelmes 
alakja a hóviharban rövidnadrágos gyermekké válik a vetített képen)  
APA (A ködben felsejlő emberpárra mutat) Látod, fiam, azt a csoszogó öregem-
bert és töpörödött feleségét? Éppen most vágnak át a téren. Ha kilépünk, utolérjük 
őket. Utol kell érnünk őket, mert azt szeretném, hogy közelről is lásd, észben 
tartsd, és unokáidnak is elmeséld, milyen volt Kós Károly. Különben bizonyára 
felismered. Ez az a bácsi, akinek a képe az íróasztalomon áll. Látod, csupa ránc az 
arca. Csupa szenvedés, csupa szenvedélyes küzdelem volt az élete.  Majd eljön az 
az idő, amikor tanultok róla az iskolában. Majd olvasod a műveit, és eszedbe jut, 
hogy láttad ezt a tiszteletre méltó embert, akire magad is büszke lehetsz. Mert ő is 
olyan ember, mint az, akit könyvére hajoltan ábrázolt a világhíres fametsző. Arról 
a fametszetről van szó, amelyet a könyvespolcunkon tartunk, és amely alá pirossal 
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írtam a tőle vett idézetet: 
FIÚ (hangja) „Ha nagy állhatatossággal nem iparkodunk, hogy az időt hasznosan 
eltöltsük, dicsőség nélkül, barmok gyanánt fogunk az életből kimúlni!”  
APA Persze, hogy Apáczai Csere Jánosról van szó. Látom, elolvastad, és észben 
tartottad. Még sok embert kell megismerned, és észben kell tartanod okosságaikat, 
mert a mi útjainkat járták, tanácsaikkal mi majd ésszerűbben élünk. Nézd, milyen 
lassan lépeget a két öreg. Feketébe öltöztek. Az idősek mind feketébe öltöznek, és 
ünnepélyesek. Te is ilyenné válhatsz, ha akarsz, és ha konokul kitartasz elveid 
mellett nyolcvanötödik életéved után is. De erről majd máskor. Most csak az a 
lényeg, hogy nézd meg jól ezt az embert, és tartsd meg jól emlékezetedben. Híres 
városban születtél, mindennap találkozhatsz ilyen híres emberekkel, és te magad 
is híres lehetsz, ha tanulsz, ha igyekszel… Add a kezed. Álljunk meg egy pillanat-
ra ezen a téren. Régen itt volt a piac. Hóstátiak árulták itt a zöldséget. Majd meg-
magyarázom egyszer, kik a hóstátiak. Nézd, készülnek az alapok: itt áll majd a 
város harmadik lovas szobra. Az első a leghíresebb. Az a kisebb, persze. De azért 
még lehet a leghíresebb… Erről is majd máskor.  
Most menjünk, mert lekéssük a focimeccset… Akarsz egy fagylaltot?  
 
Színpadra villannak a Trabant fényszórói, sürgetően szól tülkölése. 
 
APA (egyedül, vallomásosan) Vasárnap volt. Mondják, én is ilyen szótlan voltam 
gyermekkoromban. Egyetlen vasárnap délelőttön szerettem volna megtanítani ne-
ki a múltat és a jövőt. Akkor azt hittem lesz még idő bőven erre! Pedig szívesen 
idéztem volna a bölcs öreget, mert hittem, hogy: „… lám, mégis megmaradtunk 
és együtt vagyunk újra, hogy kidűlt a mi keresztünk, hogy temetünk valakit ma-
gunk közül. Mert ilyenkor tudjuk, hogy itt a helyünk, itt kell maradnunk, és to-
vább kell harcolnunk azt a harcot, ami örök. Ilyenkor tudjuk, hogy a jövendőnk is 
csak harc - miként a múltunk is – , örök tusakodás, és tudjuk, hogy állani fogjuk 
ezt a harcot, merthogy ez az élet, a mi egy örök életünk… mind, akik élünk foly-
tatásai vagyunk csupáncsak egy sokszázados életnek, hogy egyek vagyunk, egy 
tőből valók, akárkinek hívnak is… mind egyfajta: egymással örökké tusakodó, 
egymást mindig marcangoló, de ha egyszer-egyszer történik valami igazán nagy 
dolog, ha kidűlnek a keresztek, ha nagy halottaink vannak, akkor a toron mégis 
összekerülünk mind, hogy megemlékezzünk a közös múltról, és csináljuk a közös 
jövendőt.”  
De nem akartam elriasztani.  
Lám, a foci kedvéért a fagylaltról is lemondott, csakhogy idejében kiérjünk a vas-
utas csapat pályájára.” 
 
Sötét. 
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Benyő Krisztina 
emlékezetes sike-

rei:  
1980 decemberé-

ben Kolozsvá-
ron, egymásután 

két, zsúfolásig 
megtelt nézőtér 
előtt tartott elő-

adást az  
Ifjúmunkás Ma-

tiné.  És az 
Electrorecord 
lemeze, amely 

országosan is is-
mertté tette.  

Krisztina élete sem 
volt éppen egyszerű, 
fiát nemrég veszítette 
el, de reménykedünk, 
hogy majd még előve-
szi gitárját, és kicsiny 
magyar közösségeink-
ben, ama nála alig ne-
vesebb, kolozsvári szár-
mazású stockholmi éne-
keshez hasonlóan, aki 
az Ághegy szerkesztő-
jének javaslatára nem-
rég ütöttek a Magyar 
Kultúra Lovagjául, el-
énekli kedvenc dalain-
kat, szereplésre biztatja 
mindazokat, akik utána 
következhetnek a sike-
res énekesi pályán. 



1910                                                     Zene/Szó 

 
Hol van Fülöp (Benyő )Krisztina? 

 
A dalok sorsa, hogy miután elhangzottak még sokáig ott úszkálnak emlékeze-

tünkben, megszépítve életünk. És még sokáig, talán életünk végéig dicsérjük az 
énekest, aki a feledhetetlen élményben részesített.  

Most is ezt tesszük, amikor hírt adunk arról, hogy itt él Svédországban, talán 
nem egészen ismeretlenül, Benyő (mostani nevén Fülöp) Krisztina, aki két évti-
zeddel ezelőtt hazájában, Erdélyben, de Romániában és Magyarországon is elis-
mert énekes volt, pacsirta, akire felnéztünk, akit szívesen hallgattunk. Nevét leme-
zén kívül , amelyen saját megzenésített verseivel és dalaival jelentkezett, különö-
sen azok a Matinék tették közismertté, amelyeket az egyetlen romániai magyar 
ifjúsági lap rendezett országszerte. Kolozsváron pedig, az üldözött, és végül a 
nyolcvanas évek közepén felmorzsolt Zsebszínházban tapsolhattunk neki és lelkes 
társainak, azoknak, akik számosan, a hatalom uszályában lebzselők üldözésétől, 
az anyaországon kívül, többek között Svédországban kerestek menedéket. Szét-
szórtságuknak tulajdonítható, hogy átütőerejű szereplésük megritkult, többségük 
abbahagyta a műkedvelést. 

Krisztina ma, lányával 
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ANYA (férjével a ködben, a mélyben húzódó tópartot figyelik) Láttad, milyen kék 
az ajka? – 
APA Láttam. 
ANYA A szívbajosoknak ilyen… 
APA A mi fiúnk nem szívbajos. Viszont minden bizonnyal alaposan átfázott a tó 
jéghideg vízében. 
ANYA Fürdött… 
APA Átúszta a tavat. Oda-vissza lehet vagy másfél kilométer. 
ANYA Meggondolatlanok ezek a gyermekek. 
APA Egyedül úszta át. Próbára tette az erejét. Estére otthon lesz, beledugjuk majd 
a jó meleg vízbe… 
FIÚ (a sejtelmes távolban, kibontakozva a ködből, nevetve) Estére otthon leszek. 
ANYA (a távolba kémlelve) Ő az? 
APA (büszkén) Ő bizony! 
ANYA Felteszem a szemüvegem. 
APA Ugye, ma lesz meleg víz a tömbházban? 
 
Sötét- 
 
FIÚ (kibontakozva a ködből) A tablónkon Ady-idézet áll: 
 
Mi vagyunk: Jövő és Igazság, 
Engesztelés és nagy ítélet, 
És mi vagyunk, csak mi vagyunk 
Jó Sors, ha kell, s ha nem kell: Végzet. 
 
APA Jó idézet  
FIÚ Valamelyik tanárunk választotta: 
APA (félre) Minden távolinak tűnt akkor: Jövő, Igazság, Engesztelés, Ítélet, Jó 
Sors és Végzet. Kedvem volna ebbe a sok-ismeretlenes egyenletbe behelyettesíte-
ni egyet s mást. A jövő fogalmát csakis gyermekeinek boldogulásával érthetjük 
meg, az igazságot a magunk igazságaival. Engesztelés és ítélet hidegen hagynak, 
a sors formálható, a végzet elkerülhetetlennek. (Nyitott könyvet tart a fia elé.) Ol-
vasd ezt a néhány sort Simone de Beauvoir Szelíd halál című könyvéből. 
FIÚ (olvassa) „Világos lett, hogy a halál sehol, semmilyen életkorban sem vala-
milyen természetesség. Hogy mindnyájan halálra vagyunk ítélve, azt tudjuk, de 
ennek az osztályrészünknek elcsépelt általános érvénye és minden egyéni halál 
magányos tapasztalata közt nyomasztó ellentét van.” Jó könyv.. – 
APA (magyarázva) Egy apa haláláról szól. Szomorú könyv. De azért jó könyv 
FIÚ Mi sincs tőlünk távolabb, mint a halál gondolata… 
APA (egyedül továbblép, keres, kutat a ködben) Ébren is arról álmodtam, hogy 
elolvasott könyveim rendre fiamnak adhatom, hogy leszűrt és a margóra jegyzett 



tanulságaim kárba ne menjenek, mert minden elolvasott könyv a kenyértésztához 
hasonlatosan nő az alapos dagasztáshoz hasonló újraolvasás után, s így az író szán-
déka szerint is több lesz, karéjok és dúcok kerülnek ki belőle, amelyből az éhes em-
ber jóllakhat. Az éhség pedig eredendő tulajdonságunk… És amikor majd nem le-
szek, a fiam leemel egy könyvet a polcról, és elolvassa a nyomtatott szöveg mellé 
írt megjegyzéseimet. Talán bosszankodni fog a telefirkált könyvek láttán. De lehet, 
hogy egyetért velem, és tetszik majd neki egyik-másik sebtében odavetett gondola-
tom. Ilyenkor szótlanul bólint, vagy magában vitatkozik velem, de érezni fogja, 
hogy nincs egyedül, mert én érte voltam, és őneki is lennie kell majd valakikért. 
 
