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A skandináviai magyar irodalmi és művészeti kalauz 

szükségességéről 
 

Tavaly, a következő levelet küldtem az Ághegy című skandináviai magyar irodal-
mi és művészeti lapfolyam alkotóinak: 

Kedves barátaim! 

Az Ághegy hídszerepének kiteljesítése céljából nagy szükségünk volna egyféle 
Skandináv irodalmi- művészeti kalauzra, amit feltételezésem szerint közös mun-
kával apránként, munkatársaink kitartó segítségével, elkészíthetnénk. Nyári töp-
rengésnek szántam lapunk új sorozatának tervezését, hogy az ősszel valamikor 
elkezdhessük közlését, amely, ha igényesek vagyunk, külön kötetben is megjelen-
tethető, máig érő hasznos irodalomtörténeti munka lehet. Rövid, lehetőleg tömör, 
önállóan is közölhető ismertetőkre gondoltam, megtűzdelve a fellelhető és álta-
lunk elvégzett tetszésünk szerinti fordításokkal. Ehhez skandináviai országonként 
egy-egy felelősre lesz szükségünk, a régi és a jelenkori irodalom figyelőire, a 
hasznosítható forrásmunkák és könyvészet előbányászásában segítőkre, alkotó 
tagjaink valóságos műhelymunkájára, hogy aztán megfelelő időrendbe állítottan 
egybe szerkeszthessük. 

Nyilvánvalóan svéd, dán, norvég, finn és izlandi fejezetekben építhetnénk fel dol-
gozatunkat. Remélem, hogy szeptemberig minden fejezet kialakítására számosan 
jelentkeznek, és közösen összeállíthatjuk az irodalomtörténeti  fejezetcímeket. 
Minden bizonnyal mindnyájan találtok különféle skandináviai irodalmat bemutató 
közlést, tanulmányt, összegezést is. Éppen ezen felbátorodva hiszem, hogy az itt 
élő magyar alkotók kútfejéből valósabb és időszerűbb ismertetőt sikerül összehoz-
nunk. Bármiféle megközelítés hármas haszonnal jár: segíti műhelymunkánkat, 
hídszerepünket elmélyítve népszerűsíthetjük a skandináv műveltséget és olvasóink 
tudását is gyarapíthatjuk. Minden attól függ, találunk-e megfelelően képzett mun-
katársakat, jelentkezőket. Részleteredményekkel már rendelkezünk, ezt gyarapí-
tandó tárjuk fel először a szükséges könyvészetet. Ezután, talán eljutunk annak a 
felismeréséig, hogy szükségünk van az ismeretekre, és olyan munkába kezdtünk, 
amit csakis mi végezhetünk el, egyaránt szolgálva ezzel hazánkat, a minket befo-
gadó országot és az egyetemes művelődést. A skandináviai irodalom bemutatása 
olyan kötelességünk, amit erőnkhöz mérten elvégezhetünk. Felmérésem szerint 
van arra alkalmas gárdánk, hogy a mai igényeknek megfelelő ismertetőt össze-
hozzunk. Számítok arra, hogy embereink tarsolyában már találhatók olyan elkép-
zelések, dolgozatok, jegyzetek, részletek, amelyeket hasznosíthatunk. A különféle 



felkutatandó forrásmunkákból pedig tetszetős részleteket fordíthatunk. És ne csak 
a skandináv irodalom rövid bemutatására gondoljunk, hanem a képzőművészet és 
a zenei élet feltérképezésére is. Kovács Ferenc norvég képzőművészeti ismertetőbe 
kezdett. 

Összegezve: a legapróbb lépések is hasznosak lehetnek a skandináv kultúra bemu-
tatására. Tartsuk ehhez magunkat, kezdjük el. Az Ághegy 16. számában közölhet-
nénk kalauzunk tervezetét, IV. kötetünkben (16-20. szám) részleteket mutathat-
nánk be közös munkánkból. Kérek minden érdekeltet, fontolja meg e fölöttébb 
szükséges munka teendőit, segítsen felvázolni ennek tervezetét, előbányászni a 
szükséges könyvészetet, eddig elkészített vers -  és prózafordításait fordításait 
küldje el szerkesztőségünknek. Várom tanácsaitokat, ötleteiteket, jelentkezésete-
ket. 

Melyhez hasonló jókat és kellemes munkát kíván üdvözlettel: 

 a szerkesztő 

Felhívásomra jó néhány levél érkezett, amelyből biztatást olvashattam ki, de az 
Ághegy III. kötetének nyomtatására fordított erőfeszítésem mellett, nem 
fordíthattam elegendő gondot az őszre ígért könyvészet körvonalazására. Most, 
hogy 16. számunk szerkesztésébe foghattam, újból meghirdetem e közös munka 
lehetőségét. Kezdeti kutakodásaim eredményeképpen, egy régi útikönyvben, 
felfedeztem Madary Kamill, az ELTE Skandináviai Nyelvek és Irodalmak 
Tanszéke egyetemi tanárnak, a skandináv országok történelmét bemutató írása 
mellett, A kultúra Skandináviában *  című, a skandináviai országok irodalmi és 
képzőművészeti életről szóló rövid összefoglalóját is jegyzi, amit tervezett 
műhelymunkánk kiinduló pontjának is tekinthetünk. Ha megkezdjük ennek a 
vázlatnak a sokféle és változatos kibővítését, máris jó úton járunk, nagy 
szolgálatot teszünk az otthoni skandináviai érdeklődésű olvasóknak.  
Felkerestem katedráján a tanár urat, aki szívélyesen fogadott, és nagyra értékelte 
folyóiratunk munkatársainak a magyar és a skandináv kultúra közötti önzetlen 
hídépítő munkáját, megígérte, hogy a jövőben, tőle telhetően, mindenben segítsé-
günkre  lesz. Nemcsak hozzájárult írása újraközléséhez, hanem azt is vállalta, 
hogy a skandináv kultúráról írt dolgozatát rövidesen kiegészíti, egyetemi oktató 
munkájának bokros teendői közepette időt szakít arra, hogy máig hozza az északi 
országok irodalmi és művészeti életének tömör bemutatását. 

Kezdjük el. Akár a fecskék a fészekrakást, vagy a hangyák a gyűjtögetést. Miköz-
ben az északi művelődés értékeit magyarra fordítva gyűjtjük, nemcsak az olvasó-
kat, magunkat is gazdagítjuk. Merthogy az irodalom és a művészet papjaiként 
ránk fér bizony a holtig tanulás. 

Tar Károly 
* Skandinávia, Panoráma, 1989 
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Képtár melléklet 

Könyvborítók 

Madary Kamill 
 
A kultúra Skandináviában 
 
Irodalom 
 
Az óészaki irodalom mindkét ága, az óizlandi és az ónorvég irodalom egyaránt a több 
száz éven át eleven szájhagyomány szelektáló és tisztító hatásának majd a viszonylag 
korai (XII-XIII. század) lejegyzésnek köszönheti fennmaradását. E szájhagyomány 
legterjedelmesebb részének leírt formája az ún. Verses Edda; összesen mintegy 12 
000 sorával az 1639-1643 között  felbukkant ún. Codex Regiusban marad fenn, ame-
lyet  1750 körül írtak, de amely már feltehetően egy néhány évtizeddel korábban leírt 
változat másolata. A Verses Edda, minthogy anyanyelven íródott, egyedülállóan ábrá-
zolja a népvándorlás kori keleti és déli germánokat (gótok, burgundok, frankok) az 
északi viking kori demokráciát és a X-XIII. századi skandináv állapotokat. 
Az eddikus költészet mellett hamarosan kifejlődik a thulr (varázsdal és nemzetiségi 
epika) műfaja, majd ebből kialakul az udvari szkald költészet. Snorri Sturluson (kb. 
1178-1241) érdeme, hogy a kora költői nyelvét és annak versformáit egy költőknek 
szánt tankönyvben és antológiában, az ún. Próza Eddában írja le. Snorri másik jelen-
tős műve a norvég királyokról szóló sagák gyűjteménye, a Heimskringla, A megtör-
tént eseményeket rögzítő saga-irodalom formái az egyszerű epizódszerű történettől 
(thattr) egészen a regényhez hasonló bonyolult szerkezetig váltakoznak. Egy közülük 
(az Egils saga), az első jelentős izlandi költő, Egill Skallagrimsson (kb. 910 - kb. 990) 
életének epizódjait eleveníti fel és költeményeinek egy részét is megőrzi. Az óészaki 
próza terméséhez sorolhatók még a latin nyelvű krónikaszerű művek, a norvég és iz-
landi legendairodalom és az izlandi történetírás alkotásai: az Islendingabók (Izlandiak 
könyve, 1136) és a Landnámabók (Honfoglalás könyve, 1200). Az izlandi nyelven 
írott művek gyakori olvasása a későbbi évszázadokban, a sziget viszonylagos izolált-
sága és a más civilizációkkal való ritka érintkezés következtében olyan újizlandi 
nyelvet hozott létre, amely az európai nyelvek közül egyedülállóan csekély mér-
tékben különbözik óizlandi eredetijétől. 

A dán fennhatóság évei alatt (1380-1912) az izlandi irodalom legfőbb formái a nép-
költészet és a líra. A népköltészet legjelentősebb műfaja a rimur (balladaszerű el-
beszélő költemény), amely a több mint fél évezred alatt is alig változott formailag. A 
prózairodalom jelentős alkotása a két bibliafordítás (1540 és 1584). A XVII. század 
művelődéstörténetében kiemelkedő Árni Magnusson (1663-1730) munkássága, aki 
elkezdi az óészaki irodalom rendszeres gyűjtését és kutatását. 1773-ban felállítják 
Izlandon az első világi nyomdát, megalakul Izlandi Irodalmi Társaság (1816) és 
évente megjelenő irodalmi folyóirat indul. Az Izlandot is megérintő romantika újra 
felfedezi az óészaki költészetet és a népköltészetet. Jelentős lépés az óészaki költői 
nyelv szótárának (Lexicon poeticon, 1860) megalkotása valamint az izlandi népmesék 
gyűjteményes kiadása (1862-1864). 



A XX. század elején önállósult ország irodalmában tükröződik a modern kor fel-
gyorsult fejlődésének minden lényeges jelensége: társadalmi problémák, gazdasági 
válság, munkásmozgalom, hagyomány és korszerűség összecsapása. Főként a költé-
szet képviselői ismertek az ország határain túl is (Steinn Steinarsson, Snorri 
Hjartarson, Hannes Sigfusson, Hannes Pétursson, Stefan Hördur Grimsson, Thors-
teinn frá Hamri). 1955-ben megalakul az Izlandi Nemzeti Színház, ahol drámai kísér-
letekkel jelentkezik a XX. század talán két legjelentősebb izlandi regényírója, Gunnar 
Gunnarson és a Nobel-díjas Halldór Laxness is. 

A legutóbbi évek sokszínű útkereső kísérleteiből kiemelkedik még a nemzetközileg 
is ismert Thor Vilhjalmsson egyéni hangú  prózája. 

Az ónorvég nyelv nagyjából az óizlandival volt  azonos, majd a XIV. században, a 
Dániával való unió  kezdetén indult el sajátos,  kettős fejlődése útján,  amelynek ered-
ményeképpen a XIX. század végére két  egymástól jól elkülöníthető  nyelv alakul ki: 
a dán nyelvre  alapozó, a fővárosban és az  ország keleti részében elterjedt állami 
nyelv a riksmål (ország-nyelv), illetve annak írott formája, a  bokmål (könyv-nyelv), 
és a  dántól független, az ország  nyelvjárásaiból, a norvég  nyelvi és kulturális saját-
ságok figyelembevételével kialakított és normatívnak elfogadott nynorsk. A két nyelv  
összeolvasztására tett kísérletek azért is sikertelenek,  mert az egyik egy elfogadott, 
kialakult szókincsű, irodalmi  nyelv (bokmål), de a másik, a  sokak által elfogadott,  
ugyancsak saját nyelvtannal  rendelkező és irodalmi közlésre használt, nynorsk nem 
beszélt nyelv; valójában, különféle helyi dialektusok állnak mögötte. 

A rúnafeliratokon, illetve  latin betűs kéziratokban fennmaradt középkori norvég 
irodalom jó része szinte  elválaszthatatlanul  összefonódik a IX-XIII. század között  
keletkező izlandi irodalommal. A Verses Edda egyes részei (Hávamál, Rigsthula) ki-
mutathatóan norvég eredetűek, és ugyanez mondható  el a norvég feudális 
udvarokhoz köthető szkald költészetről. A középkori, eredetileg is  norvég irodalom, 
egyetlen  jelentős alkotása a dialógusformában írt Konugs skuggjá   (XIII. század), az 
európai divatot követő Speculum Regale (Királyok tükre)  műfajának norvégiai repre-
zentánsa. 

A nemzeti irodalom folytonosságát a népballadák őrzik  meg legjobban. Témájuk  
történelmi, lovagi, vallásos,  mágikus, harci és tréfás-gúnyolódó. Óészaki motívumo-
kon kívül francia, angol, skót közvetítéssel középkori  európai legendákat is feldol-
goznak. A népballadákhoz  hasonló küldetést képviselő ónorvég népmeséket a  XIX. 
század 40-es éveiben  gyűjtik össze és adják ki. 
A XVI. században, a reformációt követően, a norvég  nyelv helyét egyre inkább a  
dán váltja fel. A humanizmus  irodalma főként történeti és  helytörténeti munkákkal 
jeleskedik. A XVII. század  egyetlen kiemelkedő költője,  Petter Dass (1647-1707), 
aki műveiben vaskos, parasztian archaizáló norvégos nyelvezettel elegyítette hu-
manista mondanivalóját. 