APA (továbblép, vergődik a ködben) Fekete karácsonyunk lesz… (Szavalja) 
 
Fürösztgesd álom 
vasderes lovak 
szügye párállik télben 
utolsó vágtakor 
fekszünk kiterítve test mellett test 
egymást kézen fogva s lám 
sehol a pap sehol a siratóasszonyok 
jajongó hada 
véres tankok vágtáznak 
félreállni már nem lehet 
előttük lihegünk míg eltaposnak 
 
Sötét. 
 
14. jelenet 
 
KATONAORVOS (ridegen) Este húsz perccel nyolc előtt állt be a halál… Mi min-
den tőlünk telhetőt megtettünk! 
APA Tetanusz vagy vérmérgezés okozta a halálát. 
KATONAORVOS Kizárt dolog! A tetanusz merevgörccsel jár, ilyet nem tapasztal-
tunk.  Beoltottuk tetanusz ellen a katonákat... Vérmérgezés? Ugyan már! Hova gon-
dol?! Tudja mit?! Ciánkálit veszek be, ha vérmérgezés… 
APA Elkülönítették… 
KATONAORVOS Fertőző betegségre gyanakodtunk! 
APA Ápolóját hirtelen, a napokban leszerelték… 
KATONAORVOS (fenyegetően) Mit akar ezzel mondani?! 
ANYA (halkan) Nem kapott antibiotikumot… 
KATONAORVOS Kapott’ 
APA Nem kapott! 
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gyon sokféle műfajt játszottam és attól kezdve már más volt színpadra lépnem, 
megnőtt az állóképességem. Megismerkedtem egy másik kultúrával, hoztam egy 
kicsit a magyar kultúrából. Mindenféleképpen csodálatos időszak volt, boldog 
vagyok, hogy itt lehettem. 
 

                                                                               Buzinkay Katalin 
 
* Megjelent az MBK Híradó 2006. márciusi számában. 
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Kasza Imre munkája  (vegyes technika) 



 
- Ez egy régi terv, ami megvalósult. A regény az utóbbi évek legnagyobb 

könyvélménye volt számomra. A kiadóm ötlete volt, hogy ebből lemezt kellene 
készíteni. A albumon szereplő összes költő, illetve szövegíró, akit felkértem erre a 
feladatra, azonnal igent mondott. Mindenki olyan hőfokon állt hozzá a közös 
munkához, ahogy elképzeltem, és boldog vagyok, hogy a lemez létrejött. 
Sok patinás név szerepel a szerzői sorban: Faludy György, Bródy János, 
Sztevanovity Dusán, Fábri Péter, Horváth Attila, Fodor Ákos, Bereményi Géza. 

- Vámos Miklós családregényében az egyik Stern utód, valamikor a századfor-
dulón, akkor már Csillag Sándor néven, elsőszülött gyermekének világra jövetelé-
ről ír a családi emlékkönyvbe, – a harmadik Apák könyvébe. Az apaság lényegét 
így fogalmazza meg: „Ráemlékeztem, ugyanezt a semmivel össze nem vethető lá-
zas örömöt élte át valahány ősöm, mikor újonnan szülött gyermekét magához ve-
hette. E kebel dagasztó boldogság lehet az a hajtóerő, mely a családi élet jármába 
parancsol minket, földi embereket, ezért érdemes küzdeni, élni.” 
Mi az apaság lényege Gerendás Péter számára, aki nyolc gyermek édesapja? 

 - Az apaság nagyon nehéz dolog. A legnehezebb feladat szülőnek lenni, hiszen 
következetesnek kell lenni olyan helyzetekben, amikor az ember nem akar követ-
kezetes lenni, kiabálnia kellene a gyerekkel, amikor nem tud kiabálni, mert mi-
közben szigorúnak akar látszani, elneveti magát. Eszembe jut, hogy valószínűleg 
a szüleim is ugyanúgy nevethettek ilyen helyzetekben. Nagyon nehéz eljátszani a 
szigorú szülő szerepét akkor, amikor a gyerekünk rosszat csinál és mi megrovás 
helyett legszívesebben megölelgetnénk. Borzalmasan nehéz megtanulni, mikor 
engedjek, és mikor húzzam meg a gyeplőt. 
Arra, hogy valaki jó apa legyen, csak törekedni lehet, a tökéletesség nem érhető 
el, hiszen ehhez napi 24 órát kellene a gyermekünkkel foglalkozni. 
Minél több gyereke van az embernek, annál kevesebb az esélye, hogy elmondhas-
sa magáról, jó apa. Nyolc gyermeknél nyolccal kell elosztani azt a kis időt, ami 
rendelkezésre áll. 

- 1984 és 1987 között Norvégiában zenélt az Oxygen nevű zenekarral. Mennyi-
ben voltak meghatározóak  az itt töltött évek és a norvégiai élmények a zenei pá-
lyáján és az alkotómunkában? 

- Életem meghatározó éveit, a férfivá válás időszakát éltem meg Norvégiában. 
27 éves voltam, mikor idejöttem és 31 mikor elmentem – nálam, azt hiszem, ez az 
életszakasz kicsit később érkezett el, mint általában szokott. Férfivá váltam abban 
az értelemben is, hogy megtapasztaltam a külföldön zenélés életformáját, az azzal 
járó kemény munkát. Belekóstoltam egy másfajta világba, a világnézetemet meg-
változtatta az itt töltött idő, bizonyos összefüggésekre itt jöttem rá, és bizonyos 
dolgokat másképp csináltam attól kezdve, hogy innen hazamentem. Ajtók, amik 
zárva voltak, mert korábban magam zártam be őket, most kinyíltak előttem. 
Szakmailag nagyon sokat tanultam, hosszú órákat zenéltem, énekeltem végig, na-
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KATONAORVOS Bizonyítsa be! 
ANYA (felcsattanva) Az utolsó pillanatban utalta kórházba! 
KATONAORVOS Vasárnap volt… Előtte bőséges ebédet kapott… 
APA Mint a halálraítéltek… 
KATONAORVOS Mi akar ezzel mondani?! 
 
Gyors sötét. 
 
15. jelenet 
 
A fiú kiterítve a fehér lepedővel takart ülőalkalmatosságon, amely ravatal, körbe-
állja a család. 
ANYA (fáradt szomorúsággal) Félig nyitva a szeme. Le kell fognunk a szemét… 
(Odalép lefogja a fiú szemét, megsimogatja az arcát) 
LÁNY (meghatódva) Vegyék le róla a katonaruhát! Vegyék le róla… 
ANYA A galambszürke ruháját adjuk rá, amelyben érettségizett 
APA Nők jelenlétében nem hajlandó átöltöztetni a halottas…  
KEDVES (távozóban) A nyakkendőjét magam szeretném megkötni… 
APA (az odaképzelt öltöztető embernek) Nyakkendőjét majd ez a lány fogja meg-
kötni! És azt hiszem felesleges megborotválnia, hiszen alig van szakálla… 
LÁNY (dühösen belerúg a ravatal mellett heverő ormótlan bakancsokba) És nem 
szükséges kifesteni… 
APA Menjetek ki. Amíg nem mentek ki, hozzá sem fog az öltöztetéshez… 
 
A három nő szótlanul áll az előtérben. A sötétbe burkolózó ravataltól ellépő apá-
val kört alkotva összeborulnak. A háttérből halkan népdal szól: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lassan sötét. 
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16. jelenet 
 
APA (önmagával vitatkozva, lelkiismeretével viaskodva, színészt próbáló dialó-
gus) 
- Zárt város – zárt temető! Hogy nem érted? 
– A régi köveket rendre kidöntik…  
– Így is zsúfolt már ez a kert… 
– Legalább négyszáz éve élünk ebben a városban. 
– Ez most nem számít!  
– Most mit kell tennem? 
– Majd elintézem. Szólok a barátunknak, ő az igazgatójának, és így tovább. Kér-
vényt írok! 
– Most is! Miért?! 
– Sírhelyért. 
– Nekem kellene a sírhely!  
– Neki kell, muszáj! 
Szünet. 
– (Mutatva) Ez itt egy száraz hely… 
- Vigyáztunk volna jobban!  
- Hogyan? 
- Neveltétek volna sírósnak, nyavalygósnak, üvöltősnek! 
- Inkább tűrőnek, szelídnek, megmaradónak neveltük! 
- Neveltétek volna követelőzőnek, asztalt döngetőnek, önmagáért is kiállónak! 
- Bizakodónak neveltük! 
- Távol a tudatlanok hőzöngéseitől, a szabadság ellen ármánykodóktól, a nagyra-
vágyás nyilvános és alattomos küzdelmeitől, az irigység rágó férgeitől, az elhide-
gülés hasznaitól és a részvétlenségtől, messze a fejetlenségtől és a kényuraságtól! 
- Ments meg, Uram, minket! 
- Vak véletlen-e a sorsunk, vagy Isten ujja?  
- Miért kérdezel tőlem olyat, amit eldönteni még nem tudott a világ? 
- Mert még, ha „lőn” is egykor, valójában csak ezután lesz majd világosság… 
- Mesterséged tán a kérdezés? 
- Az apáknak mindig kételkedniük kell a Sorsban! 
 