A XVIII. század felvilágosodott abszolutizmusának  légkörében érik be Ludvig 
Holberg, „Észak Moliére”-je,  akit Dánia és Norvégia egyaránt magáénak tekint. A 
közös irodalom másik nagy alakja, a holbergi szatirikus  hagyomány folytatója, J. H.  
Wessel a bohém városi költő, aki a Koppenhágában  szerveződő Norvég Társa-
ságának (1772) is tagja. 

Török Miski Ágnes: Lány  (olaj) 

Képtár melléklet 



Dániel Éva (1952), Dániel Lajos, Dávid Aladár, Dohi Alexandru, Drab Károly 
(1944), Farkas Ildikó, Farkas Kinga, Fazakas Ildikó, Fazekas Marianne, Garami 
Éva, Gilice Zsuzsánna, Gulyás Balázs, Gyulai Farkas Sándor (1945), Halász Sza-
bó Sándor (1920-       ), Hont Robert, Horváth István, Jiglund Krisztina, Kasza 
András, Kasza Ildikó, Kasza Imre (1952), Kertész Gábor, Kiss Pál László (1923-
2007), Kormos László, Kovács Anna Mária, Kovács Emese, Kovács Gyula, Ko-
vács Ferenc, Kuk László, Láposi Eszter, Láposi Sylvia, Lénárt István,  Liknvist 
Mária, Lisztes István (1942), Löffler Ervin, Mayer Hella (1976), Mihály Ferenc, 
Mikudin István, Mikola Nándor (1911-2005), Miski Török Ágnes, Molnár Attila, 
Mocanu Elena Dorina, Mokos Imola, Móritz Livia, Némethy Sándor (1955), 
Olasz József, Patachich Csilla, Pogány Gábor, Poeschl Mari, Popovics Zoltán, 
Rébner-Widengard Krisztina, Rothman Lenke (1929), Rozsnyay Béla, Solymosi 
Ágnes, Söshl Mária, Szabó Klára, Szabó Magdolna (1958), Szántó Kinga, Sza-
kács Krisztina, Szalay Katalin, Szilágyi László, Szinnyei Kiss Ildikó, Szirányi 
László, Tompa Anna, Tóth Albert, Tóth Attila, Tóth Tímea (1981), Urbán Attila 
(1977), Várkonyi Erika (1975), Venczel Árpád, Venczel Gyöngyi, Vető János, 
Vincefi Sándor, Wagner Nándor (1922-1997)            . 

 
 
 

Kérjük az érdekelteket és olvasóinkat, hogy bővítsék, helyesbítsék,  
pontosítsák a névsort.  

Távbeszélő: 046 145 364,  villámposta: tar.karoly@gmail.com 

A norvég nemzeti irodalom a romantika jegyében H. Wergeland és J. S. C. Welha-
ven eszmeileg egymásnak  ellentmondó, de egymást kiegészítő költészetével indult.  
A nyelv és az irodalom művelése a politikával is összefonódik. Camilla Collett és A. 
O. Vinje, a XIX. század derekán, a realista regényírás  előfutárai. A norvég irodalom 
világirodalmi áttörésének elméleti előkészítője, az  európahírű Georg Brandes,  a rea-
lizmus és naturalizmus  nagy dán teoretikusa. Az áttörés hátterében „a történelmi-
földrajzi perifériára szorult, a szabadparaszti hagyományokat még nyárs-
polgáriságában is őrző társadalmat főként erkölcsiségében megbolygató kapitali-
zálódás állt”. A kor kiemelkedő írói: Björnstjerne  Björnson regény- és drámaíró, a 
nemzeti himnusz, népi  elbeszélések és társadalmi  tragédiák szerzője; Henrik  Ibsen, 
a polgári társadalom  hagyományos családi kereteinek felbomlásáról tudósító dráma-
író; Jonas Lie, a norvég lélekelemző, impresszionisztikus próza képviselője; A. L. 
Kiellend, a radikális, baloldali szatirikus regények írója. Ezt az irodalmi vonulatot 
követi még a kiváló  realista elbeszélő H. E. Kinck  és A. Garborg, a szociális és  val-
lási mozgalmak krónikása. A századvég első jelentős nynorsk írója, Olav Duun, a  
monumentális parasztregényt történelmi és pszichológiai elemekkel gazdagítja. 

Már XX. századi jelenség  Knut Hamsun, aki az intuíció és spontaneitás erényeit 
olykor túlzásba vivő, bár nagysikerű regényeiben, már a  kezdetekben is támadja a 
realista iskolát. Hamsun a tudatalatti ábrázolója, aki a  tudatosnak látszó szociális  
elégedetlenség kifejezésétől  egészen az irracionális társadalomellenességig jut el. A  
századelő újrealista iskolájának regényírói Peter Egge, az  észak-norvég halászok 
életét ábrázoló Johan Bojer és Sigrid Undset, aki a nők társadalmi helyzetének törté-
nelmi okait, vallási-etikai  problémáit is elemzi. J. Falkberget és K. Uppdal műveivel 
megjelenik a norvég szocialista irodalom is. 

A két világháború között a  radikális, baloldali írók a Mot Dag (Virradat) című fo-
lyóirat  körül csoportosulnak. A csoport legjelentősebb lírikusai  A. Øverland, 
Nordahl Grieg  és R. Nielsen, de innen indult  Sigurd Hoel marxista kritikus és re-
gényíró és a norvég  dráma megújítója, H. Krog  is. 

A második világháború  utáni időszakban a nemzetközi értékek felé való orientá-
lódás és a különféle világnézetek egymás mellett élése  a jellemzők. A nynorsk 
nyelven szimbolikus, lélektani regényeket író Tarjei Vesaas, a pszichoanalitikus  
ábrázolás dán származású  mestere A. Sandemose és a  jelentős stílusművész Johan  
Borgen, a próza legkiválóbb  képviselői. Az 1920-as, 1930-as években született írók 
közül, elbeszélőként egyedül J.  Bjørneboe jelentős. Mellette  költők sora jelentkezik; 
közülük S. Mehren és G. Johannesen kiemelkedő. Ugyancsak jelentősek a negyvenes 
években született írók közül  J. E. Vold, Dag Solstad, Einar  Økland, Espen 
Haavardsholm. 

A dán nyelv a germán  nyelvcsalád északi csoportjának keleti ágából alakul  önálló 
irodalmi nyelvvé, a  IX-X. század során. A középkori dán irodalom az óizlandi  és 
ónorvég próza és költészet mellett szegényesnek tűnik. Az első írásos emlékek rúna-
feliratok. Az első jelentős dán író Saxo Grammaticus (kb. 1140-1150-1200),  latin 
nyelven írt. Gesta danorum (A dánok története, kb.  1185-1200) című munkája 16 
kötetben a dánok történetét dolgozza fel, a kezdetektől 1185-ig. Történeti értékén túl 
azért is jelentős, mert forrásul szájhagyományként  élő mondákat, verseket és izlandi 



sagákat is felhasznált. Elsőnek dolgozza fel a Hamlet-mondát. Az első dánul  nyomta-
tott könyv a Den danske Rimkronike (Dán verses krónika, 1495). A XVI-XVII. szá-
zad folyamán népballadákat (Folkeviser) jegyeznek le és gyűjtenek össze. 

A reformáció irodalma  egy anyanyelvű és egy humanista latin nyelvű ágra oszlik. 
Megjelenik a Biblia dán fordításban (1550), jelentős anyanyelvű zsoltárköltészet bon-
takozik ki, megindul az egyházi-iskolai színjátszás. A nemzetközi hírű  humanista 
tudós Tyge Brache (Tycho de Brache 1546-1601) szép latin nyelvű elégiákat ír, Vedel 
és Arild  Huitfeldt Saxo történetírói  munkáját folytatják. 

A barokk irodalom Dániában a központi hatalom támogatója. Legjelentősebb  alko-
tói Anders Christensen  Arrebo, a fordító és eposzíró, és Anders Bording, az alkalmi 
költészet első dán képviselője. A fokozódó német  nyelvi és kulturális hatás az anya-
nyelv ápolására fordítja a figyelmet (Worm testvérek). 
A felvilágosodás és klasszicizmus norvégiával közös dán alkotója Ludvig Holberg, 
aki drámaírói és színházalapító tevékenységén túl, angol filozófián és francia esz-
tétikán pallérozódva, hat a dán történetírás és filozófia  további fejlődésére is. Hol-
berg tevékenységét többször is keresztezte a számos vonásában kultúraellenes  pietiz-
mus, amely azonban serkentően hatott a zsoltárköltészet további fejlődésére. A két 
ellentétes irányzat  eredménye, hogy a XVIII.  század végén, az ún. germán rene-
szánsz idején, újra felfedezik az óészaki kultúrát és  mitológiát. A korszak legsok-
oldalúbb alkotója. J. Ewald. A  francia forradalom hatása  mérsékelten érvényesül 
Dániában. A klasszikából romantikába tartó korszakban  felvilágosodás és szenti-
mentalizmus, klasszicizmus  és preromantika él együtt a  forradalmi lelkesedéssel és 
a német kultúrorientációval. Ezt hordozza magában J. I.  Baggesen költészete és pró-
zája. 
A dán romantika legjelentősebb költője A. Oehlenschläger. Munkássága eszmei alap-
ját a német természetfilozófia, az óészaki irodalom eszményei, a nemzeti  öntudat és 
gazdag természetszimbolika jelentik. N. F. S. Grundtvig, költő, történész és fordító 
elsősorban egyház- és iskolaszervező  munkájával (grundtvigiánizmus) tette magát 
emlékezetessé. A Holberg utáni színjátékírók közül a legjelentősebb J. L. Heiberg. S. 
S.  Blicher hol realista, hol mitizáló romantikus népiessége, amely a paraszti rétegeket  
emelte a dán irodalomba, a  mai napig is él az irodalmi tudatban. Blicher felfogását  
vallja J. V. Jensen, M. A.  Hansen és J. Nielsen is. A XIX. század jelentős dán alkotói 
még a világhírű meseíró H. C. Andersen és Sören Kierkegaard, az egzisztencialista 
filozófia briliáns tollú „ősatyja”, valamint M.A. Goldschmidt, a lélekelemző próza 
századvégi mestere. 

A realizmus és naturalizmus irodalmi irányzatainak uralma Georg Brandes ne-
vezetes előadássorozatával  (1872) indul meg. Brandes  dán követői - J. P. Jakobsen  
és H. Bang impresszionista  prózaírók, és különösen a  kritikai realista Henrik Pon-
toppidan, aki talán a máig is  legjobb dán regény, a Szerencsés Péter írója - a hit és  
hitetlenség közt őrlődő ember- és művésztípus modern  hangvételű, külföldön is is-
mertté vált ábrázolói. A népfőiskolák és a parasztság jelentőségének növekedésével 
hallatják hangjukat a  szegényparaszti sorból származó írók, pl. Johan Skjoldborg 
(1861-1936) és Jeppe  Aakjaer (1866-19301. Szegényparaszti származású M. 

Zeneművészek  
(zeneszerzők, zenei előadóművészek, könnyűzenészek) 

 
Bercelly Montág Mária, Bogányi Bence, Bogányi Bernadett, Bogányi Gergely 
(1974) Bogányi Mária, Bogányi Tibor, Bukovinszky Dávid, Bukovinszky Mari-
anna, Bukovinszky Valéria, Citron Zsuzsa, Csatószegi Judit, Deák Dénes, Deák 
Csaba (1932), Dénes Elemér, Gaál Zoltán, Grigoricza Olesen Panna,  Gulyás 
Georg, Hentz Helga, Hibay Éva, Hirtling Béla, Jónás András, Juhász Gyula, Ká-
dár György, Kerényi János, Kovács Erika, Marina Cristian, Maros Ilona, Maros 
Miklós, Mokos Imre, Molnár Dávid, Molnár Tibor, Pallay Gizella, Práda Kinga, 
Rózmann Ákos (1929—2005), Sinai Pál, Sólyom János, Stuber György, Szilvay 
Csaba, Szilvay Géza, Szilvay Réka,  Szirányi László, Szirányi Mária, Szokolay 
Sándor, Tamás Gábor, Ungváry Tamás, Urbán Imre, Vas Tamás, Vásárhelyi Me-
linda, Vető János, Vincze Iván. 

 
Előadóművészek  
(rendezők, színészek, énekművészek, mozgásművészek) 
 

Balázs Beatrix, Benczédi Zsuzsa, Benyő (Fülöp) Krisztina, Bíró János, Bokány  
Ferenc, Bödös Krisztina, Bordás Mária, Dálnoki Dániel, Deák Dénes,  Domon-
kos István, Dusa Ödön, Garlati Lajos, Fábián Mihály, Eszterhás Péter, Fodor Bé-
la, Hibay Éva, Kis Ildikó, Magyari Melinda, Misurák János, Molavi Mária, 
Mulvai Márta, Orbán Csaba, Páll Zsolt, Pető Tünde, Práda Sagvik Kinga, Publik 
Antal, Rajta Erzsébet, Schapira Zoltán, Sólyom János, Stuber György, Székely 
Ágnes, Székely Zoltán, Szokolay Sándor, Szolnoki Zoltán, Tamás Gábor, Tálas 
Ernő, Wolf Judit, Urbán Csaba, Zsurbej Magda (1935). 
 