Gyors sötét. 
 
LÁNY (a színpad közepén, reflektorfényben, levelet olvas) Kedves Bátyám! Ha 
akarod, Gougounak vagy Tassinnak szólítalak. De talán a leginkább a Joe illik 
hozzád. Nincs sok Joe a mi világunkban, de garantálom, hogy olyan, mint te, nem 
volt, és nem is lesz több. Lehet, erre azt mondod, hogy hülye vagyok. De bizonyá-
ra tudod, hogy amióta (kb. egy éve) jól egyezünk, nagyon-nagyon szeretlek, tisz-
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meg. Tiszteletadás és főhajtás ez az album azon sok százezer magyar állampolgár 
emléke előtt, akiket vallásuk, származásuk miatt, ember és ember között különbsé-
get téve, koncentrációs táborokban, munkaszolgálat során öltek meg. Egyben sze-
mélyes emlékezés családjának azokra a tagjaira is, akiket csak fakó fényképeken 
ismerhetett meg az új nemzedék. 
Mit üzen a múlt a jelennek? Mit üzen Gerendás Péter ezzel az albummal a jelen-
nek? 

- Vannak bizonyos események, amelyekkel a művésznek dolga van. Bizonyos 
szálak, amelyeket el kell varrnia. A művészetnek az a célja, hogy reflektort irá-
nyítson egy meghatározott irányba. Nem tudtam volna nyugodni addig, amíg a 
magam módján nem adok tiszteletet, másrészt a saját reflektoromat nem irányí-
tom rá erre a szomorú dologra. Ez nem a fájdalomban való sütkérezés, nem 
felelősségrevonás, nem a lelkiismeret furdalás felébresztése, nem mártírkodás, 
hanem egyszerűen a múlttal való békés elszámolás. Természetesen, van benne 
szemrehányás is. Van egy dal az albumon, „Ugye nem fordulsz el tőlem, szép ha-
zám?”, ami kifejezi azt a fájdalmat, hogy ez megtörténhetett, nemcsak nálunk, 
hanem akár itt, Norvégiában is. Hogy tehették meg mindezt azok az emberek, 
akiknek a szomszédairól volt szó, a barátairól, akiknek a férjéről, feleségéről? 
Hogy történhetett, hogy elárulták a saját honfitársaikat? A kormányok, államok 
hogy taszíthatták őket a biztos megsemmisülésbe? Kevés kivételtől eltekintve, 
hiszen éppen a közeli Dániában volt példa arra, hogy az állam megvédte ettől a 
rettenettől az állampolgárait. Az én üzenetem ezzel a lemezzel „A hallgatás bele-
egyezés” felelőssége. A lemez nem egy bizonyos népcsoportról, a zsidóságról 
szól csupán, hanem általános figyelmeztetést fogalmaz meg, mégpedig azt, hogy 
ilyen események bárhol, bármikor, bárkivel előfordulhatnak. Nem kell sokáig, 
csak néhány évvel ezelőttiig visszapörgetni az idő kerekét, amikor is Európa szí-
vében, a szerb-horvát háborúban megtörtént a népirtás. Vagy gondoljunk Afrik-
ára, ahol az 1994-ben kirobbant ruandai tömegmészárlásban a hutuk kiirtották a 
tuszikat, és egy millió ember esett áldozatul a vérengzésnek. Az emberiség bármi-
kor képes hasonló cselekedetre. Igazi optimizmusra nem lehet okunk, és igazából 
nem hiszek abban, hogy egy lemezzel meg tudom váltani a világot, hogy egy le-
mez meg tudná változtatni az emberek gondolkodását. Egyes-egyedül abban hi-
szek: meg kell próbálnunk segíteni a világon, és ha mindenki csak egy millimétert 
tol a humanizmus szekerén, akkor talán tudunk együtt tenni valamit. 

- 2005-ben jelent meg Vámos Miklós Apák könyve című regényének zenei vál-
tozata. A tizenkét nemzedékről és legfőképp azoknak elsőszülötteiről szóló, 2000-
ben megjelent családregény háromszáz évnyi utazás a magyar térben, időben, 
sorsban, nyelvezetben. Az író ezzel a regényével búcsúzik a huszadik századtól. A 
tizenkét fejezetből álló regényhez tizenkét dalt tartalmaz az az ugyancsak Apák 
könyve címet viselő album, melynek dalszövegeit kiváló költők, szövegírók, zené-
jét pedig Gerendás Péter jegyzi. Hogyan jött létre ez a kivételesnek ható kulturális 
zenei produkció? 
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- Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, hogy a nagy beat-pop-rock generá-
ció (Metro, Illés, Omega, LGT ) uszályában indulónak érezte magát zenei pálya-
futása kezdetén. Mi volt az az életérzés, művészi ambíció, ami az együttinduláson 
túl összetartotta ezt a legendás nemzedéket? 

- Tíz évvel később születtem mint a legendás nagy generáció szereplői. Ezek a 
hosszú hajú beates fiúk hozták létre a magyar rockzenét. A beatzene nyelve egy-
értelműen az angol volt, a „nagy öregek” pedig megteremtették a rock műfajának 
magyar nyelvű változatát. Ez elsősorban a szövegírók – Sztevanovity Dusán, 
Bródy János, Demjén Ferenc – érdeme.  Az én pályámon is meghatározó volt az a 
felismerés, amikor rádöbbentem a szövegek fontosságára. A szöveg-zene aránya 
átlendült 30-70 százalékról egy másik felosztásba, ami szintén 30-70 százalék, de 
a szöveg javára. Ezzel csupán azt szeretném érzékeltetni, hogy fontossá vált szá-
momra a szöveg, míg korábban inkább a zene dominált. 

- A pályatársak közül kik inspirálták leginkább a művészi munkában? 
- A szövegírókat emelném ki, Sztevanovity Dusánt és Bródy Jánost, akik mind 

a ketten írtak nekem dalszövegeket. Ők a nagy generáció tagjai, egyikük a Metró-
ban, másikuk az Illés zenekarban játszott.  
Presser Gábor a kezdetekkor nagyon nagy segítséget nyújtott abban, hogy az első 
lemezem egyáltalán megjelenhessen. 1983-ban, pont mielőtt kijöttem Norvégiába, 
részt vettem egy angliai koncertturnén, ahol együtt játszottam az LGT-vel, Presser 
zenekarával. Kiemelném Koncz Zsuzsát és Zoránt is, mindkettőjüknek írtam ze-
nét és nagyon sokat tanultam tőlük, például fegyelmet, amivel egy koncertet végig 
kell csinálni. Nem szeretném magam továbbra is a nagy generáció uszályában 
úszónak aposztrofálni. Fontos fordulópont volt számomra, amikor önálló életet 
kezdtem élni, és már nem kísértem a nagy generációt. Ekkor már nem közremű-
ködő zenészként léptem fel a műsoraikban, hanem mint sztárvendég. 

- Dalaiban Budapest sokszor, sokféle jelentéstartalommal kap helyet. A 908  
Andrássy útja a város derűs, jókedvű arcát mutatja, A százéves pályaudvar a bol-
dogtalan városét, ahonnan menni kell, „mert mindig ugyanúgy kezdődik el”. És 
ez az a város is, ahol – ahogy a Keserű méz című dalban hallhatjuk – „az utca 
kockakövén elgurul üresen egy eldobott szerelem”. 
Faludy György költő, akiről ezen az estén már sok szó esett, szintén ennek az  
őrőkkévaló  és esendő városnak mindkét oldalát képes bemutatni: „Az Üllői úton 
selyemfehér a mocsok is. Az ember fellélegzik, amikor hazaér.” 

- Igen, valóban, Budapestben benne van minden. Nagyapám szokta mondani, 
hogy „Imádlak, te ronda Pest!” Budapestben benne van a szépség, a romantika, 
benne van az Andrássy út illata, a fái, benne van a csodálatos kék Duna és benne 
van a belelőtt emberek teste. Amikor a Dunára gondolok, ez mind benne van az 
agyamban. Budapesten valóban minden megtörtént, a szépség és a szörnyeteg egy 
személyben megtalálható itt. 