Film-, videó- és fotóművészek 
Balogh Sándor (1931-2006), Bánhegyi László, Bánovits András, Bárány Ti-

bor (1955), Borbás István, Boros Kálmán, Buday Károly, Dombi László, Dusa 
Ödön, Fagyos István, Farkas István, Farkas Jenő, Herskó Anna, Herskó János 
(1926), Kemecsi Ferenc, Körmendi Dalma, Márton Zoltán (1962), Mihala Éva, 
Nádasi Róbert, Páhi István (1950), Szirányi László, Tiglezan József (1964), 
Ungváry Ildikó, Vető János. 
 

Képzőművészek  
(festőművészek, grafikusok, szobrászok, formatervező, textilművészek, épí-

tész, restaurátorok, művészettörténészek, műkedvelő képzőművészek)  
 
Ambrus Lajos, Antony Imre (1932), Ács István (1959), Bartha Magda (1955), 

Belik Ferenc, Benczédi Ilona (1948), Birincsik József, Bodoni János, Boros Kata-
lin (Catlin K. Schlosser), (1952), Boros Kálmán, Citrom Zoltán,  Csanádi Ibolya 
(1953), Csíki Levente (1954), Csikós Tibor (1957), Csíkzsögödi Szabó Zoltán, 



A skandináviai országokban élő magyar alkotók névsora 
 
Írók  
(prózaírók, költők, fordítók, tanulmányírók, kritikusok, közírók) 
 

Antal Imre, Arvidson Sára, Balogh Beáta (1973), Bánáti Gabriella, Bartal Klári, 
(1940),Bartha István, Békássy N. Albert (1942), Bendes Rita, Benedekné Szőke 
Amália, Berg (Böti) Olga, Bíró István, Bitay Zsolt (1973), Blénessy Zoltán, 
Bodoni-Lindh Anikó (1950), Bodor Attila, Borka László (1932), Boross Katalin, 
Boross Kálmán, Bozsodi László, Bruckner Zoltán, Burányi Gyula, Csák János, 
Csatlós János (1920-1993), Csíkzsögödi Szabó Zoltán (1957), Csillag János 
(1952), Czibik Gábor (1975), Deák Csaba (19   ), Dobos Éva, Dohi Alexandru, 
Domonkos István (1940), Dőri Tibor( 1936), Dusa Ödön (1943), Eggens Magda 
(1924), Faludi Iván (1895-1978), Farkas Jenő, Fáskerti Mária, Fazakas Marianne 
(1956), Fodor Béla, Fodor Imre, Fonyó István (1942), Földesi Katalin, Fülöp Éva, 
Fülöp Géza, Gaál Zoltán, Garam Katalin, Gellért Tamás, Gergely Edit Edo (1978), 
Gergely Tamás (1940) Gilice Zsuzsanna (1970), Gleichmann Gabi (1954), Göndör 
Ferenc (1928), Grünfeld Benny (1928), Gulbransen Weche, Gulyás Miklós (1938), 
Gyóni István (Stefan Westlund, 1938), Hámori László (1911-1984), Harrer Gábor 
(1951), Havasi-Krasznai Erzsébet (1954), Hegedűs Zsolt, Hont Gábor (1953), 
Horváth Attila, Homoki Mária, Hunyadi Viktória, Inczédi Gombos András (1940), 
Janáky Réka (1963), Járai János, Juhász Gyula, Kádár György, Kádár Péter 
(1933), Kátay Zoltán (1918), Kató János (1948), Kemény Ferenc (1917), 
Kesselbauer Gyöngyvér, Klein Éva, Klein György (Georg Klein, 1925), Kovács 
Ferenc (1949), Kozák Katalin, Kulich Károly, Ladó József (1911), Lahováry Pál, 
Lakatos Júlia, Langer (Jo) Sophie (1912-1990), László Patricia (1971), Lázár Er-
vin Járkáló (1953), Lázár Oszkár, Libik György (1919-1995), Lipcsey Andersson 
Emőke, Lőrinczi Borg Ágnes (1974), Lukács Zoltán, Márky Ildikó (1940), 
Martinovits Katalin, Mervel Ferenc (1936-2004), Mészáros Gabriela, Mihály Fe-
renc, Molnár Attila, Molnár-Broander Éva, Molnár István (1950), Móritz László, 
M. Veress Mária, Molnár Veress Pál, Müller Mária, Müller Teréz (1925), Nádasdy 
Farkas Irén, Nalberg Zoltán (1941), Neufeld Róbert (1937), Ortman Mária (1939), 
Pál Zsolt, Palotai Mária, Pándy Kálmán (1908-1988), Perger Dénes, Poeschl Mari, 
Publik Tony (1970), Røkenes K. Erzsébet, Rosenberg Ervin (1935), Roth Imre 
(1924), Rozsnyay Béla, Sall László (1961), Sánta Judit, Sára Erzsébet (Sara 
Elisabeth, 1952), Schapira Székely Zoltán (1955), Sebestyén Éva, Solymossy Oli-
vér (1914-1986 ),  Solymossy Péter, Straszer Boglárka, Strassburger Ferenc 
(1941), Szalontai Éva, Sulyok Vince (1932), Svéd Frans (1923), Szabó Petra 
(1951), Szalay Sándor, Szarka István (1966), Szeles Judit (1969), Szende Stefana 
(1901- ), Szente Imre (1922), Szilágyi László, Szöllösi Antal, Szűcs András, Szűts 
Gábor (1928), Tamás Gellért (1963), Tanító Béla, Tanító Béláné, Tar Károly 
(1935), Tatár Mária Magdolna, Thinsz Géza (1934-1990),  Thurman Zoltán, Tom-

Andersen-Nexø, a XX. századi skandináv próza társadalmilag talán legelkötelezettebb 
alkotója, aki munkásmozgalmi tárgyú regényeivel az északi proletárirodalom egyik 
úttörője. 

A két világháború között erőteljesen fejlődő országban a különféle avantgárd irány-
zatok és a polgári humanizmus alkotásainak a sokféleségét találjuk meg,  prózában és 
versben egyaránt. A legjelentősebb alkotók J. Kristensen, N. Petersen és J. A. 
Schade. A marxista írók a Kritisk Revy  (1926-1928) című folyóirat  köré csoporto-
sulnak (H. Kirk,  O. Gelsted és H. Scherfig). A  fasizmus elleni harc egyesíti  az értel-
miség erőit. K. Munk  drámaíró és két expresszionista költő Gustaf Munch-Petersen 
és Marten Nielsen  a fasizmus elleni harc áldozatai. 

A második világháború  után a Heretica című folyóirat a világ dolgairól tudomást 
szerezni nem kívánó, esztétizáló  hajlamú írók körének műhelye. Kibontakozik az 
idősebb nemzedék  humanista prózája (K. Blixen,  H. C. Banner), újra jelentkezik a 
szocialista irodalom és néhány új tehetség  (Halfdan Rasmussen, E. Knudsen). 

Az 1960-as évektől kezdve, az egzisztencializmus erőteljes hatása mellett ismét ta-
pasztalható az irodalmárok  kísérletező kedve. A legjelentősebb alkotók 0. Sørénsen, 
B. Andersen, K. Ritbjerg, I. Malinovski. A szórakoztató, olcsó kiadványok tömeges 
megjelentetésével  tapasztalható az irodalom bizonyos felhígulása. 

Külön említést érdemel a  Dániához tartozó Faerøer-szigetek irodalma. Az izlandi-
val rokon, saját  nyelvvel rendelkező, mintegy 35 000 lakosú szigetcsoport első iro-
dalmi emlékei középkori népballadák, amelyek a hivatalos dán nyelvhasználat mel-
lett, lejegyzésük idejéig (XVIII-XIX. század) szájhagyomány formájában maradtak 
fenn. A XX.  században a faerøeri eredetű  J. F. Jacobsen és W. Heinesen, akik hazai 
élményekről írnak dán nyelven, jelentős hírnévre tettek szert. 

A svéd nyelv az északi-germán nyelvcsalád keleti ágából alakult ki és Finnország 
népességének egytizede is anyanyelveként beszéli. A középkori svéd irodalom 
szegényes írásos emlékekben: bár a fennmaradt rúnafeliratok száma itt a legnagyobb 
(2500), ezek ritkán irodalmi értékűek. A XIII-XVI. századból származó tör-
vénykönyvek, a korai vallásos irodalom (legendák, példázatok, Szent Birgitta láto-
másai), a királyok uralkodását megörökítő Konungastyrelsen és az Erikskrönikan  
című verses krónika a legjelentősebb nyelvemlékek. A  népköltészet balladáit, le-
gendáit, dalait csak a XIX. században gyűjtik össze. 

Az Újtestamentumot (1526) és az ún. Gustav Vasa Bibliáját (1540-1541), Olaus és 
Laurentius Petri (svéd nevükön Olov és Lars Pedersen) fordítják svéd nyelvre. Az 
első jelentős svéd költő, a harmincéves háború idején  élő L. Wivallius. A XVII. szá-
zad folyamán „a svéd költészet atyjának” is nevezett G. Stiernhielm, a Wivallius ha-
gyományát követő L. Lucidor és J. Runius neve válik a  legismertebbé. 

Az angol empirikus filozófiára támaszkodó XVIII. századi természettudomány 
nagyságai E. Swedenborg  és Carl von Linné az irodalomban is maradandót alkotnak. 
Az angol Spectator mintáját követve megjelenik a  Then Swänska Árgus (A Svéd Ár-
gus, 1732-17341), egy moralizáló, szatirikus irodalmi hetilap, amely szerkesztője 0. 
van Dalin intencióinak megfelelően, a felvilágosodás eszméit tolmácsolta. A század 
második felének világhírű költője C. M. Bellmann a III. Gusztáv képviselte felvilágo-
sodott abszolutizmus idején alkot. Ehhez az időszakhoz fűződik a  Svéd Akadémia 



(1786) és a Királyi Drámai Színház (1788) megalapítása is. A kor  jelentős költője, 
prózaírója és kritikusa J. H. Kellgren, valamint a francia forradalom eszméinek ter-
jesztésével vádolt és száműzött Thomas Thorilddal. 

A kialakuló romantika alkotói az Auróra Szövetségben, a Phosphoros című fo-
lyóirat körül csoportosulnak.  Vezetőik P. D. A. Atterbom és  E. J. Stegnelius költők 
és irodalomtörténészek. A romantika más követői a Gót Szövetség-ben az Iduna című  
lap körül tevékenykedtek. E  csoportnak Erik Gustav Geijer (1783-1847) a vezető  
egyénisége. Az Iduna köréből kerül ki a svéd romantika legfőbb stiláris szintetizálója, 
a pogány ősközösség romantikus ábrázolója, a világhírű E. Tegnér. Megjelenik,  az 
első modern napilap, az Aftonbladet (1830). Az új társadalmi törekvésekkel (feu-
dalizmus ellenesség, szociális reformpolitika) szemben  háttérbe szorul a konzerva-
tívvá váló romantika. Így jut el C. J. L. Almquist és J. C. Runeberg, a finn irodalom 
svédül író óriása, a romantikától a népi realizmusig. A század derekán is jelentős 
költőgeneráció mutatkozik be C. V.  A. Strandberg, Carl Snoilsky  és V. Rydberg 
személyében. 

August Strindberg (1849-1912) megjelenésével beszélhetünk modern svéd iro-
dalomról. Sok műfajt (dráma, líra, önéletírás, zsurnalisztika, regény, elbeszélés, 
pamflet) művelő munkássága során még kultúrtörténeti, történelmi és irodalom-
történeti tanulmányok írására is vállalkozott. A kor szinte minden stiláris-művészi, 
világnézeti és társadalmi problémáját átélte, feldolgozta és műveibe ötvözte. A 
neoromantika két jelentős  alkotója a radikalizmus ellenes arisztokrata V. von 
Heidenstam és a keresztény eszmeiségű lírai prózát író világhírű Selma Lagerlöf.  A 
századforduló környékén  Nietzsche és a miszticizmus eszméi uralják a svéd lírát,  de 
különösen 0. Hansson és  Oscar Levertin költészetét. Bellman hagyományait G. 
Fröding és E. A. Karlfeldt követik. A századforduló prózájában Hjalmar Söderberg 
és  Bo Bergman a legjelentősebb egyéniségek. Az első  jelentős proletárköltő Dan 
Andersson is ekkor tűnik fel. 

A XX. századi svéd irodalomban a próza tör előre.  Y. Hjalmar Bergman, P. 
Lagerkvist és E. Johnson személyében. A harmincas évektől  kialakul az ún. proletár-
írók  csoportja. A világnézetileg  heterogén csoportosulás  legismertebb reprezentán-
sai a Fem unga (Öt fiatal,  1929) című antológia szerzői A. Lundkvist, H. Martinsson,  
Gustav Sandgren, Erik Asklund, J. Kjellgren. Hozzájuk sorolható még V. Moberg  és 
az ún. napszámos iskola  Jan Fridegård és K. I. Lo-Johansson. 