- Mementó című emléklemeze 2004-ben, a holokauszt 60. évfordulóján jelent 
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tellek, és büszke vagyok rád. Temetéseden sok jót mondtak rólad. Ott volt sírod-
nál az egész iskola. És barátaink. És szüleink barátai. És az egész pólócsapat. Szé-
pen szólt a költő, de nem szabadon beszélt, mert a meghatottságtól így is nehezen 
olvasta szövegét. Itt van nálam, figyelj: (olvassa) „Ez az őszinte, tiszta lelkű és 
kék szemű gyermek dolgos családban nevelkedett, ahol megtanulta szeretni a be-
csületet, az igazságot és az életörömöt nyújtó munkát. Szerette és tisztelte szüleit 
és húgát, akinek bátyja, barátja és bizalmasa volt. Szerette és tisztelte rokonait. 
Tiszta szívvel szerette a lányt, akitől szerelmet kapott. Szerette iskoláját, tanárait, 
barátait és osztálytársait, akikkel együtt élte át serdülőkora legszebb pillanatait. 
Szerette csapattársait és edzőjét, akikkel együtt szervezetét, akaratát, és szellemét 
edzette. Boldog volt, mert még nem ismerte a megvetés és a gyűlölet érzését. 
Érettségizik, és merész terveket sző. A műegyetemre készül. Verejtékezve készül 
erre a próbára. És sikerül bejutnia. Győzött! Első és utolsó nagy győzelme ez az 
életben. Felhőtlen az égbolt, ragyogóan süt a nap. Diáktársaival együtt indul, hogy 
teljesítse kötelességét. Szorgalmas és komoly. Néhány hónap alatt érettsége kitel-
jesedik. És ekkor egy kezdetben banális lábseb elindítja a tragédiát. Betegsége 
elhatalmasodik visszafordíthatatlanul. Távol szüleitől, távol a szülői háztól. Nem 
panaszkodik, bízik magában és a körülötte lévőkben. A tragédia felé vezető utat a 
jóindulat kemény köveivel rakták ki. Az ég felette végleg beborul. Az ifjú sas me-
részen ívelt a magasba, a fény felé, de a bősz, igazságtalan és kegyetlen szellemek 
szárnyát törték. «Akkor is, amikor az ember ügyel, és csakis jót cselekszik, a sors, 
amely szeret letérni az egyenes útról, másként határoz.«  Időszámításunk előtt 
mondta ezt egy indiai bölcs. Az ókorban élő Plautus meg volt győződve arról, 
hogy «az, akit szeretnek az istenek, fiatalon hal meg«, de engedjétek meg, hogy 
Ovidiusnak higgyek: »Amikor a sors a jókat sújtja, engednem kell a kísértésnek, 
hinnem kell, hogy nincsenek istenek.« 
Gyászoló gyülekezet!  A szenvedés a fájdalomból született, a fájdalom a halálból. 
Nem hiszem, hogy van ezen a földön nagyobb fájdalom a gyermekét elvesztő szü-
lő fájdalmánál. A fiatal sas merészen az égre tört, de a bősz, az igazságtalan, a 
kegyetlen és aljas szellemek szárnyát szegték. És a fiatal sas a porba zuhant. Tág-
ra nyitott, ártatlan nagy szemében a kérdés: Miért? Tudja valaki, miért?” 
Sit tibi tena levis! Nyugodj békében.” 

Kedves Bátyám, ritka az olyan, akinek ilyen jó és megbízható „ember” bátyja 
van. Ritkán beszéltem veled így, vagyis ritkán tártuk fel egymás előtt érzéseinket. 
Előbbi levelemben hülyén és meggondolatlanul panaszkodtam neked. Válaszod-
ban meggyőztél, és most már nem felejtem el soha, hogy a szüleim csak a javamat 
akarják. Ígérem neked, hogy ezentúl megpróbálok velük emberségesen bánni. 
Mert ők tényleg szeretnek. Ha nem is annyira; mint téged, de szeretnek. 
Elhatároztam, hogy minden második héten írok neked. Válaszodat megpróbálom 
kitalálni. Azt hiszem, ismerlek annyira, hogy kitaláljam válaszaid. (Szünet.) 
Ma kint voltunk a „tomb”- odnál. A karácsonyfád még mindig gyönyörű. Fáj, 
hogy nem mi ketten díszítettük fel, hanem az osztálytársaiddal.  
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Nem értem ezt a hülye sorsot! 
A tegnap ment el katonának Karcsi. Hol talál ő még egy olyan jó havert, mint te 
voltál. Eljött hozzánk, és elbúcsúzott. Képet is adtunk neki rólad. Azt, amelyiken 
mi hárman vagyunk. Ezen a képen igazi arcod mutatod. A másik jó képed az a 
kalapos. Ez mindenkinek tetszik. 
Zoli is tegnap utazott. Felhívott, és megígérte, írni fog. Valahogyan szimpatikus 
nekem. Tudom, most azt mondanád : „Hát igen, te kivel nem szimpatizálsz?!” 
Tévedsz. Mostanában már ritka az a srác, aki tetszik nekem. Zoli szeméből azt 
olvastam ki, hogy én is tetszem neki. Lehet, hogy erre azt mondod, kevés még a 
tapasztalatom az ilyen dologban, és azt hiszem, nem tévedsz. De az én gyerekes 
fejemmel majd kitalálok valamit, hogy tudassam vele, hogy tetszik nekem. El sem 
tudod képzelni, hogy mennyire várom a levelét. (Szünet) 

Ez a szilveszter nem olyan volt, mint a többi. Rokonoknál voltunk. Hiányoztál. 
B. felhívott. Irtó fájdalmas szilvesztere lehetett. Egy hétig nálunk lakott. Nehéz 
hét volt. Mindnyájunknak. Édesanyáék nemigen érzik jól magukat. Édesanya fo-
gyott vagy hat kilót. Édesapa ideges. Mégis, mi, a család, jól egyezünk. Ezt akar-
tad, nem? Azt hiszem, mindent leírtam. Nehezen, de elbúcsúzom tőled. Milliószor 
puszillak. 
 
APA (a lány helyén, önmagával vitatkozva, lelkiismeretével viaskodva)  
- Újból rendet borított azt, aki a természet rendjét igazgatja.  
- Látod, ezért nem mosolyog soha az Isten?! 
- Ugye, hogy ő sem hibátlan… Most is hibázott a sorrendben! Hát nem ismeri az 
elhalálozási sorrendet! 
- Hát jól van az, hogy magadban magad búcsúztatod egyetlen fiad?! 
- Talán, mert mindenben hasonlítani akartam az Istenhez! Nem féltem őt, maga-
mat sem féltettem! 
- Mondd hát a búcsúd. 
– Elmondta helyettem barátom: „Nem egy híres embert temettünk – nem egy 
nagy művészt, aki halhatatlan alkotásokkal gazdagított; nem egy tudóst, aki új 
utakat nyitott az emberi szellem fejlődése előtt; nem egy közéleti személyiséget, 
aki életét milliók javára áldozta; nem is egy családapát temetünk, akitől gyerme-
kei fájdalommal vesznek búcsút, de az élet örök törvénye szerint tovább folytatják 
az apjuktól reájuk testált életet. 
Nem, kicsi barátunk, mi a te koporsódban most mindezeket együtt temetjük el 
azzal a lehetőséggel, amely a te bontakozó fiatal életedben benne volt. Az élet ter-
mészetes rendjében rettenetes akcidencia állt be! S ezért mi most a fiút temetjük, a 
gyermeket, az élet folytatását, akiben a szülők és nevelők szerető gondoskodásá-
nak, fáradhatatlan munkájának eredményei napról napra halmozódtak. S mikor e 
csodás energiáktól duzzadó mag éppen szárba szökkenni készült, hogy megterem-
je a föld legszebb virágát, az emberi felelőtlenség által nyitva hagyott ajtó résén át 
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Gerendás Péter oslói koncertje 
 
Sűrű hóesés közepette baktatok a Bygdøy allén a Magyar Köztársaság Nagykö-

vetségére tartva, ahol ezen a februári estén, a norvégiai Magyarok Baráti Körének 
meghívására, Gerendás Péter, a hazai rockzenei élet egyik legtehetségesebb elő-
adóművésze, zeneszerzője és dalszövegírója ad koncertet. 

Dallamok, dalszövegrészletek járnak a fejemben, gondolatban sorra veszem a 
számomra legkedvesebbeket: Szép Júlia, Elkésett karnevál, Százéves pályaudvar, 
908, Másképp szeretnél, Most is tiszta vagy te még, Átölel a múlt, Keserű méz ... 

Sokunkat elkísértek ezek a dalok az elmúlt évtizedekben, – vannak, lesznek, 
fennmaradnak és évek múltán is jelentések sorát hordozzák. 

Időközben a csendes, behavazott úton elérem a követség épületét, magamban 
még mindig dúdolva: 

Lenn, az Andrássy úton konflis zörög, 
színes napernyőszirmok nyílnak, 
és az úrhölgyek arcán, a púder mögött 
van még helye a diszkrét pírnak. 
Kopott hegedű szól a sarkon, 
sír a sláger, még néha hallom. (...) 
 
Rég volt kilencszáznyolc, 
talán hétfő vagy kedd, vagy mégis vasárnap lehet? 
Rég volt kilencszáznyolc! 
És a történelem sajnos nem őrzi a lényeget. 

Ha ez szép, akkor minden szép, gondolom végül és befordulok a fáklyákkal 
megvilágított kertkapun. 

- Erre a beszélgetésre készülve újra meghallgattam azokat a mára már klasszi-
kussá vált – fentebb idézett – Gerendás Péter-dalokat, amelyek engem és, gondo-
lom, még sokunkat hosszú évek óta elkísérnek. Jelent a művész számára valamifé-
le visszaigazolást az a tény, hogy ezek a dalok ma is élnek, továbbélnek, hitet és 
harmóniát őrizve? 