Az 1945 utáni prózában S.E. Arner intellektuális érzékenysége, S. Dagerman eg-
zisztencializmus iránti fogékonysága, L. Alin patetikussága a legjellemzőbb. S.A. 
Lidman és J. Myrdal riport  jellegű szociológiai művekkel jelentkeznek a világ vál-
ságövezeteiből, a svéd „jóléti” lelkiismeret felébresztésére. P. 0. Sundman a pro-
vincializmus, L. Gyllenstein  a szkepszis és P. O. Enquist a  drámai és prózai kísérle-
tezés felől közelítik meg a svéd valóságot. Ebből a közegből fejlődött ki a világhírű 
svéd  film is, amelynek legfőbb képviselője  Ingmar Bergman, jelentős prózaíró is. A 
XX. századi svéd líra, a nyelvi bezártság következtében, sokkal kevésbé ismert a  vi-
lágban. A finnországi svéd  költészet jelentős képviselője a szimbolista E. I. Sö-
dergran (1892-1923), az expresszionista, forradalmár E. R. Diktonius, az „ezoteriku-
san szimbolista” V. Ekelund  és a nemzetközileg is jól ismert G. B. Ekelöf  avantgárd 

összejövetelére. A frissen megjelent ÁGHEGY, a skandináviai magyar irodalmi 
és művészeti lapfolyam II. és III. kötetének bemutatóján Kovács Ferenc ismertette 
a lap történetét, méltatta a lapgazda és főszerkesztő, író, műfordító Tar Károly 
elévülhetetlen érdemeit a kötetek megálmodásában és megvalósításában.Az est 
folyamán megszólaltak mindazon Oslóban élő alkotók, akiknek írásai, művei 
szerepelnek a kötetben: Sulyok Vince költő, Wenche Gulbransen szobrász, 
Lisztes István szobrász, Borka László, Juhász Gyula, Nádasdy-Farkas Irén, 
Røkenes Erzsébet. 
***  Mervel Ferenc Fordítói Tábor (MFFT) Stockholmban, a Magyar Házban 

A tångagärdei ifjúsági  táborból kinőtt, de annak szellemiségét továbbra is 
vállaló gyerekek, fiatalok, ifjak (és szüleik) foglalkoztatására jött létre. A tábor 
évente kétszer-háromszor kerül megrendezésre. Az eddig megtartott göteborgi 
találkozókon számos magyar verset ültettek át svéd nyelvre. Ezeket a 
nyersfordításokat elküldték Ove Berglundnak, aki felhasználja fordítói 
munkájában. Az önkormányzatok kiemelten támogatják az ezzel a korosztállyal 
foglalkozó rendezvényeket. ). Az idei első fordítói tábor témája: Kodály Zoltán. , 
s a róla és hozzá írott versek, a Ki s ki népei vagytok? című Bényei József  által 
szerkesztett kötetből, Ethnika , Debrecen, 1996.  

A szervezők számítanak a Magyar Ház Közösség valamennyi egyesületének és 
a SMOSZ valamennyi tagegyesületek támogatására..  

***  A Magyar Kultúra Napján az Ághegy– Liget Baráti Társaság javaslatára a 
Magyar Kultúra Lovagjává ütötték Kasza Imrét, folyóiratunk képzőművészeti 
rovatvezetőjét. Ugyanakkor a a budapesti Stefania Palotában lezajlott 
díyzünnepségen a jelölőbizottság tagjaként lapunk szerkesztője lovaggá fogadta 
Ove Berglundot, aki számos magyar költő magyar fordítója, legutóbb Babits 
Mihály: Jánás könyve című költeményét fordította és adta ki saját kiadójában 
svéd nyelven. 

*** Veress Zoltán születésnapja hetvenedik évfordulóját, más skandináviai  
magyar alkotók kerekévfordulóihoz hasonlóan, szerkesztőségünk köszönteni  sze-
rette volna, de ezt és az ünnepelttel való beszélgetést, a neves író és szerkesztő 
kifejezett kérésére el kellett napolnunk a következő kerek, tehát a 75. születésnap-
jáig. Isten éltesse ezután is Veress Zoltánt! 

Megjegyzések                                                   2113 



Morten Røhrt, Emilie Holmen, Fredrik Paasche. A néptáncbemutatót a Pintyi 
család tartotta (Dezső, Hajnal, Kriszta, Tamás). Ünnepi beszédet mondott 
Thorbjørn Jagland a Parlament elnöke, Krausz György nagykövet s Lucia Mária 
Nagy, a Norvég-Magyar Egyesület Elnöke. Az est házigazdája Jahn Otto 
Johansen író, újságíró, külföldi tudósító volt. Az 50. évforduló szervezését a 
Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) vállalta magára. Segítői voltak a Magyar 
Köztársaság Nagykövetsége, s a Magyarok Baráti Köre (MBK). 
*** A norvégiai Magyarok Baráti Köre és az oslói Nemzeti Könyvtár közös 
rendezésében október 26.-án Jahn Otto Johansen tartott előadást A magyar 
forradalom Norvégiából nézve címmel. 
*** Novemver 7.-én a Stavangeri Egyetem és a Stavanger Esti-hírlap egynapos 
konferenciát tartott a magyarországi 56-os események emlékére Magyarország 50 
évvel ezelőtt címmel. A következő előadások hangzottak el: 
- Torgrim Titlestad professzor: Totalitáriánus rendszer ellenes volt-e a magyar 
felkelés?  
- Tom Hetland főszerkesztő:A totalitarizmus 
- Dr. Sashalmi Endre, Pécsi Egyetem: The Hungarian Rebellion of 1956 and the 
totalitarian nature of Hungarian Communism. 
- Hallvard Nordlås, docens: David Irving történész és az 56-os magyar felkelés 
- Dr. Stephen Parsons, Dánia The Hungarian Rebellion and its influence on 
Communism and the Left in Western Europe; England, The case Study. 
*** Az oslói Norvég Színház a nagy érdeklődésre való tekintettel februárig 
meghosszabbította a magyarországi rendező Szász János Hair című musical 
játszását. A rendező két állandó munkatársa Horváth Csaba koreográfus és 
Benedek Mari ruhatervező is részt vettek a darab színrevitelében. A dramaturg 
Ölveczky Cecilia, a Det Norske Teatret fődramaturgja, míg a tolmács és a 
segédrendező Dobos Éva volt. 
*** Szabadságharc és hazaszeretet, Magyarország 1956/ Frihet og 
fedrelandskjærlighet, Frihetskampen i Ungarn 1956 címmel kétnyelvű irodalmi 
kiadványt jelentetett meg a Norvég-Magyar Egyesület. Nagy Lucia Mária 
bevezető tanulmányát követően Fekete István, Márai Sándor, Petőfi Sándor, 
Vörösmarty Mihály, Sulyok Vincs, Tollas Tibor és Henrik Ibsen művei 
olvashatók norvég és magyar nyelven. 
*** Mindenki együtt érzett a magyar néppel... 1956-2006, Norvégia a címe a 
norvégiai Magyarok Baráti Köre ünnepi kötetének, amiben huszonnégy 
Norvégiában élő vagy élt menekültet mutatnak be. Az interjúk az MBK 
Híradóban jelentek meg korábban.  
A forradalomról, majd az azt követő hónapokban az ide érkező menekültekről a 
norvég sajtóban megjelent címoldalakat, fényképeket is  találhatunk a kötetben. 
*** November 29.-én került sor Krausz György, a Magyar Köztársaság 
negykövete és Krausz Judit rendezésében az Irodalmi teadélután 23. 

2112                                                  Megjegyzések  irányzatokat is kipróbált és azokból kiábrándult költészete talán a legjelentősebb. E. 
Lindegren és K. Vennberg  a háború utáni közélet pesszimista szemlélői, akikkel  egy 
szinten említhető a munkásköltő F. Fridell és a drámákat is író L. Forsell. A 60-as 
évek új generációja G. Palm, L. Gustafsson és B. Håkansson. A 70-es években  értek 
jelentős íróvá P. C. Jersild, Sven Delblanc és Tomas Tranströmer. 

A finn nyelv, a többi  skandináv országtól eltérően a finnugor nyelvcsaládhoz tarto-
zik. A finnek gazdag  szájhagyományként fennmaradt dalkincsét csak a XIX. század-
ban kezdik gyűjteni és lejegyezni. Az első  finnországi írásos emlékek latin nyelvűek, 
jobbára vallási tárgyú énekek. Az első finn szövegemlék M. Agricola Ábécéskönyve 
(1543), aki az Újszövetséget (1548) is finn nyelvre fordította. Az évszázadokig tartó 
svéd elnyomás következtében a finn  vallási irodalom megjelenésének nemcsak mű-
velődéstörténeti, de politikai jelentősége is volt. A svéd befolyást erősíti a turkui 
egyetem  alapítása (1640) is. Semmiféle finn iskola nem működik ezidőtájt. A kor 
minden irodalmi terméke svéd nyelven  jelenik meg. A XVIII. század  második felé-
től bontakozik ki a fennofilek (finnbarátok) mozgalma (Daniel Juslenius, Henrik 
Gabriel Porthan), amelynek a finn nyelv  jogainak biztosítása és a finn  művelődés 
terjesztése a fő célja. Porthan De poési  fennica című művében hívja fel a figyelmet a 
finn népköltészetre. A nemzet öntudatra  ébredésében jelentős szerepet játszik a finn 
nép, elsősorban Karjala, népdalkincséből összeállított eposz, a Kalevala (1835) meg-
jelenése, amelynek anyagát Elias Lönnrot gyűjtötte össze. 

A XVII-XVIII. század a finn nyelvű irodalom szempontjából eseménytelenül telik 
el. A nemzeti romantika kora hoz változást, de még a nemzeti érdekekért harcoló köl-
tők közül is többen (pl. Runeberg) svéd nyelven írnak. Aleksis Kivi munkásságával A 
hét testvér (1870) című regényével születik meg a modern finn próza és a mű mind-
járt egy napjainkig ható erőteljes realista vonulat első darabja. Kivi módszere, a ter-
mészet megszemélyesítésének sajátos formája, a későbbiekben többször visszatér a 
finn irodalomban, különösen a világhírű  F. E. Sillanpää (1888-1964) regényeiben. 

A XIX. század második felétől kezdődően K. Kramsu  költészete, M. Canth és 
Arvid  Järnefelt  prózája szól a társadalmi haladás érdekében. A  századforduló két 
nagy irodalmi áramlata a neoromanticizmus és a proletárirodalom. Az előbbi stílus-
irányzat gyakori témája a folklór és a  mitológia, jellemző vonása  az egyén belső vi-
lágának túlhangsúlyozása, valamint  társadalmi kérdésekben az  utópia álláspontja. 
Reprezentáns műfaja a líra (E. Leino, J. Linnankoski, Volter Kilpi, M. Jotuni) A 
neoromantikus megkülönböztetést a realista elemek túlsúlyba kerülése következtében 
néhány irodalomtörténész indokolatlannak tartja, ezért ők inkább szimbolizmusról 
vagy korai expresszionizmusról beszélnek. A proletár irodalom első jelentős képvise-
lői Maiju Lassila,  Kössi Kaatra és Kössi Ahmala. A munkásforradalom bukása 
(1918) megtöri az irodalom progresszív vonalát.  Esztétizáló törekvések kerülnek elő-
térbe, a lírában, konzervativizmus, nacionalizmus jelentkezik. Kivétel csupán 
Sillanpää és a radikális költő O. Manninen. 

A harmincas években a radikális írók soraiból, az azonos című irodalmi évkönyv 
köré tömörülő Fáklyavivők társasága alakul ki. A csoport jelszava: „ablakot  nyitni 
Európára”. Jelentősebb képviselői Uuno Kailas és K. Sarkia. A baloldali írók is létre-
hoznak Ék néven (1936) egy szervezetet. A szervezet fő feladatának a  marxizmuson 



alapuló társadalomkritikát tekintik (Katri Vala, E. Pennanen, Arvo Turtiainen, Elvi 
Sinervo). 

A második világháború után jelentkező írók elsősorban az ország háborút előidéző 
politikáját és az ehhez  társuló nacionalizmust bírálják (V. Linna, V. Meri, Paavo 
Rintala, Pekka Luonela). A negyvenes évek végén induló modernista költészet igazán 
az 50-es években bontakozik ki (Maria-Liisa Vartio, E. L. Manner). A lírikusok kö-
zül többen prózára  térnek át a hatvanas években, amelyre a formák és  próbálkozások 
sokfélesége  jellemző (P. Saarikoski, Juhani Peltonen, Hannu Salama). 

A hetvenes évek elejére aztán ismét szóhoz jut a tudatos társadalmi szerepet vállaló 
baloldali irodalom  Matti Rossi, Aulikki Oksanen és Marja Leena Mikkola sze-
mélyében. 
 
Képzőművészet 
 
Az izlandi művészet első jelentősebb korszaka a XI-XIII. századra esik. Festett kóde-
xeket és az iparművészet különféle alkotásait ismerjük. Kedvelt díszítőelem a szalag-
fonat; és a különféle spirál formájú díszítések. Az izlandi művészet fejlődését gátolta 
a Norvégiával, majd  Dániával való egyesítés. Sok  műkincset széthordtak. Az  erede-
ti formaelemek a XIV. századtól csupán a népi művészet formakincsében éltek to-
vább, egészen  XIX. századig. Kiemelkedő, helyi jelentőségén túllépő modern művé-
szeti alkotás a XIX-XX. század során eddig nem keletkezett. 