- Először is nagyon köszönöm, jóleső ezt hallani. Ha valóban így van, és tény-
leg klasszikussá váltak, aminek  nagyon örülnék, az azt jelentené, hogy volt értel-
me annak, amit csináltam. De ezt csak egy ember mondja most nekem, aki velem 
szemben ül, és ha ennek az egy embernek klasszikussá váltak – mert ezt nem sű-
rűn szokták nekem mondani –, már akkor megérte. Ha csak egy embernek jelente-
nek ezek a dalok valamit, hol örömkönnyeket, hol bánatkönnyeket előcsalva, ki-
utat mutatva egy mélypontból vagy örömhelyzetben tovább tudják fokozni az 
életörömet, megérte. 
Azért csinálom, mert hiszek abban, hogy a minőség klasszikussá tud válni. 
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tető állapotokat hoz létre filmjeiben. Kaurismäki stílusa egy jeleneten belül sajá-
tos módon minimalizálja a naturalisztikus, ökonomikus és praktikus vonatkozáso-
kat, hogy az érzelmi, szellemi és intellektuális vonatkozások kiemelkedhessenek. 
Kaurismäki megszüntet bizonyos társadalmi és fizikai reprezentációkat, hogy 
megvalósíthassa az elme és a vágy moccanásait, illanó érzéseket és impulzusokat, 
amelyek másképpen elvesznének vagy láthatatlanok maradnának a jelenetben. A 
dialógusok tompítása, a cselekmény pillanatnyi megállítása, a jelenetek ritmusá-
nak lelassítása Kaurismäki esetében a néző és a film között fennálló sajátos, nar-
ratív szempontból minden elfojtást mellőző, gondolatébresztő viszonyrendszert 
szolgálja. 

Kaurismäki audiovizuális stílusa több, mint művészeti eszköz: megélhető és 
kifejezhető viszonyrendszerek értelmére és értékére vonatkozó kinyilatkoztatás. 
Stílusán keresztül Kaurismäki hitet tesz amellett, hogy az aktív lélek (a filmkészí-
tőé, a figuráé vagy a nézőé) képes elkerülni egyes kényszerítő erők csapdáit. Nem 
más ez, mint a filmművészet nyelvének erejébe vetett hit tétele. 
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orvul fagyhalál tört rá. 
Reményünk egy darabját temetjük most veled, s nincs olyan ember, aki haláloddal 
ne veszített volna. Életük folytatóját, erejük, jókedvük örök kútforrását vesztettük. 
Húgod elvesztette bátyját, nagyobbik testvérét, aki az élet keresztútjainál tanács-
adóként, az élet nehéz perceiben segítőként állhatott volna mellette. S barátaid, 
ismerőseid, kis társadalmad, elvesztette a testben-lélekben ép, jövendőbeli férfit, 
aki a kiöregedők helyébe léphetett volna, s akire nap-nap után mind nagyobb 
szükségünk van. 
Korán végezted el futásodat, még mielőtt tanulmányaidat befejezhetted volna, 
hogy másokat is taníthass. Ám a sors azt akarta, hogy ha életedben nem sokat ta-
níthattál, legalább haláloddal tanítsz. Mert halálod az anyák sírása révén kettős 
tanítást hirdet messze hangzóan. Az egyik tanításod az, hogy ne engedjük át ma-
gunkat a közönynek a legnehezebb körülmények között sem, vigyázzunk jobban 
egymásra, s főleg egymás életére, egyetlen kincsünkre, melyet a jövendőnek átad-
ni kötelességünk. A másik tanításod pedig az, hogy aki felelős helyen áll, aki em-
bertársai sorsának irányítását magára vállalja, az nem lehet sem felkészületlen, 
sem felületes, sem pedig felelőtlen. Szörnyű árat fizettél azért, hogy e tanításokat 
elmondhasd! 
 
LÁNY (az apa helyén) Kedves Bátyuskám! Ne haragudj a megszólításért, de 
most olyan jól esik becézni téged. 
Voltam a „tomb”- odnál. A karácsonyfa még mindig áll, és gyönyörű. Akárhány-
szor megyünk, mindig friss virágot találunk ott. Csak most látom, milyen sokan 
szeretnek. Emlékszel, amikor ketten mentünk valahova, te minden tizedik ember-
nek köszöntél. Milyen büszke voltam rád akkor! Amikor osztálytársaid közé vit-
tél… Tudtad, mit jelent ez nekem? Láttad, milyen boldog voltam? Boldog és 
büszke voltam, hogy a testvérem vagy. Hogy éppen te vagy a testvérem. Mikor 
kicsi voltam, nem gondoltam volna, hogy ennyire foglak szeretni! Tudod, meny-
nyire hiányzol?! Biztosan tudod! Tegnapelőtt töltöttem tizenhatodik évemet. Nem 
érzem, hogy különösebben megváltoztam volna. Ha változtam, akkor az decem-
berben volt. Amikor megtudtam, hogy mi lett veled. 
Én nem ilyen szülenapra gondoltam. Annyit tervezgettem, s látod, nem sikerült. 
Amit én tervezek, az sosem sikerül. Sírni tudnék, de nincs már erőm. Mindenki 
sajnál, de senki sem tud vigasztalni. Úgy érzem, szakadék van közöttem és az em-
berek között: Ha itt volnál, biztosan találnál valami kiutat ebből a helyzetből. 
Születésnapomra kaptam egy télikabátot, fekete pulóvert, harisnyát, tortát, csokit, 
Rexona szappant, két szép trikót, virágot… Egy halom holmit, de ez sem vigasz-
tal. Tudom, te valami kicsi mütyürt adtál volna. Valami szépet és érdekeset. Vit-
tem neked egy gyertyát. Amikor ott vagyok; nem tudok sírni. 
Búcsúzom, kedves bátyám. Ezerszer puszillak.  
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17. jelenet 
 
A színpadra leengedett, arctalan habszivacs-bábuk fején civil létüket mutató jel-
zésszerűen, különféle paróka, kalap, sapka, kendő. Élelmiszerüzlet előtt állnak 
sorban. 
BELÜGYIS (civilben, de lerí róla a rosszul öltözöttség, a sor végén áll, amikor 
mögé áll a gyászruhás anya, akit felismerve, feszeng, idegesen ismerőst keres a 
sorban, akivel társalogva enyhíthetné a sorbaállás unalmát, majd a besiető apa 
láttán, hirtelen az előtte lévő bábuhoz fordulva, erőltetett jókedvvel szól) Ne hara-
gudjon, olyan ismerős az arca, találkoztunk már valahol? De lehet, hogy csak úgy 
tűnik… 
APA (gyászszalaggal, az anyára találva) Naaa, végre! Itt a váltás. Már azt hittem, 
nem sikerült kijönnöd a munkából. Képzeld, az előbb összefutottam Lajossal. Pa-
naszkodik, hogy a felesége összeszűrte a levet egy duvadt szemű pasassal, akivel 
gyereksétáltatás közben találkozott először, de később, amikor kislányával együtt 
felvitte hozzájuk, kiderült, hogy udvarlóját főként a Lajos irományai és kiszállásai 
érdeklik. Olyan gyanúsan viselkedett az az alak, hogy végül a Lajos felesége, zo-
kogva, mindent kitálalt, és amikor megmutatta férjének a játszótéren ólálkodó ip-
sét, Lajos rájött, hogy látta régebben már azt az embert a belügyisek uniformisá-
ban… 
ANYA (félbeszakítva a férfi hadarását) Ne haragudj, mennem kell. Mindenki lóg, 
de mostanában kivannak rám a főnökök… Ha lehet ne csak „adiddászt” vegyél. 
APA (csodálkozva) Miiit?! 
ANYA (súgva) Csúfságból annak a híres, mindenütt reklámozott sportcipőmárká-
nak a nevén nevezik a sertésekből nekünk jutó, sápadt disznókörmöket. Vigyázz 
magadra, drágám!! Megyek… (Kisiet) 
APA (felfedezi a belügyist a sorban, dühösen maga elé) Ez mit keres itt? 
BELÜGYIS (félszemmel az apát figyelve, az előtte állóhoz, de úgy, hogy az apa is 
hallja) Már nem dolgozom a régi munkahelyemen, felhagytam azzal a foglalko-
zással, közgazdász vagyok egy intézménynél… 
APA (a belügyis beszélgetőtársához is szólva, fennhangon) Tisztában vagyunk 
azzal, hogy mi a maga mestersége! Minek néz maga minket?! 
BELÜGYIS (hirtelen galléron ragadja az apát, félrehúzza, fojtott hangon) Ügyel-
jen a szájára! És húzza meg magát, amíg jól van dolga! Tudja meg, hiába erőlteti 
a katonaorvos felelőségét a törvény előtt… Hol van az már?! Azt hiszi, bevette a 
ciánlakit? Nyugodjon meg, tudja ő, hogy mi a dolga! A történtek után három hó-
napra, családostól olyan országban él, ahova maga hiába vágyik… (Hirtelen dü-
hödten) Tineţi gura, că pierzi pâinea! Hogy jobban megértsd: Pofa be! És húzd 
meg magad! (Durván ellöki magától.)  
 
Nyilallás-hirtelen elsötétül a színpad. 
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mentuma, az odafigyelés és felismerések sorozatának története. 
A stílus e folytonosan megújuló és változó munkafolyamat nyoma. A filmes 

stílus e koncepciója nem korlátozza a stílust valamely kijelentő funkcióra. A krea-
tivitás gyakran igényli a negatív energiák alkalmazásának lehetőségét is. Ez azt 
jelenti, hogy Kaurismäki stílusa igyekszik módosítani arra vonatkozó koncepción-
kat, hogy egy adott jelenetnek vagy karakternek milyennek kellett volna lennie. 
Kaurismäki stílusa gyakran az egyszerű helyzetek bonyolítására irányul, igyek-
szik megelőzni a reduktív ítéleteket, tágítani a szűk látókörű nézeteket és perspek-
tívákat. Kaurismäki stílusa gyakran késlelteti vagy bonyolítja a könnyen megalko-
tott tematikus értelmezéseket. Igyekszik lelassítani a nézőt, a szemantikai folya-
matok lezárásának késleltetését célozza meg. Ezt nemcsak a filmbeli események 
ritmusának lelassításával éri el, hanem, ami még fontosabb, az egyes karakterek-
hez, cselekvésekhez, jelenetekhez rendelhető értelmezési lehetőségek számának 
növelése által. 

Ez annyit jelent, hogy azokon a pontokon, ahol a néző elképzelhetően ítéletet 
akar hozni, vagy olvasatot szándékozik megalkotni egy adott jelentéstartalommal 
kapcsolatban, Kaurismäki stílusa újabb lehetőségeket tár fel, vagy bonyolítja a 
korábbiakat. Kaurismäki rendezési módszere újabb és újabb nézőpontokat teremt. 
Amikor a néző megalkotna egy időből és térből kiragadható értelmezést, 
Kaurismäki stílusa szándékosan lelassítja vagy alig érezhetően módosítja a néző 
tudását. Kaurismäki stílusa ugyanazt az óvatos, puhatolózó attitűdöt mozgósítja a 
nézőben a végleges jelentéstartalmakkal kapcsolatban, amelyet legérzékenyebb 
figurái filmjeiben demonstrálnak. Kaurismäki ideális nézője, csakúgy, mint ideá-
lis figurái, olyan világban él, ahol a jelentéstartalmaknak folyamatosan nyitottak-
nak kell maradniuk, hogy újra lehessen őket alkotni meghatározott idő és tér sajá-
tosságai szerint. 

A jelentéstartalmak mozgásban vannak, és Kaurismäki igénye szerint a néző-
nek, illetve filmjei központi figuráinak az ő stílusához hasonlóan szemantikailag 
mozgékonyakká kell válniuk. Mivel a jelentéstartalmak és viszonyrendszerek nem 
tételezhetők létezőkként, akár metaforikusan vagy absztrakt módon, hanem lassan 
alakulnak ki, idő és tér sajátosságainak megfelelően, soha nem nevezhetők végle-
gesnek. Nem haladják meg a kísérleti és időszakos jelleget. Ha a jelentéstartalmak 
mozgásban vannak, a stílus ilyen értelmű adekvát megértése feltételezi a karakte-
rek között, illetve a karakterek és környezetük között létrejött, folyamatosan málló 
viszonyrendszerek megalkotásának, fenntartásának és újraalkotásának befogadá-
sát. 

A Kaurismäki stílusa és narratívái között fennálló kapcsolatrendszer egyik leg-
hangsúlyosabb eleme az a mód, ahogy a szerző kifejezésre juttatja a tudatosság 
drámai helyzetekre vagy a karakterek közötti szociális interakcióra való alkalmaz-
hatóságát. A stílus egyfajta képzeletgazdag és szenvedélyes utóérzetet hivatott 
kifejezni. Kaurismäki erőteljes csendekre vagy magányos meditációkra emlékez-
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Kaurismäki stílusának lényeges jellemzője, hogy folyamatosan emlékezteti a né-
zőt a jelentés előadott (értsd: színházi alakításként eljátszott – a ford.) voltára. A 
jelentés nem témák és eszmék absztrakt rendszeréhez rendelt minőség, sem többé-
kevésbé meghatározott logikai, észleleti vagy reprezentációs normákhoz rendelt, 
többé-kevésbé meghatározott viszonyulás. A jelentés egy bizonyos tevékenység, 
előadás következménye, változó döntések sorozatának eredménye. 

A stilisztikai tényállás alapján több fontos következtetést vonhatunk le, ami 
Kaurismäki filmjeit illeti. Mindenekelőtt, az említett stílusjegyek kézzelfoghatóvá 
teszik a szerző jelenlétét a filmben. A szerző viszonya az alkotáshoz nem hűvösen 
ironikus, sem távolságtartó. Olyannyira nem, hogy a néző érzi, Kaurismäki stilisz-
tikai döntései előadás és folyamatos felülvizsgálat tárgyai. A szerző hangsúlyosan 
jelen van a filmben, mozog benne, korrigálva a viszonyokat, összehasonlítva az 
álláspontokat, mérlegelve, megkülönböztetve és ítélkezve. 

Jelentések keresése 
A szerző emberileg értékelhető jelentéstartalmakat teremt, snittről snittre, pil-

lanatról pillanatra, folyamatosan igazított és újraigazított intellektuális aktusok 
útján. Azáltal, hogy ily módon teremt jelentéstartalmakat és konstruál  viszony-
rendszereket, a szerző megalkotja a néző számára a filmbeli karakterek által elját-
szott jelentésalkotások modelljét. 

Kaurismäki legfontosabb figurái szurrogátumokká válnak a rendezői jelentés-
alkotás során. A múlt nélküli ember névtelen figurája (Markku Peltola) csupán 
egyike azon nyilvánvaló példáknak, ahol a figura élete, identitása jelentéstartal-
mainak kutatására irányuló próbálkozásai tükrözik a filmkészítőét. A Kaurismäki-
filmek nézője is a folyamat részesévé válik, közreműködik benne. A Kaurismäki-
filmek fokozott figyelmet követelnek a nézőtől, amelynek egyik oka, hogy az  
ideális néző részt vesz a kutatásban és a jelentéstartalmak teremtésében. 

Kaurismäki filmjei sajátos értelmezését adják a jelentésnek, illetve jelentésal-
kotásnak. Ez az értelmezés különbözik a legtöbb film által adottól, ugyanakkor 
fontos következményekkel bír a néző filmszínházon kívül, illetve a Kaurismäki-
filmek nézőjeként élt életében betöltött funkciókra nézve. A Kaurismäki-filmek 
esetében a jelentéstartalmak a sajátos előadásmód termékei. A jelentésalkotás las-
san és nehezen megy végbe, ugyanakkor a folyamat során alkotott jelentéstartal-
mak állandó felülvizsgálat, kiegészítés, tágítás és korrekció tárgyát képezik. Ebből 
a szempontból A múlt nélküli ember a jelentésalkotás folyamatának iskolapéldája. 

Filmjeinek világában Kaurismäki szándékosan mellőzi a központi figurák 
múltját, hogy ily módon a karakterek közötti viszonyrendszer lassan, fokozatosan 
alakulhasson ki. A problémákat meg kell oldani, a jelentéseket meg kell alkotni. 
A kamera előadja a Kaurismäki stílusára jellemző folyamatot. Kaurismäki stílusa 
a folyamatra vonatkozó dokumentum, ugyanis a filmkészítő irányítása alatt áll, a 
filmben szereplő figurák pedig eljátsszák. Egy sor fantáziadús lelemény doku-
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18. jelenet 
 
LÁNY (a színpad közepén, reflektorfényben) Kedves bátyám! Azt a lemezt hall-
gatom, amit meglepetésként szántam neked. Most már mindig rád emlékeztet 
majd. Biztos vagyok benne, hogy tetszene neked: Eagles: Hotel California. Remé-
lem, befogadod a gyűjteményedbe, és eldicsekedsz vele a haveroknak. Voltunk 
kinn nálad. Sírtam. Átnéztem a holmidat, mindazokat a semmiségeket, amelyeket 
éveken át gyűjtöttél, rendben tartottál, és örültél nekik. Megpróbálom folytatni a 
munkád, s a meglévőket megtartani. Ügyelek majd rájuk, hogy bajuk ne legyen. 
És a lemezeidre, amelyeket nagyon szerettél. Szerzek még hozzá, ígérem neked. 
Ilyenkor valahonnan belülről ilyen szövegeket hallok: 
Hej! Ti! 
Ti, akik még éltek, akik még éltek!  
MIÉRT? 
Hej! Ti! 
Akik még éltek 
Ti mit tudtok az összetartozásról?  
És Ti! 
Akik álltok a végezhetetlen sorban?  
Álljatok szorosabban.  
Ti is! Még szorosabban! 
Sebként tátong minden rés.  
Sebként tátong minden rés! 
Hej! Ti!  
MIÉRT? 
Miért éltek, akik még éltek?  
Hej! Ti! Ti mind! 
Ti miért éltek? 
Édesanya talán már jobban van, de nincs étvágya. Egy hétig eszünk egy veknit. 
Ha itt volnál, két napig sem tartana. Nehéz megszokni, hogy csak hárman va-
gyunk, és fele annyit sem eszünk, mint amikor négyen voltunk. Te erre azt mon-
danád „Nagyon jó, legalább spóroltok!” Nincs igazad. Megvennénk a fél várost, 
csak hogy itthon légy. (Szünet) 
Úgy volt, hogy ma kezdődik a suli, de elhalasztották. Ezek a halasztások az ember 
idegeire mennek.  
Még nem kaptunk levelet a fiúktól. Ha van egy levél a postaládában, rohanok, 
hogy kivegyem. Aztán letör, hogy nem tőlük jött. 
Nagyon félek a felvételitől. Anyánk egyik orvossága lenne, ha továbbjutnék. Ha 
nem sikerül, nem tudom, mi lesz vele. Hagylak, mert fogalmazást kell írnom. Jól 
fogna most a segítséged. És hány ilyen dolog akad, amiben hiába várom a segítsé-
ged. Ma hülye napom van. De azért puszillak. 
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ANYA (a díványon ülve, ködben a fia áll félig sötétben, vele társalog) Most mit 
szeretnél a leginkább? 
Én azt szeretném, ami a legtermészetesebb lett volna. Azt, hogy a vasárnapi ebéd 
után beszélgessünk. És olyan meghitten, mint eddig. Hogy beszélj a kislányokról, 
akikre ránézel, akikkel táncolni jársz, és kirándulni. Azt hiszem, minden idősödő 
anyuka vágyik arra, hogy kis titkait megoszthassa a fiával, a gyermekeivel. Az 
anyák leginkább a fiakkal… Nem tudom, miért van ez így? Nem mintha nem ér-
dekelnének a húgod történései, azok a végeérhetetlen történések, amit a férfiak 
pletykázásnak neveznek… Szóval, te most mit szeretnél a leginkább? 
FIÚ (a ködből szellemek hangján) Élni szeretnék. Itt, Európában szeretnék élni! 
Nagyon szeretnék… 
ANYA (feltápászkodik, és tétován indul a nagyon lassan visszavonuló fiú felé, 
aki tejfehér köddé válik) Fiam! Fiacskám… 
 