Norvégia művészetének jellegzetes alkotásai a viking korból fennmaradt centrális 
fatemplomok, amelyeket általában vízszintes gerendákból állítottak össze és harang-
tornyuk külön állt. Faragott részeik ornamentikája a viking hajók állatdíszeire emlé-
keztet. Rokon ez a díszítőelem a parasztházak szalagdíszeivel és az ír miniatúrák dí-
szítményeivel. A legrégibb ilyen templom valaha Garmóban állt (1030), de jó állapot-
ban fennmaradt  az Urnes-i templom (1060) a Sogne-fjordban, a goli templom 
(amelyet restaurálva Oslóban állítottak fel újra), Borglund rúnafeliratos temploma 
(1160), valamint Hitterdal és Hoprekstad templomai. A XII. században épült 
stavangeri román bazilika angol-normann hatásokat mutat. A norvég gótika legjelen-
tősebb alkotása a  trondheimi dóm, amely a XII-XIV. század között épült. A közép-
kori templomok díszítőszobrászata az egyházi  építészethez hasonlóan angol-
normann hatásokat mutat. A középkori norvég faszobrászat korai alkotásai a  bergeni, 
oslói és trondheimi műhelyekben jöttek létre, ezek azonban a XIV. században meg-
szűntek. A XVII-XVIII. század legjelentősebb norvég szobrásza M. Berg (1666-
1739) főleg vallásos  tárgyú reliefeket alkotott. A  XIX, században a dán Thorvaldsen 
hatása volt érezhető. Norvégia legismertebb szobrásza G. Vigeland  (1869-1943) 
francia minták, főként Rodin követője volt. A norvég nemzeti festészet első jelentős 
mestere J. C. C. Dahl (1788-1857). A XIX. századi norvég festők főként Düsseldorf-
ban tanultak. A század vége felé a művészeti élet központja számukra is Párizs lett. A 
XIX-XX. század  legjelentősebb norvégfestője. E. Munch (1863-1944),  az expresszi-
onizmus világszerte ismert nagysága. A két világháború között főként a monumentá-
lis falképfestészet virágzott, amely egyaránt használt fel szimbolikus és reális eleme-
ket. A modern norvég festészetben egyaránt megtalálhatók a hagyományos és az 

filmjét. Az est házigazdája Dávoti Barnabás volt. 
*** Október 3.-án, az oslói Nemzeti Könyvtár előadójában tartott norvég nyelvű 
előadást Berczelly László Egy ország fellázad – az 1956-os magyar forradalom 
címmel. A program társrendezője a norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) volt.   
*** Október 5.-én került sor a Magyar Köztársaság negykövete Krausz György, 
valamint Krausz Judit rendezésében az Irodalmi teadélután 22. összejövetelére. 
Fáskerti Mária, az oslói Ibsen Központ munkatársa és Kovács Ferenc beszélgetett 
a Henrik Ibsen emlékév kapcsán Ibsen magyarországi kapcsolatairól, és az oslói 
Ibsen Fesztiválokról. 
*** Október közepén a Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) meghívására a Canto 
Armonico debreceni kórus látogatott Norvégiába, ahol az oslói Uranienborg 
templomban, Drammen kisvárosban, valamint az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulóján léptek közönség elé. Az 56-os emlékesten  
Horváth-Bárdos és Bartók szerzemény mellett a Gloria Victis zenemű 
előadásában is közreműködtek. 
*** Az 50 éves Norvég Filmintézet rendezésében s az oslói Magyar 
Nagykövetség, az Oslói Egyetem Média és kommunikációs intézete, valamint a 
Norvég-Magyar Egyesület közreműködésével 2006. októberében MAGYAR 
FILMHÉTRE került sor Oslóban, majd november elején Bergenben. A 
szervezőbizottság vezetője, a filmek válogatója Kovács Ferenc volt. A 8 
meghívott filmből 11 előadást tartottak Oslóban a Cinemateket kis- és nagytermé-
ben.  Bemutatták Mészáros Márta Napló sorozatát Napló apámnak, anyámnak; 
Napló szerelmeimnek; Napló gyermekeimnek; és a Kisvilma - Az utolsó napló és 
Mészáros Márta legújabb filmje, a Temetetlen halott. Vetítésre került még: Jancsó 
Miklós Fényes szelek, Bacsó Péter A tanú, és Makk Károly Szerelem című filmje. 
*** Október 23.-án délelőtt az oslói Magyar Nagykövetségen Krausz György 
nagykövet átadta az 1956-os emlékérmet Cathrine Mustadnak, Høyborg 
Rudolfnak, valamint Terray Lászlónak, a Rådeban élő nyugalmazott evangélikus 
lelkésznek. Az indoklásban ez olvasható: „Az 1956. évi Forradalom és Sza-
badságharc 50. évfordulója ünnepén a Magyar Köztársaság nevében a szabadság 
hőse emlékérmet adományozzuk Terray László úr részére, aki 1956 októberében, 
majd a megtorlás sötét korszakában a szabadság, az emberi méltóság és a nemzeti 
összefogás mellett kiállásával példát adott hazaszeretetből.”  
*** Sonja királyné jelenlétében, az Oslói Egyetem Aulájában 2006. október 23-
án.  zajlott le a norvégiai magyarok ´56-os emlékünnepsége. Az est programjában 
szerepeltek kórusművek, hangszeres szólók, Bánk áriája és néptánc, valamint 
megint előadták Wolfgang Plagge zeneművét, melyet Claes Gill Gloria Victis 
című költeményére írt és amelynek az ősbemutatóját a pontosan tíz évvel ezelőtti 
megemlékezésre időzítette. Az est folyamán közreműködő zenészek: Mária 
Berczelly hárfa, Morten Carlsen brácsa, Wolfgang Plagge zongora, Annar Follesø 
hegedű, valamint Trond Halstein Moe ének. Prózai előadóművészek voltak: 
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OSLÓI 
HÍREK   
*** 2006. 
szeptember 
16.-án, a 
norvégiai 
Magyarok 
Baráti Köre 
rendezésé-
ben Oslóban 
lépett fel 
óriási siker-
rel a buda-
pesti József 
Attila Szín-
ház társulata. 
Háda János 
rendezésében Henrik Ibsen Nóra című művét mutatták be. A fordítás Kúnos 
László viszonylag friss munkája. Helmer ügyvédet Besenczi Árpád, Nórát Varga 
Klári, Rank doktort Bánffy György, Lindénét Fehér Anna, Krogstadot Juhász 
György, a szobalányt Bárd Noémi Polli játszotta. 
*** Szeptember 24-én a nyírkátai református gyülekezeti templom renoválásának 
megsegítésére szervezett irodalmi esten részt vett Kovács katáng Ferenc oslóban 
élő író, költő, mkl. Az esten szó esett a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Mag-
yar Kultúra Lovagja rend tevékenységéről, segítőkész szolgálatairól. 
*** Szeptember 27-én A norvég irodalom Ibsentől napjainking címmel Kovács 
katáng Ferenc író, műfordító tartott rendhagyó irodalomórát a budapesti Xantus 
János középiskolában. A nap vendége Fázsy Anikó, a Nagyvilág folyóirat és 
kiadó főszerkesztője volt. 
*** Szeptember 27-én a budapesti Országos Idegennyelvű Könyvtárban volt 
Knut Hamsun Élettöredékek című, a Nagyvilág kiadónál megjelent novelláskötet 
bemutatója. Kovács katáng Ferenc íróval, a mű fordítójával Szőllőssi Adrienne 
irodalomtörténész beszélgetett. Közreműködött Oberfrank Pál színművész. A 
Nagyvilág kiadót Fázsy Anikó főszerkesztő mutatta be. 
*** Szeptemben 30-án volt az oslói Magyar Filmklub szervezésében a Mészáros 
Márta sorozat harmadik része. Az előadást Kovács Ferenc tartotta. Ezúttal a 80-as 
években készült Mészáros Márta filmekből láthattunk részleteket. Ebben az 
időszakban készült a három NAPLÓ-film: Napló gyermekeimnek (1984), Napló 
szerelmeimnek (1987), Napló apámnak, anyámnak (1990). S mint ahogy azt már  
Mészáros Mártánál megszokhattuk, a trilógiákra mindig ad egy ráadást. Ezúttal 
ugyan jóval később, 2000-ben elkészítette a Kisvilma - Az utolsó napló című 

2110                                                 Megjegyzések  absztrakt törekvések. 
Dánia területe az őskorban az európai kultúrák egyik virágzó központja volt. A ré-

gészek az újkőkorból származó hatalmas kőtömbökből álló sírokat találtak (megalith-
kultúrák). 

Jelentős Dánia bronzkorból származó leletanyaga is. A vaskortól kezdődően meg-
jelenik a feltárt sírokban az  itáliai majd a kelta eredetű művészeti leletanyag. A dán 
építészet első emlékeit a vikingek hozták léire. 1000 körül épült erődítéseik (Själland, 
Fyrkat, Aggersborg)  maradványait a régészek hozták felszínre. Az egyházi  építészet 
első alkotásai fából készültek. A középkori (XII.  század) román templomok legszebb 
példái a jelenleg  Svédországhoz (Skåne) tartozó lundi dóm, Viborg és Ribe dómjai. 
A téglaépítkezés 1160 körül jelentkezett  Dániában (Søro és Ringsted templomai). Az 
ugyancsak 1160 körül elkezdett Roskilde-i katedrálist, több dán  király temetkezési 
helyét már gót stílusban fejezték be. A lübecki Mariankirche hatását viseli magán a 
dán gótika legjelentősebb műve az Odense-i Szt. Knud téglatemplom (1300 körül 
épült). A XVI. század nemesi várépítkezéseinél megjelent Dániában a reneszánsz stí-
lus is. A királyi  építkezések a Kronborg kastéllyal indultak meg (1577),  majd a 
XVII. század első felében, IV. Kristian uralkodása  idején Koppenhágában meg-
élénkült az építészeti tevékenység. A XVII. század legjelentősebb építésze L. van Ha-
ven (1630-1695). A XVIII. század két kiváló dán építésze N. Eigtved /1701-1754) és 
L. de Thura (1706-1759). Utóbbi tervezte a XVIII. századi dán építészet főművét, az 
Amalienborg-kastélyt (1749-1760), amely azóta is a dán királyi család rezidenciája. 
A XVIII. század második felére és a  XIX. század elejére a klasszicista építészeti stí-
lus elterjedése jellemző. A múlt század végén a historizmus uralkodott, majd a szá-
zadfordulón a  nemzeti romantika hódított  teret. A historizmus és a romantika végül 
az újklasszicista irányzatban ötvöződött. A 20-as, 30-as években  a polgári kislakó-
ház-építés  lendült fel, majd a funkcionalista építészeti törekvések kaptak teret. Mind-
végig  megmarad az épület és környezete harmóniájára való törekvés. 

A dán szobrászat korai formai elemei a viking korban alakultak ki. A kereszténység 
elterjedése után az egyházi  szobrászat virágzott. Mintegy 1500 homokkő reliefekkel 
díszített román stílusú keresztelő medence maradt fenn. A gótika idején a kő-
szobrászatot faszobrászat váltotta fel. A reformáció elterjedése után a szobrászat  
jóformán csak a síremlékplasztikában jelentkezett. A dán szobrászat máig is leg-
jelentősebb, iskolateremtő mestere, B. Thorvaldsen  (1770-1844) a klasszicizmus  
idején jelentkezett. Életműve legjavát a koppenhágai Thorvaldsen Múzeum őrzi, 
amelyet még a művész életében kezdtek építeni. A XIX. század második felének dán 
szobrászai Párizsban tanultak. A festő J. F. Willumsen  (1863-1958) szobrászatban  is 
a szimbolizmus úttörői közé számít. A jelenlegi dán szobrászat alkotóinak egy részét 
a természeti látvány foglalkoztatja, de megtalálhatók az absztrakt művészet hívei is. 

A XVI. századig csak a középkori templomok freskóképei képviselik Dánia festé-
szetét. A reneszánsz és barokk jelentős alkotásai főként külföldi (németalföldi) 
mesterektől származnak. A dán festészet fellendülése a  XVIII. század közepére tehe-
tő, amikor a Művészeti Akadémiát megalapították. A múlt század harmincas éveiben 
a naturalista ábrázolásmóddal szemben romantikus áramlat bontakozott ki. A XIX. 
század második felében a francia festészet, különösen az impresszionizmus és 



Gauguin hatása jelentkezett Dániában. Ugyanakkor a Dánia északi részén működő  
ún. Skagen iskola festőinek működésével a dán nemzeti festészet kialakulása is meg-
kezdődött. A századforduló körül a dán szimbolizmus kiemelkedő mestere, a már 
szobrászként is említett, J. F. Willumsen. Ugyancsak ez idő körül fejlesztette tovább 
egy Fyn-szigeten dolgozó  festőcsoport az impresszionizmus eredményeit. 1915-ben 
megalakul az ún. Grønningen festőcsoport, akik  ugyancsak szorosan kapcsolódnak 
az impresszionizmushoz. A kubizmus és konstruktivizmus rövid ideig hatott 
Dániában. Napjainkban hagyomány és modern irányzatok sokfélesége egyszerre 
jellemző a dán festészetre. 