LÁNY (középen reflektorfényben) Napjaink unalmasak és szomorúak. Már egy 
hete olyan a műsor a tévében, hogy nem érdemes bekapcsolni. Nem baj, mert köl-
csön kaptam négy lemezt (Olivia N. J., Pink Floyd, Piramis L, és Wings), és nem 
unatkozom. A zene nemcsak ellágyít, elszomorít, hanem vigasztal is. Kitölti az 
időm. 
Voltunk nálad. Eltelt egy hónap, és még mindig sok a friss virág. Meggyújtottam 
a gyertyámat. A koszorúk felirataiból hazahoztam néhányat. (Mintha levelet ol-
vasva) Megkezdődött a tanítás. Első órán rögit írtunk románból. Az óra végén hí-
vott a tanárnő. Azt kérdezte, most mit csinálunk. Azt mondta, még mindig ott lát 
az első padban ülni, a helyeden. Sírt. Belőlem is kitört a bőgés. . A francia tanárnő 
is megpuszilt, és ő is sírt. Jaj, nem bírom már! Ugye, most haragszol, mert nem 
tudom visszafojtani az érzéseimet. Igazán szégyellem magam. Bizony, vannak 
olyan perceim, hogy elbőgöm magam. És senki sem tud megvigasztalni. Na, de 
most már elég! 
Inkább újabb levélbe kezdek. 
(Szünet.) 
Kedves bátyám! Bocsáss meg a macskakaparásomért, de ma nem vagyok formában. 
Egy csomó dolgot kell leírnom, de nem tudom, mivel kezdjem. Szégyellem  magam, 
mert a héten nem voltam képes kimenni a „tomb”- odhoz. Az az igazság, hogy te 
itt vagy velem, nem pedig ott kinn. Ott nincs, ami rád emlékeztetne. Remélem, 
megbocsátsz. Csúnya dolog nem betartani az ígéretet. (A színpadon sétál egy da-
rabig szótlanul.) 
Most este tíz óra, fáradt vagyok. És nagyon szomorú. Tegnap Édesanya megemlí-
tette, amit én is tudtam, csak nem akartam bevallani magamnak. Zoliról van szó. 
Azt mondja Édesanya, hogy lehetséges; nem érez irántam semmit. Olyan volt, 
mint a késdöfés, de kibírtam. Azt hiszem, igaza van. De hát nem értem, akkor mi-
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A Vigyázz a kendődre, Tatjána (1992) című Kaurismäki-film esetében a festői 
információ fokozatos közlése különböző képsorokban történik. Amikor az egyik 
karakter, a kávéfüggő Valto (Mato Valtonen) belép a képbe, sétál a finn tájban, 
amely ez esetben bárokból, régi autókból és egyéb tárgyakból áll, illetve olyan 
helyekből, ahol emberek összegyűlnek, és zenét hallgatnak. A snittek követik a 
karaktereket, amint sétálnak, majd találkoznak egymással. A kamera lépést tart a 
karakterek feltételezett sétájával, szüneteivel, illetve az elszigeteltség és magány 
érzésével. A figurák saját világukon belül léteznek, vajmi kevéssé igyekezvén 
egymással kommunikálni.  

Valóságon és képzeleten túl 
A Kaurismäki-filmekben valóság és képzelet összefonódik, ugyanakkor egy-

mást tükrözik. Ez az összefonódás és tükrözés sajátos minőséget hordoz, amely 
ösztönző különbségeket generál. A filmek szerteágazó utazások. Az emberek álta-
lában elhagyják mindennapjaik környezetét és viszonyrendszert alakítanak ki egy-
más között, tehát a valószínű utazás vízióként, meditációként működik, illetve az 
emberek életmódjának a külvilághoz viszonyított elemzéseként. A narratív szer-
kezet és a vizuális megoldások egyszerűsége több Kaurismäki-film esetében meg-
határozott jelentéstartalommal bír. Kaurismäki számos, a drámaiság minimalizálá-
sát célzó taktikát alkalmaz. Különösen az általa teremtett, különleges Finnország-
kép érdekli. Kaurismäki kamerája saját kíváncsiságától vezetve vizsgálja a jelene-
teket, kevés mozgással veszi számba a képek tartalmát, hogy utána a megfelelő 
irányba mozduljon el. Kaurismäki modernista, abban az értelemben, hogy felis-
merhető, öntudatos stílust teremt, amely végigvonul életművén. Filmjeiben a kö-
zeli felvételek és kameramozgások dialektikus kapcsolatot teremtenek a snitt kü-
lönböző elemei között. Kaurismäki arra használja fel a film technikáját, hogy az 
emberre szabott képi világ feláldozása nélkül mutassa be a finom részleteket. Az 
esztétikai és kulturális minőség nem állhat oppozícióban. Egy film esztétikai di-
menziója nem létezhet a koncepciótól és recepciótól függetlenül. 

Kaurismäki vizuális stílusa szorosan összefonódik filmjeinek karaktereivel, 
történéseivel és témáival. Emberi módon tár rendkívül komplex helyzeteket a né-
ző elé. Apró igazságokat beszél el a karakterekről, illetve az őket érintő problé-
mákról. Kaurismäki stílusa sokkal bonyolultabb kapcsolatban áll a filmek cselek-
ményével, tárgyával, karaktereivel, helyszíneivel és eseményeivel, semhogy egy-
szerű reflexiója legyen a néző megszokott viszonyulásainak. Ebben az értelemben 
Kaurismäki stílusa rendkívül bonyolult tudatállapotokat hoz létre a nézőben, ame-
lyeket nem lehet egy adott témával vagy a formális elidegenedés egyszerű észlele-
ti törésével jelölni. 

Az első általánosítás Kaurismäki stílusával kapcsolatban az, hogy erősíti az 
idő tudatát a nézőben. A vágási és interaktív ritmusok késleltetése és az elíziók 
lehetőség szerinti kerülése következtében az idő hangsúlyozottan tudatosul a né-
zőben. Másodszor (és részben az időre gyakorolt hatások eredményeképpen) 
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megszokott használat és cselekvés útján, fokozatosan méri fel szimbolikus 
környezetét. 

9. 
 Kaurismäki új kapcsolatrendszert teremt a kamera és a jelenet között. Inkább 

a kamerán belüli montázsról és belső montázsról van szó, amely, úgy tűnik, a 
kifejezésnek sokkal inkább „normális” módjává válik, a megszokott 
montázskoncepcióval ellentétben. 

Kaurismäki megbirkózik az európai és hollywoodi módszerekkel. Például a 
Shadows in Paradise című filmben a nagyközeli plánok jelenléte meghatározó. A 
film tele van hagyományosan vágott nagyközeli plánokkal, miáltal a karakterek 
szubjektív érzelmei mindvégig intenzíven jelen vannak. A nagyközeli-módszer 
olyan összefüggéseket teremt, amelyek kitágítják a karakterekhez fűződő perspek-
tívákat, a narratíván belül. A karakterek mozgásai, különösen a tekintetük, sajátos 
filmes koreográfiát teremtenek, amely lényeges a Kaurismäki-filmek megértése 
szempontjából. A gyakran fotografikusan kezelt nagyközeli plánok sajátos alkal-
mazása által a rendező megpróbálja megjeleníteni a karakterek indulatait és érzel-
meit. A tekintetek „megfagyasztása” a narratíva drámai fordulópontjaiban exp-
resszionista és álomszerű hatásokat eredményez. Ez a fajta stilizálás kiemeli a ka-
rakterek belső világát, az egyén indulataira és érzelmeire való összpontosítást. 

Az orosz montázselmélet azon a gondolaton alapult, hogy a snitt egyfajta egy-
ség, amely alig változik. Ám amikor hosszú követőfelvételekről vagy panoráma-
felvételekről van szó, a snitt immár nem nevezhető egységnek. Több (25, 50 stb.) 
egységgé válik, amelyek nem terelik a néző figyelmét a snitt mint egész irányába. 
A figyelem bizonyos fokig irányítás alatt áll, hiszen a jelenet előrehaladása során 
a néző elveszíti kapcsolatát a látott helyekkel, elfelejti a dolgok valós viszony-
rendszerét. Általában, amikor valamit észlelünk, pontosan tudjuk, hol található a 
testünk, és ehhez a tudáshoz viszonyítunk mindent, amit látunk. Ez a tény nagyon 
fontos az emberi látás szempontjából, mert amikor valamire összpontosítunk, nem 
különítjük el összpontosításunk tárgyát annak környezetétől. Amikor a kamera 
körbeforog egy adott helyszínen, az egésznek csupán bizonyos részeit mutatja, 
melynek következtében, 60 másodpercnyi kameramozgást követően a néző elfe-
lejti a dolgok helyét, ami a vágás szempontjából nagyon fontos. A filmek szerke-
zete nagymértékben függ a néző világról való tudásától, illetve azon elvárásaitól, 
hogy mit fog látni, vagy mit kell látnia. Stefan Sharff lassú kitakarásról beszél, 
amely a festői információk fokozatos bevezetését jelenti egy vagy több snitten 
belül. 

 10. 
 Mindez módszerként alkalmazható egy jelenet, de az egész narratíva esetében 

is. Tulajdonképpen arról van szó, hogyan lehet elkerülni az információ leegysze-
rűsített és túlmagyarázó jellegű áramlását. E módszer ismerete szintén hasznos 
lehet a Kaurismäki-filmek stílusának vizsgálata során. 