Svédország területe  már a bronzkorban a sziklarajz-művészet egyik legjelentősebb 
központja. A keresztény művészet legkorábbi alkotásai fatemplomok, amelyek a XI. 
század végéről maradtak fenn (Gotland, Lund). Ma is ép állapotban lévő fatemplom 
csak a XIII. századból ismeretes (hedaredi kápolna). A korai kereszténység vallási 
központja Sigtuna volt, ahol három nagyméretű templom romjai (Per, Olav és Lars) 
maradtak fenn. Ezekhez hasonló stílusjegyek maradtak fenn az ó-uppsalai korai ka-
tedrálison is, amely az előbbiekhez hasonlóan ugyancsak a román építészet jegyeit 
viselte. Nyugat-Svédország építészete ugyanakkor inkább angol-normann, majd ké-
sőbb német mintákat követett. A XII, században a lundi katedrális építőműhelye lett 
az ország művészeti központja. A XII-XIII. század élénk templomépítészeti tevé-
kenységéből kimagaslik a gazdag Gotland-sziget építészete (Visby-i dóm). A svéd 
gótika kezdeteit a cisztercita rend burgund stílusban emelt templomai határozták meg 
(Közép-Svédország). A XIV. század végétől az 1600-as évek elejéig a német építé-
szet hatott legerősebben Svédországban. A késő gótika szép csarnoktemplomai - 
Örebro, Strängnäs, Westerås, Säderköping  - találhatók meg. A XIV. századvégi svéd 
egyházi építészet monumentális alkotása a vadstenai Szt. Brigitta-rend kolostora. A 
világi építészet korai példája, a ma is álló Visby-i városfal. Az erődítmények egyik 
típusa a kerek vagy négyszögletes hadicélokat szolgáló kőtorony (Kalmar, Borgholm, 
Helsingborg). Ezt olykor várárokkal is megerősítik (stockholmi torony). A másik ős-
típus a késő középkori vár őse, az  esetenként védőművekkel megerősített kő vagy fa 
lakótorony. I. (Vasa) Gusztáv és a reformáció idején, az egyházi birtokok elkobzása 
után a király lesz a legfőbb mecénás. A század közepe felé terjedni kezd a reneszánsz 
stílus. Az első jelentős alkotás Gusztáv négy-saroktornyos, megerősített gripshomi 
kastélya. A XVII. század során, Svédország hatalmának növekedésével együtt az épí-
tészeti tevékenység is megélénkül. A főúri építkezések  legkeresettebb tervezője J. de  
La Vallée (1620-1696). Közéleti teendői miatt művei jelentős részét id. N. Tessin  
(1615-1681) fejezi be, akinek fő művei a drottningholmi kastély és a stockholmi álla-
mi bank (1676). A XVIII. század legjelentősebb építészei C. Hårlemann és K. 
Adelkrantz  voltak. A XIX. században  Stockholm nagyszámú új építészeti alkotással 
gyarapodott. Divatos történelmi stílusokban építkeztek. Az ezt felváltó sajátos svéd 
nemzeti stílusirányzat legfontosabb képviselői I. G. Clason, C. Westman, és R. 
Oestberg. Utóbbi dekoratív tervező munkássága Stockholm egész városképére rá-
nyomja bélyegét (a Mälar-tó partján fekvő városháza). Ezt követően a klasszicizmus 
(stockholmi Zenepalota, 1923-1926) majd a funkcionalizmus alkotásai jelentősek. 

A svéd szobrászatban a  nyugatabbra fekvő skandináv országoknál tovább maradtak 
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Öt éven keresztül a Kirkens Nødhjelp segélyszervezet titkára, tíz évig a Norvég 
Evangélikus Missziói Tanács elnöke, négy évig pedig a Norvég Egyházi Tanulmá-
nyi Tanács vezetője volt.  

1957-től, azaz kezdettől fogva részt vett a Külföldön Élő Magyar Evangélikus 
Lelkigondozók Munkaközösségének (KÉMELM) munkájában, évekig, mint ügy-
vezető elnök, ill. mint az Útitárs és a Koinónia című folyóirat szerkesztője. Lelké-
szi szolgálatot végzett a nyugat-norvégiai Smöla szigetén, ahol 1963-ban rádióstú-
diót rendezett be a parókián, és elindította a Norea Radio magyar nyelvű adásait. 
A hetente kétszer 15 percben Monte Carlóból rövidhullámon sugárzott, s így a 
kommunista Magyarországon fogható műsort még ma is sokan emlegetik hálás 
szívvel.  

1967-81 között a Norvég Egyházi Misszió (Den Norske Israelsmisjon) főtitkára-
ként tevékenykedett. Számtalanszor járt Izraelben és Erdélyben, s útjait felhasznál-
ta arra, hogy segítse a magyar evangélikus gyülekezeteket.  

1981-tól 1991-ben történt nyugdíjba vonulásáig az Osló közelében lévő Råde 
lelkésze volt. 1983-ban megalapította a – húsz éven keresztül működött – Nemzet-
közi Ordass Alapítványt, hogy ápolja Ordass Lajos magyar evangélikus püspök 
szellemi örökségét, és Magyarországon kívül biztonságos helyen őrizzen meg fon-
tos egyháztörténeti dokumentumokat. Az alapítvány 72 doboznyi levéltári anyagát 
a Magyar Országos Levéltárba szállította. 

Széleskörű tudományos munkásságot folytatott, több nemzetközi konferenciát 
szervezett. Cikkei magyar, norvég, angol, német, izlandi és finn nyelven olvasha-
tók. Munkatársa volt több nemzetközi teológiai lexikonnak és folyóiratnak. Megír-
ta Ordass püspök hiteles életrajzát, ami először norvégül jelent meg 1983-ban, 
majd magyar (Nem tehetett mást), német és angol fordításban is. Legjelentősebb-
nek tartott missziós tárgyú munkái a Küldetésben, az Izrael és az evangélium, va-
lamint a közelmúltban kiadott – a két világháború között Budapesten szolgált – 
Gisle Johnsson norvég missziói lelkész életéről szóló könyv (Et liv i Grenseland).  

1992-ben a kolozsvári Protestáns Teológiai Fakultás díszdoktorává avatta. 
Széles körű egyháztörténeti, egyházismeretei és missziótudományi munkásságá-

nak elismeréseként 2001-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 
Károli Gáspár-díjat kapott. 

2005-ben a norvég király a királyi érdemérem arany fokozatával tüntette ki. 
  
A magyarországi Evangélikus Élet c. hetilap Terray László életét és munkásságát méltató cikkei, a 

Misszió evangélikus magazinban és a Dunántúli harangszóban megjelent interjúk, a Koinónia (A Kül-
földön Élő Magyar Evangélikus Lelki gondozók Munkaközösségének teológiai folyóirata) a 80 éves 
Terray László köszöntésére kiadott 61. számának felhasználásával, valamint a személyes egyeztetés 
alapján összeállította:                                                                                                     

Hulej Enikő 
 
Fotó: balról: Krausz György nagykövet, Terray László kitüntetett, fia Karl Martin, unokája  Maria 

Terray Brantenberg. készítette Irén Terray 



1956-os emlékérem Terray Lászlónak 
 
2006. október 23-án az oslói Magyar Nagykövetségen Krausz György nagykövet 

három norvég kitüntetettnek – köztük D. Terray László norvégiai magyar evangéli-
kus lelkésznek – 1956-os emlékérmet adott át. Az érem tulajdonosa „1956 októbe-
rében, majd a megtorlás sötét korszakában a szabadság, az emberi méltóság és a 
nemzeti összefogás mellett kiállásával példát adott hazaszeretetből” – áll az emlék-
lapon. 

TERRAY LÁSZLÓ 1924. január 22-én született Miskolcon. Teológiai tanulmá-
nyait Sopronban végezte, 1946-ban Ordass Lajos püspök avatta lelkésszé. 1948-tól 
az Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világszövetség ösztöndíjasaként Svájc-
ban, majd Norvégiában tanult. Súlyos betegsége után leromlott egészségével koc-
kázatos lett volna a hazatérés, ezért Norvégiában telepedett le. Teológiai stúdiumo-
kat folytatott az oslói Det teologiske Menighetsfakulteten, vizsgázott lapp nyelvből, 
s 1953-tól szolgálatot vállalt a lapp misszióban.  

1956-ban norvég állami felkérésre ausztriai és jugoszláviai menekülttáborokban 
tartózkodó magyarok között végzett szolgálatot. A Norvégiába kivándorolni szán-
dékozók segítésére létrehozott Áttelepítő Bizottság tagjaként, majd elnökeként kö-
zel ezerötszáz honfitársunk letelepedését segítette. 
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mesterek körében jelentek meg az első keresztény-román kori motívumok. A gótika 
kőszobrászatára francia és német, a faszobrászatra a kora gótikától kezdve német 
mesterek hatottak. A késő gótika szobrászatán Párizs és Reims közvetlen hatása érez-
hető. A XV. század  minden jelentős szobrászati műve, elsősorban a szárnyas oltárok, 
lübecki mesterek művei. A korszak legjelentősebb alkotása, a lübecki  B. Notke nevé-
hez fűződő stockholmi Szt. György-szobor. A síremlék-készítés központja, a XVI. 
század folyamán, a vadstenai kolostor műhelye lett. A kor legjelentősebb építész-
szobrásza, a  flamand W. Boy (1520-1592)  dolgozott itt. Legfontosabb műve Vasa 
Gusztáv vörösmárványból és alabástromból faragott pompás síremléke, az uppsalai 
katedrálisban. A XVII-XVIII. század folyamán is külföldről jött művészek dominál-
nak a svéd szobrászatban. A hosszú itáliai és párizsi tartózkodás után hazatért J. T. 
Sergel  (1740-1814) a klasszicizmus témáit dolgozza fel, de rendkívüli invenciókkal. 
A XIX. század nem hozott rendkívüli tehetséget a svéd szobrászatban. A század má-
sodik  felének kitűnő naturalista zsáner- és portrészobrásza P. Hasselberg (1850-
1894) neve azonban mindenképpen említést érdemel. A XX.  század elejének C. 
Milles  (1875-1955) és C. J. Eldh  (1873-1954) voltak a legjelentősebb szobrászegyé-
niségei, akik az egész svéd szobrászatra hatást gyakoroltak. Jelenleg megtalálható a 
svéd szobrászatban a modernizmus minden árnyalata. 

Csak a XV. századtól, a falfestészetben beszélhetünk sajátos svéd karakterről. E 
vidám dekorációs törekvés  központja a század végén Uppland, és legjelentősebb 
mestere a valószínűleg német származású Albertus festő (1473-1509). Elsősorban 
Biblia Pauperumot ábrázoló falfestményeket alkotott. A reneszánsz behatolásával az 
udvar vált az első számú megrendelővé. A későbbiekben kevés hazai tehetség 
jelentkezett a svéd  festészetben. A legjelentősebb alkotók (németalföldiek, németek, 
franciák) külföldről jönnek. A XIX. század végén bukkan fel néhány eredeti tehetség. 
Közülük A. Zorn (1860-1920) emelkedik ki, az intenzív lokálszínek realista mestere. 
A. Strindberg, a svéd modern irodalom legnagyobb egyénisége is felhívta magára a 
figyelmet, dilettáns, de erőteljes hatású expresszionista műveivel. Az avantgardista 
törekvések közül főként Fauves és Matisse művészete hatott a hazai modern irány-
zatokra. A 20-as, 30-as évek termékeny expresszionizmusa erőteljes német hatásokat 
mutat. Napjaink festészetében, amely a konkretizmus jegyében alakul, a legtisztább 
kifejezési formát 0. Baertling hozza. 

A legkorábbi időkből megmaradt finn templomok a  XIII. századból származnak. A 
finn kőtemplomok egyszerű épületek, általában hatalmas gránittömbökből épülnek, 
magas, meredek tetejük  is fokozza monumentalitásukat. Téglatemplom már a XIV. 
század végén is épült (Pernaja temploma, kb.  1390). A világi építészet első emlékei 
várak (Turku, Hämeenlinna, Olavinlinna). A reformáció tanainak terjedése visszave-
tette a művészeteket, a népművészet jut erősen érvényre. A XVII-XVIII.  században 
fatemplomokat  építettek. Finnországban  nagyszabású építőtevékenység csak a Svéd-
országtól való elszakadás után indult. E kor vezető építésze C. L. Engel (1778-1840) 
volt. Helsinki városképén erőteljes nyoma mutatkozik Engel munkásságának pl. az 
Egyetem épülete, (1818-1832). A  múlt század első felének  klasszicizmusa után a 
század második felére az eklekticizmus válik uralkodóvá. Különféle, külföldről át-



vett, hivalkodó stílusirányzatok határozták meg Helsinki belvárosának képét. A hu-
szadik század elején a nemzeti romantika terjedt el. E stílusirányzat legfőbb ideológu-
sa A. Gallen-Kallela festőművész volt. Katedrális (Tampere), bankház, a Hitelszövet-
kezet székháza (Helsinki) épült ebben a stílusban. A XX. század első évtizedében 
megjelenik a funkcionalizmus irányzata is. Az új építőanyagok (beton, vas, üveg) 
jobban  megfelelnek a modern építészet követelményeinek. Az  akadémikus klasszi-
cizmus csúcspontja és utolsó akkordja a helsinki Parlament épülete (J. S. Sirén, 
1931). A  húszas évek kísérletezői között megemlítendő E. Bryggman neve, és erre az 
időre esik Alvar Aalto fellépése is.  Az általa teremtett új irányzat első jelentős alkotá-
sa Paimio Tbc-szanatóriuma (1933). Aalto és követői és velük a finn építészet világ-
szerte elismerést váltottak ki. A finn szobrászat önálló  fejlődése, festészethez ha-
sonlóan, csak a XIX. században indult meg. Az első nemzetközileg is elismert finn 
szobrász W. Aaltonen XX. századunk tízes éveiben kezdett el alkotni. Gránitszobrai-
val sajátos, a szép mozgást jól kifejező technikát alakított ki. A festészetben a közép-
kori mesterek csak helyi jelentőségre tettek szert. A XIX. században a Finn Művésze-
ti Egyesület majd a Finnországi Művésztársulat megalakulásával, az Ateneum ki-
állítások céljára való megnyitásával a portré- és a holland és itáliai mesterek ihlette 
zsánerfestészet indult fejlődésnek. A század közepe felé a tájképfestészet indul fejlő-
désnek (W. Holmberg és a köré csoportosult, Düsseldorfban tanult festők). 