1900                                                     Kép/fény                                                       

ért hívott fel. Miért búcsúzott el tőlem? Miért emlegette első találkozásunkat, ami-
re én már egyáltalán nem is emlékeztem? Levelet is írt. Szép, hosszú levelet. Más-
nap már küldtem a választ. De megbántam, mert igen szentimentálisan fogalmaz-
tam. Félek, azt hiszi, amit Édesanya is mondott, hogy kapaszkodom belé. Javítani 
próbáltam azzal, hogy küldtem egy kis csomagot, és benne egy hidegebb hangú 
levelet. (Középen reflektorfényben) Bátyám, most megint a te segítségedre volna 
szükségem. Adnál jó tanácsot? Hálás vagyok azért is, amit annak idején Öcsivel 
kapcsolatban írtál. Megértettem, és aztán ez az ember hidegen hagyott. Istvánról 
hallottam, hogy katona és negyven injekciót kapott. Barátodat, Karcsit is felsértet-
te a bakancs. És Zoli három hétig kezelte a lábát, amíg helyrejött.  
(A színpadon sétálgatva, a fiatal lányok természetes vidámságával.) Hát, kedves 
Gougoum, tegnap sokat beszéltünk rólad Kedveseddel. Elmesélem. Az egyik nap 
feljött hozzánk, és elhozta azt az ígért „gatyát”. Jó kis farmer. Kicsit szűk, de így 
is hálás vagyok neki. Igazán büszke lehetsz a te kicsi „feleségedre”! Aznap este 
színházba kellett menjek. Hívott, így hát elmentem hozzájuk. Bezabáltam egy 
csomó süteményt, és elfüstöltem két szivart. Tudom, egyiket sem helyesled. Légy 
nyugodt, nem fogok rászokni a cigarettára. Mindig is ellenezted. Sok príma cigit 
hoztál nekem. Egyiket sem szívtam el. Mind megtartottam, és a decemberi napok-
ban Kedvesednek adtam valamennyit. Olyan volt, mintha neked adtam volna visz-
sza. Nem sajnáltam. A süteményből is azért ettem olyan sokat, mert a te kedvenc 
süteményed volt. Különben Kedvesed nagyon jól néz ki. A hajából levágott egy 
kicsit, mert ráömlött valami ragasztóanyag. Jól egyezünk. 
 
Sötét. 
 
LÁNY (ugyanott) Kedves bátyám! Kérlek, ne haragudj, hogy rég nem írtam. Nem 
volt időm, és nem is volt mit. 
Két barátnőmmel színházban voltam. Láttam Öcsit. Levágatta a haját. Jól néz ki, 
de hidegen hagy. Néha arra gondolok, hogy jól egyeztünk volna, ha megváltozik. 
Karcsi is megváltozott, miután megismerte Erikát. 
Még egy hét tanulás, és megyünk gyakorlatra. Alig várom, mert fáradt vagyok. 
Matekből és fizikából javítottam. A többiből rontottam. Kétszer is voltam a „
tomb”- odnál. Leszedtük a koszorúkat. Édesanya fenyőágat tett rád. Tele van a 
sírod cicussal és hóvirággal. Vittem neked fréziát. Fenyőfád még mindig áll. Be-
fagyott a földbe, nem tudjuk kiszedni.  
 
Sötét. 
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19. jelenet 
 
A színpadon sűrű köd. A háttérben vetített képen, égő fényszórókkal Trabant áll. 
Kikászálódik belőle az apa, kiemeli a kocsiból a fia súlyos katonaládáját. 
APA (felemeli a súlyos terhet, áll megkövült arccal, kivár, aztán erőt merít az idé-
zetből, amely hangszóróból ismétlődik) „Higgyétek, hogy a halál legyőzhető, ha 
én, lám elestem is.” (A színfalak mögül hangszalagról vagy élőben, halkan szól a 
népdal: „Katona vagyok én, ország örezője…” 
Fényes, drága kocsi úszik be hangtalan vetített képen, lámpáinak erős fénye elva-
kítja a cipekedő apát.  
BELÜGYIS (felerősített ajtócsapkodás közben, kiszáll a kocsiból, bőrkabátban, 
hetyke rámenőséggel) Hááá … , maga pont ideáll? Talán nem tudja, hogy már 
régóta ez az én helyem?! 
APA (leejti, majd felveszi a súlyos katonaládát, miközben maga elé mormolja) Ez 
már megint itt van… 
BELÜGYIS (közelebb lépve) Áááá…. Maga az szomszéd? (Békülékenyen, erőlte-
tett nyájassággal) Mi a fenét cipel már megint? 
APA (kivár, hangszórókból: „Higgyétek, hogy a halál legyőzhető, ha én, lám el-
estem is.” és a népdal elhalkulva) Mit cipelek? Az emlékeimet… 
BELÜGYIS (csúfondárosan) Na ne mondja… Tényleg? (Visszamegy kocsijához, 
ajtócsapkodás, két kisebb csomaggal, a cipelést mímelve, beáll az apa mögé felso-
rakozó többi szereplő sorába, akik a ködből sorra előlépve a maguk súlyos cso-
magját cipelik) 
MIND (a soruk előtt álló néma apát kivéve, a szereplők, egyenként sóhajtozva, 
dünnyögve, aztán meg-megszakítva, egymás szavába vágva, hangzavarosan 
együtt) Nekünk sem könnyű! Nekünk sem könnyű! 
APA (a színpad előterében, szemben a közönséggel, törődötten, az elhalkuló nép-
dal végén) Talán, észre sem vették, hogy mindnyájan, igen mindnyájan, terheinket 
cipeljük… Sír az édesanyánk, a kedvesünk gyászol / Fekete gyászvirág búsul ab-
lakunkba… Múltunk terheit cipeljük bizony… Hordozzuk, hordoznunk kell mind-
halálig… 
 
A sűrűsödő ködgomolyagban lassan elsötétül a színpad. 
 
Függöny 

1894                                                   Páholy 

miközben a kamera követi őket. Sok esetben azonban a rendező nagyközeli 
plánokkal indítja a jelenetet. Például a Shadows in Paradise (Árnyak a 
Paradicsomban – 1986) című film a két főszereplő, Ilona (Kati Outinen) és 
Nikander (Matti Pellonpää) számos nagyközeli plánját tartalmazza. A Shadows in 
Paradise képi világa egybeállításos jelenetekből építkezik, és a film központjában 
a karakterek viselkedése és mozgásai állnak. Valójában arról van szó, hogyan 
mozognak a figurák a képeken belül, illetve a képek között. 

A Kaurismäki-filmekben a kameramozgás a jeleneteket szolgálja, alárendelve 
ennek bármely kalligrafikus vagy kameratudatos mellékhatást. A kamera kevésbé 
összpontosít a részletekre, inkább a jelenet aspektusait és általános 
konfigurációját módosítja vagy variálja. Az „aspektus” kifejezés itt eredeti, 
vizuális jelentéstartalmát hordozza: a tárgy éppen látott oldalát jelenti. A festői 
látásmód számára ez éppoly kulcsfontosságú, mint az, amit látunk. Megszabja a 
kameraszöget, és nem fordítva. (Noha a filmelméletben, tévesen, általában az 
aspektusból származtatott jelentéstartalmakkal találkozni a kameraszög 
vonatkozásában.) A snitteléshez képest a mozgó kamera fokozatos szögváltozása 
megalapozottabb, szilárdabb jelenetezést tesz lehetővé. Kaurismäki az ember-a-
környezetben témával szilárdítja meg univerzumait. Ezt a módszert a kamera és 
karakterek lassú koreográfiája, illetve a figurák többé-kevésbé rejtett 
gondolatainak hangsúlyozása teszi lehetővé. A magányosság képei gyakran 
feltűnnek Kaurismäki filmjeiben. 

Kaurismäki figurái gyakran anélkül kóborolnak ide-oda, hogy tudnák, merre 
forduljanak. Úgy tűnik, a rendező elutasítja a montázst (vagy belső montázst 
használ) mint a valóság vagy lényeg adott pillanatban, adott helyszínen való 
rögzítésére használt, túlzott mértékben manipulatív technikát. Filmjeinek lassú 
ritmusa és a montázs hiánya által a környezet jelenlétének hangsúlyozott 
tudatosítására kényszeríti a nézőt, legyen az a környezet épített vagy természetes. 
1999-es Juha című filmjének elején Kaurismäki az „alakok tájban”-típusú 
megközelítéssel adja meg a történet hangulatát. A finn táj ott lélegzik Juha (Sakari 
Kuosmanen), Marja (Kati Outinen) és Shemeikka (André Wilms) körül és mögött. 
A Marja és Juha közti felhőtlen viszonyra árnyék borul, mihelyst Shemeikka 
megérkezik Sierck nevű autóján. Az autó neve (Sierck) tisztelgés Douglas Sirk 
(eredetileg Detlef Sierck), az 1950-es évek hollywoodi melodrámák 
nagymesterének emléke előtt. 

Az építészetre emlékeztető szigorú táj és a festőien kis mozgásokat végző 
távoli alakok az erőteljesen statikus formákra való vágásnak kedveznek. Ezek az 
elemek a tematikus montázselvnek oly kedves festői kollíziót erősítik. (A 
hollywoodi filmgyártás ezért részesítette előnyben a mozgásra vágást, amely 
ezáltal háttérben marad.) Walter Benjamin felismerte, hogy a tájból és 
architekturális térből származtatott jelentés befogadása „egy, a figyelemelvonás 
állapotában levő közösség” által történik, amely a „habituális elsajátítás” vagy 
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