A finn festészetnek A.Edefelt (1854-1905) szerzett  nemzetközi hírnevet, aki tör-
téneti festményein Finnország történelmének nagy  eseményeit ábrázolta. Ő közvetíti 
Finnországba a francia modern festészet eredményeit is. E. Järnefelt (1863-1937) ki-
váló portréiról és népi életképeiről híres. A finn festészet legkiemelkedőbb alakja A. 
Gallen-Kallela  (1865-1931). A francia modern stílusirányzatokon nevelkedik. Szá-
mos kompozíciójának a Kalevala az ihletője - és ehhez alakította ki szimbolikus stílu-
sát. A múlt század hetvenes éveitől a  finn iparművészet is fejlődésnek indul. 1875-
ben megalakul a Finn Iparművészeti Szövetség. A századforduló  iparművészetére 
legjobban  az angol szecesszió (J. Ruskin, W. Morris) hat. A finn művészet egyes 
nagy mesterei az iparművészet területén is nagyot alkottak: A. Gallen-Kallela 
(faliszőnyeg), Finch (művészi kerámia), A.  Aalto (modern bútortervek). 
 

  

Emlékünnepség az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadság-
harc 50. évfordulója alkalmából 

 
2006. október 23-án, az Oslói Egyetem Jogi karának aulájában közel félezer ün-
neplő gyűlt össze, hogy megemlékezzen a magyar nemzet kiemelkedő történelmi 
eseményének ötvenedik évfordulójáról. Az emlékünnepség a legjelentősebb oslói 
magyar-vonatkozású szervezetek (Norvég-Magyar Egyesület, Norvégiai Magya-
rok Baráti Köre, Magyar Nagykövetség) támogatásával került megrendezésre, a 
Norvég Királyság pedig, mind Magyarországon, mind Oslóban kiemelkedő figye-
lemmel kísérte az évfordulót. Így V. Harald király Magyarországon képviselte a 
Norvég Királyságot, az oslói emlékünnepségeken Őfelsége, Sonja királyné tisztel-
te meg jelenlétével az emlékünnepséget.  
Norvégia közel 1500 magyart fogadott be az 1956-os forradalom leverését követő-
en, azóta csaknem 3000 magyar származású él Norvégiában. Az évforduló alkal-
mából, a Stortinget részéről beszédet mondó Thorbjørn Jagland házelnök az öt-
ven évvel ezelőtti eseményekről és áldozatokról szólt. Az 56-os emigráció nevé-
ben Nagy Mária Lucia, a Norvég – Magyar Egyesület elnöke mondott köszöne-
tet, azon  segítőkészségért, melynek során az emigráció új hazára lelhetett Norvé-
giában. Krausz György, a Magyar Köztársaság Nagykövete méltatta Norvégia 
szerepét a magyar emigráció befogadásában nyújtott szerepvállalásért.  
A hivatalos beszédek után neves magyar és norvég művészek fellépésével kulturá-
lis műsor következett. A Debrecenből érkezett 16 tagú Canto Armonico énekkar 
előadásában Horváth-Bárdos, Bartók zeneműveket hallhattunk (Drøm i det Fjerne, 
Brev Hjem). Előadásuk szívbemarkoló pillanata volt a Gloria Victis című zene-
szám előadása, Berczelly Montág Mária, az Oslói Operaház nyugdíjas szólóhár-
fása kíséretében. A zeneművet Claes Gill drámai hangvételű verse ihlette, zenéjét 
W. Plagge szerezte amely sajátos visszhangja az 56-os magyar szabadságharcnak. 
A forradalomról 1956-ban New Yorkban, Márai Sándor Mennyből az angyal című 
verse csillogó gyémántként hangzott Morten Røhrt prózai előadásában az oslói 
emlékünnepségen. A Canto Armonico énekegyüttes mellett, a norvég zeneélet há-
rom neves művésze is ragyogó teljesítményt nyújtott az emlékünnepségen: 
Morten Carlsen (mélyhegedű) és Annar Follesø (hegedű) Wolfgang Plagge 
zongorakíséretében léptek a színpadra. A Canto Armonico mellett, az emlékün-
nepség legerőteljesebb előadását Trond Halstein Moe nyújtotta (a Norvég Opera-
ház szólistája). Bár Erkel Hazám, hazám áriája, talán Simándy József előadásában 
a legemlékezetesebb a magyar zenerajongók számára, Moe előadása mégis olyan 
lenyűgözően karakteres és fergeteges interpretációban hangzott fel, amely pozitív 
értelemben felkavaró hatást kelthetett a nemzetközi közönségben. Az emlékün-
nepség bájos pillanatát a Pintyi család táncelőadása és Sonja királyné számára 
átnyújtott magyar „hálakosár” átadása jelentette.  

József Anita 
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Tóth Attila: Katrina-orkán (színes karikatura) 
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Sulyok Vince 
Mediterrán hajnal 

 Sütő András halálának hírére 
 

Amikor a sárgából rózsaszínbe, 
majd egyre vörösebbe vált az ég színe,  
megjelenik a szomszédos ház tetején 
az antenna rúdján egy karcsú, gyönyörű 
fekete madár. A nevét nem ismerem. 
Körvonala sötéten, pengeélesen 
vésődik a háttér színeibe. 
 
Aztán ülünk csak mereven, mozdulat nélkül 
mindketten, s nézünk bele a gomolygó párákba, 
mígcsak a tengerből tüzes kis ujjként 
elő nem villan a nap, amire vártunk 
kettesben itt, határán éjnek és nappalnak. 
 
Madaram akkor mintegy felsikolt, 
felröppen és szárnyal máris bele 
a fénysugártól porló messzeségbe. 
 
Vajon hány ilyen színektől tobzódó 
mediterrán napkeltében lesz itt még részem? 
 
Új halálhírt hoz szinte minden új nap, 
újságoldalak, telefonok, levelek 
halotti jelentésekkel vannak tele, 
mik szíven ütnek, megsápasztanak, 
s mintegy tudatják: közeleg 
az én utolsó órám is. Ám addig, 
amíg lehet, maradni akarok  
a rámaranyló fényben, 
a földi szépség és a földi élet 
bűvöletében, 
várva együtt egy-egy fekete madárral 
a tenger sodródó vizeiből 
tüzelő ujjként előbukó fényre, 
új napnyi új reményre, 
egy napnyi haladékra. 
                                                        Torrevieja 2006-10-01.  
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Miski Török Ágnes illusztrációja 

főként festészettel foglal-
koztam, egyéni kiállításom 
is volt, aztán, később 
Båstadban, később pedig 
Stockholmban állítottam 
ki munkáimat. Itt a fővá-
rosban könyvillusztrálók 
közös kiállításán jelent-
keztem néhány munkám-
mal.. 
Sokféle iskolát végeztél, 
régészetet, geológiát is 

tanultál, hirdetési és a reklám szakmában is dolgoztál.. Bi-
zonyára hasznát veszed sokoldalú tanulmányaidnak. 
- Minden bizonnyal, a mindenről tudás egész életemre 
szól. Európainak érzem magam. Megmondom őszintén, 
nem érzem magam magyarnak, de svédnek sem, de az, 
hogy nemzettudatom nem mélyülhetett el, nem zavar, nyi-
tottságomat növeli. 
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Kávéházi beszélgetés egy sokoldalú művésszel 
 
Tóth Attila, mint a neve is mutatja magyarságukat megtartó gondos szülők gyer-
meke. 

- Itt születtél Svédországban és, mégis jól beszélsz ma-
gyarul, ezért arra kérlek, mesélj magadról. 
- 1969-ben , Olofströmben születettem, Kristianstadban 
végeztem  Képzőművészeti iskolát.. 2001-ben meghalt 
anyám, apám Spanyolországban él. Pestről jöttek, de vi-
dékiek voltak. Apám szerszámkészítő, anyám óvónő volt. 
A nyolcvanas években, amikor még olcsók voltak ott a 
házak, apán vásárolt egy kis házat, azóta ott él. Én pedig 
Stockolmban élek, amióta egyetemi tanulmányaim miatt 
ide érkeztem. 
- Mit tanultál az egyetemen? 
- Politikatörténetet. 
- Miért, éppen ezt?  
- Mert érdekelt. Világlátásomat szerettem volna kiszéle-
síteni. Az egyetem befejező kurzusaként újságírói tanfo-
lyamot is végeztem. Amikor befejeztem egyetemi tanul-
mányaimat egy televíziós társaságnál dokumentációs 
munkát végeztem. Akkoriban nehéz volt munkát szerez-
ni. A telefontársasághoz kerestem, aztán hirdetés szak-
mában. Vállalatok közötti kapcsolattartást végeztem.  
Ezek, mint korszerű mesterségek. 
Közben évtizede grafikával is foglalkozom. Egy eszten-
deje szabadúszó vagyok, két kisgyermekem van, azért 

választottam most ezt az 
életmódot. Írok és rajzo-
lok. Rovatomban politikai 
kommentárok és karikatú-
rák jelennek meg. 
Dolgoztam pénzügyi lap-
nál, elismerték., egy inter-
netes vállaltnál is első vol-
tam a szakmában. 
- Művészi pályád is ala-
kul? 
- A görög szobrászatról 
írtam diplomadolgozato-
mat. Kristianstadban, ahol 
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Lőrinczi Ágnes  

 
 
Ökörnyál 
 
Játszani szeretnék 
- gyöngyöket görget a szél 
könnyedén. 
 
Tudatlanul, puhán, 
- lepkeszárny, 
tapintani az életet 
magamban. 
 
Királykisasszonyként, 
- naiv szárnyalás, 
beszippantani szerelmet 
virágok sziporkázó illatát, 
szeretném. 
 
Vágyni vágyat 
- ismeretlent, 
ölre szorítani, 
anya a gyerekét, 
úgy téged lehetetlen 
 
Anya vagyok 
 
Szerelmet 
a mező 
a liget 
a fák 
 
Ember csak ember 
szerelme mulandó 
érzés-évszakok 
Gyűrűt hord a fatörzs 
jelzi jegyesei számát 
 

                                                          Irodalom                                                   1999 



 
 
Lennél hű 
fa 
törzs? 
 
Ősszel, 
-szellő, ökörnyál 
szerelmes 
szélre szállunk, 
száguldunk 
 
Földet ér 
-szélmalom 
megállapodik 
rügyből virág 
kitartó hervadás 
 
 
Asszonyának 
 
szíve meddő  
hazugsága hibátlan  
táncra perdül 
őszinte ámítás 
lila házasság 
 
szeretett kivetettként 
kinőtt sebgyümölcsként 
anya, országa nélkül 
világra örjöngé 
csillag-gyerekeit 
 
Kis Göncöl talpa alatt 
füstös tüdőd kifakad 
ész bomlik 
bambuló elevenség 
mélyített gondolathegy 
felszíntapogatás 
szeretkezés 
 

2000                                          Lőrincz Ágnes versei 

Tóth Attila 
 rajzoló, illusztrátor és AD 
Tanulmányaim: Alapfokú képzőmű-
vészeti képzés a kristianstadi képzőmű-
vészeti iskolában. 
Grafikai design és kommunikáció - 
Berghs School of Communication  
Földközi-tengeri archeológia, eszme-
történelem valamint média és zsurna-
lisztika – Kultúraismereti szak. Böl-
csészkari végzettség az ókori kultúra- 
és társadalomtudományokban. 
Munkatapasztalataim a következő 
területeken szereztem: 1995-1997-ben 
archeológus és illusztrátor az athéni 
Svéd Intézetben (Svenska Institutet), 
amely régészeti kutatásokat végez. 
1997-1998 között a stockholmi 
Karolinska Intézet (Karolinska Institut) 
technikai szakembere voltam. Ugyan-

akkor a Strix Televíziónál (Strix Television AB, amely a legnagyobb TV-
produceri cég Svédországban) kutató és nézőközönségi felelőseként dolgoztam. 
Aztán menedzser a Relevant Traffic cégnél Stockholmban. A cég  egyike a na-
gyobbaknak Skandináviában. A világhálón működő keresők segítségével, az üz-
letfelekkel való kapcsolatfenntartással foglalkoztam sikeresen. 1998 – 2003 kö-
zött a Modern Times Group, Stockholm (Skandinávia egyik vezető szintű média-
cége) menedzsere voltam. Reklámszakemberként a céh távlati tervét is kidolgoz-
tam, üzletági elemzéseket végeztem a Moderna Tider és a Finanstidningen/FV 
lapoknál. Az alacsony konjunktúra ellenére sikeres voltam és megválasztottak a 
2002-es év üzletkötőjéül. 
Cégem: a tecknare.se különböző technikákkal reklámokat, könyvillusztrációkat, 
karikatúrákat, térképeket készít számítógépen. Hagyományos módon, tussal, víz-
festékkel és olajfestékkel is dolgozom. 
Újság-illusztrációkat, tananyag illusztrációkat, tankönyveket készítek. Reklámo-
kat és reklámszövegeket készítek a nyomtatott és a digitális médiában. Flash-
designel, bannerekkel és animációkkal, logokkal, webbgrafikákkal, webbdesignt 
stb. , képregényeket, humoros rajzokat, karikatúrákat és politikai szatirikus rajzo-
kat készítek.  

Címem: Kristinebergsvägen 16, 112 44 Stockholm, Momsreg.nr/VAT-nr: 
SE690401335301, A cégnek van F-adóigazolványa. 

Képtár                                                      2103   



1998 között bélyegsorozatokat metszett. Majd bankjegyeket komponált és metszett, többek 
között Venezuela, Namíbia, Tanzánia, Jemen és Kongó megrendelésére. 

– A bankjegykészítés igen felelősségteljes munka; ez a kis grafikai lap sokmilliók ke-
zébe eljut. Olyanok kezében is forog nap mint nap, akik életükben soha nem voltak egy 
múzeumban, és soha nem is fognak más grafikát látni. Ezért, amikor dolgozom, érzem a 
fontosságát annak, hogy a tudásom legjavát adjam. 

Az év legszebb bankjegye 
Miski Török Ágnes munkáját szakmailag is sokra értékelik. Nemzetközi elismeréseket is 
kapott, de ezekről a természeténél fogva szerény Ágnes nem szívesen nyilatkozik. Annyit 
mégis hadd áruljunk el, hogy az általa tervezett új kanadai húszdolláros tavaly elnyerte az 
év legszebb bankjegye címet. 

– Szabad teret hagytam a művészi alkotó kedvemnek is, nagy előszeretettel festek és 
rajzolok portrékat és alkotok kompozíciókat is. Hét évvel ezelőtt önállósítottam magam, és 
most mint szabad-úszó dolgozom. A bankjegyeket, bélyegeket gyakran az illető ország 
nemzeti hőseinek arcképei, fordulópontot jelentő történelmi eseményei díszítik. De az sem 
ritka, hogy az országra jellemző ipari vagy mezőgazdasági munkát vagy munkaeredménye-
ket akarja a megrendelő megörökíttetni. A technikai hitelesség vagy a korhűség miatt oly-
kor hosszas kutató, felderítő munkára van szükség, hogy az ábrázolt motívum minden rész-
letében megfeleljen a valóságnak. Mindezt megálmodni, és rézlemezbe metszeni nem kis 
feladat.  A Svédországban elterjedt művészeti irányzattal szemben, ahol nem túl fontos a 
szépség és a szakmai tudás, mégis a szépet és harmonikust keresem és próbálom megvaló-
sítani. A saját belső szükségletemből indulok ki, meg abból, hogy én nem szeretnék vala-
mit sokáig nézegetni, ami elborzaszt. Ha meghökkentő is kell, hogy legyen néha a téma, de 
valahol valami szépet szeretnék belevarázsolni. Goya a háború borzalmait csodálatosan 
szép grafikai technikával ábrázolta, amit ma is szívesen megnézünk, de mennyire lesz ma-
radandó az, ami csak kizárólag elborzaszt, és még technikailag sincs szépen megoldva? A 
divat elmúlik, és a kép lassan lekerül a falról.  
Az alma nem esik... 
– A technika elsajátítása izzadságos munka, amit egyre kevesebben akarnak végigcsinálni. 
A tiszteletreméltó kevesek közé sorolnám Mónika lányom, aki a legnagyobb büszkeségem, 
és aki már  most a festészet technikájában el is hagyott. 

Hadd áruljuk el azt is, hogy Mónika kitűnő eredménnyel végezte el a budapesti Képző-
művészeti Egyetem ötéves restaurátori szakát. Az alma nem esik messze a fájától... Egy 
újabb alkotó, aki a magyarok, a magyarság jó hírét terjeszti, öregbíti szerte a világban. 

Perger Dénes 
Szitás László 

 
Megjelent a Híradó 100. számában 
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kielégületlen 
nézi mosolyod 
bimbó-tűhegy 
tekinteted 
égbolt mi rád zuhan 
kietlen gondosan 
bugyolál 
dobál 
 
kifakadsz  
öleled téped 
zongorázz  
bőre billentyűzet 
ködös örömüzenet 
feszítet Mária 
fátylazott kaland  
szád a tükör 
nyelvgyönyör  
száguldás 
kincs a távolodás 
 
marasztal őszülése 
bűntudat-remegése 
foltos leplét 
langyos tenger vize 
rongyosra tapossa 
 
virágba-fakadt  
tekintete üzen 
örökös agónia 
ítélkezés 
hunyorgás 
szertelen rend 
magány 
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2002                                            Lőrincz Ágnes versei 

 
 

Hétfő 
 

Jött egy fiú 
németül beszélt 

felrepített egy vonatra 
- hó esett - 

az olasz vendéglõben 
Koppenhága 

õ meg 
te lettél 

 
imádtam az ételt 

s a búcsú könnyû volt. 
 
 

Õ 
 

ha meglátom kék 
ha megismerem zöld 
ha megtetszik magas 
ha szeretem elviszem 

ha elvisz sírok 
 
 

Gordiuszi 
 

Mint higany, 
pörög a harmat. 

 
Nehéz csend 

szemem szegélyén 
derûs 
sötét 

gond a mosoly 
felhasad 
elrebben 

 
 

lését a kavicsos úton. A lovak ábrázolása mozgást, lendületet sugároz; az egyik ló 
félre-fordított feje szinte játékosságot is érzékeltet. Az ötszázason a főalak arcké-
pe mögött, mint mellékmotívumot, az 1668-ban alapított első nemzeti bankházat 
jeleníti meg a művész. Nos, elég a rejtélyeskedésből. Az eddig említett képeknek, 
de nagyon sok más, ismert vagy kevésbé ismert pénzmotívumnak, bélyegnek, 
festménynek, könyvborítónak alkotója egy honfitársunk, Miski Török Ágnes, aki-
re méltán lehetünk büszkék Nem csak mi, svédországi magyarok, de minden ma-
gyar, bárhol is éljen ezen a földgolyón. 

– Minden egyes feladat egy új kihívás, amit meg kell oldani - mondja Ágnes. – Élve-
zem a sokféleségét, sokoldalúságát, minden feladattal tanulok valamit. Akkor is, ha elolva-
sok egy könyvet, és ki kell, hogy találjak egy hozzáillő borítót, illusztrációt, vagy ha egy 
vállalat új cégjelén, logóján dolgozom. Meghallgatom a megrendelő kívánságát, és meg-
próbálok ráérezni arra, hogy mi a legmegfelelőbb, úgy, hogy az ugyanakkor szép is és har-
monikus is legyen.  

Évtizedes szakmai képzés 
 Sok munkába, fáradságba telt, mire Ágnes kitanulta a szakma minden csínját-bínját. A 
rézmetszési technika tökéletes elsajátítására legalább tíz évre van szükség, és nagyon fon-
tos a magas szintű rajztudás is, mivel ezt a munkát ma is ugyanúgy művelik, mint évszá-
zadokkal ezelőtt. Maga a technika a 16. században fejlődött ki; Dürer volt a rézmetszés 
technikájának kidolgozója és mestere.  

Miski Török Ágnes méltó folytatója az évszázados technikának. A szakmai tökély el-
érése után sorban jöttek a megbízások, felkérések. A francia posta megrendelésére 1993 és 
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tívumoknak a megálmodása, aprólékos kidolgozása bizony nem hétköznapi mun-
ka, hanem bonyolult, időigényes és fáradságos művészi tevékenység eredménye. 
A pénzrajzoló éppúgy művészi alkotást hoz létre, mint a festő vagy a szobrász. 
Vedd csak a kezedbe, kedves olvasó, a svéd ezerkoronás pénzjegyet. Gustav Vasa 
tekintélyt parancsoló, méltóságot sugárzó arcképe néz rád. Végy egy nagyítót, és 
meglátod a leheletfinom vonalakat is, amelyek nem csak az arcot, hanem a korhű 
ruházat legkisebb részleteit is megjelenítik. Nézd meg a hátoldalát is. Elmélyed-
tél-e valaha is az 1555-ből származó aratási képben? Olaus Magnus „Az északi 
népek történelme” című munkájában található az eredetije. A középkori festményt 
tökéletes hűséggel adja vissza a gondos művészi kéz. Ha nincs ezerkoronásod, 
akkor elővehetsz egy ötvenkoronást is. Jenny Lind bájos arca, kecses vállai, finom 
nőies vonásai szinte fotográfiai hűséggel jelennek meg a rajzoló aprólékos keze 
munkája nyomán. A nemzet csalogányának portréját egy 1845-ből származó li-
tográfia alapján készítette el a mai kor ismeretlen művésze. A húszkoronás mel-
lékmotívumán egy lovas kocsi látható. Hogy mi okból került ez a kép Selma 
Lagerlöf arcképe mellé? Mert az ekipázs egyik utasa maga az írónő. A képet né-
zegetve szinte hallani lehet a paták kopogását, a kocsi merev fakerekeinek gördü-
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Hajam fürtjein 
napsugár bóklászik, 

elkapja derekam, 
tánc a múltban. 

 
Ma a jövõ, 

holnap a jelen, 
vakítja szerelmem. 

 
 
 

Gordion 
  

likt kvicksilver 
rullar daggen 

nedför min själ 
 

tung tystnad 
på ögats himmel 

livlig 
mörk 

leendet spricker upp 
långsamt lyfter 

  
solstråle strövar 
på hårets lockar 

griper tag i höften 
dansar i det förgångna 

  
idag framtiden 

imorgon är det nuet  
som förblindar min kärlek. 

 
 
 
 
 



2004                                         Lőrincz Ágnes versei 

 
Mégis 

 
Tükröződik esténként 

a csillagos ég a szemben, 
mégis 

ismeretlen emberek 
hiányát érzem. 

 
Tintába mártom, 
tétova szótagokat 
szül az érzelem. 

 
Álomképeidet nézem, 

hiába szeretlek, 
mégis 

saját álmomat keresem. 
 

Trots det 
 

Förgäves speglas om kvällarna  
den stjärnrika himlen 

i mina ögon, 
för jag 

helt okända människors 
närvaro saknar. 

 
Mina tankar  

i bläck  
jag doppar, 

fastän jag vet att 
bara oartikulerade stavelser 

föds ur mina känslor. 
 

Ofta bevakar jag 
dina drömbilder, 

jag älskar dig, 
trots det 

min dröm 
jag letar efter. 

Gondolatok  
Miski Török Ágnes művészi pályafutásáról 
 
Magyarországon a Budapesti Képző- és Iparművészeti gimnáziumba jártam. Itt 
kezdtem el 14 évesen komolyan rajzolni, festeni. 1976-ban költöztem Svédor-
szágba. Itt felvettek a Művészeti Főiskola (Konsthögskola) formatervezés és réz-
metszés szakára, amit sikerrel el is elvégeztem. A főiskolai tanulmányok befejezé-
se után 17 évig a svéd pénzjegy-nyomdában dolgoztam, mint rézmetsző és forma-
tervező. Megrendelőim a legkülönbözőbb országokból voltak. Nagy szakmai elis-
merés volt számomra, amikor néhány éve a Konstfack meghívott vendégelőadó-
nak. 
Mindannyian, akik Svédországban élünk, jól ismerjük az itt használatos pénz-
érméket, papírpénzeket. Naponta számtalan alkalommal vesszük kezünkbe a fé-
nyes érméket, a ropogós vagy éppen gyűrött bankjegyeket, számoljuk le a fizeten-
dő összeget a pénztáraknál. Megszoktuk a külsejüket, és már a méretükről, szí-
nükről felismerjük őket. 
Eszünkbe sem jut, hogy elmélyedjünk a pénzjegyek rajzolatainak bonyolult szö-
vevényeiben, hogy művészi alkotásként szemrevételezzük a ránk tekintő arcképe-
ket, hogy addig soha nem észrevett, apró díszítéseket, mindig látott, de mégis 
mindig rejtve maradt érdekességeket fedezzünk fel rajtuk A pénzérme, a papír-
pénz soha nem a művészi alkotás képzetét kelti fel bennünk. Pedig ezeknek a mo-
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jegyet dicséri: Jeg elsker Dig! Szeretlek téged! 
-Magánvállalkozóként is kapsz megrendeléseket bankjegyek készítésére? Beszél-
hetsz erről? 
•Dolgozom német és angol és kanadai pénznyomdának is. Ebből élek. A könyv-

borítókért, rajzokért nem sokat fizetnek. A könyvborítók ára a nyolcvanas évektől 
nem változott.  
- Ha majd pénzünk lesz, megkérlek, hogy készíts új borítót az Ághegynek. Talán 
eljön ennek az ideje ennek is. Mikor láthatjuk munkáidat képzőművészeti kiállítá-
sodon? 
- Egyéni és csoportos kiállításokon való részvételem listáját most írom össze. A 
jövőben szeretnék többet festeni, magamnak dolgozni. A metszésben az amerikai 
és osztrák alkotók állnak hozzám a legközelebb. Vannak álmaim, művészi elgon-
dolásaim, nem festészeti módszereket illetően, mert azokat alaposan ismerem, 
hanem a témaválasztásban, és ezekre szeretnék minél több időt fordítani.         
 
Kellemes emberi érzéseink tárházában a büszkeség és a csodálat természetesen 
kapcsolódik Török Miski Ágnes nevéhez. És  ez nemcsak a svéd-magyaroké, ha-
nem mindazoké, akik számon tartják azt az országot, ahonnan származott, ahol 
művészi pályáján a világhír felé indult. 
 
 
 

Ez a próbabankjegy Török Miski Ágnes ajándéka az Ághegynek. Ha 
igazi volna, és mondjuk, euró értékű, akkor tíz darab éppen elegendő volna 
ahhoz, hogy folyóiratunk következő, IV. kötetének nyomtatási költségeit kifi-
zethessük. 
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Csillag János 
 

Különös keringő   
 
Csábító, arany-karcsú élőszobor, 
csillogva, naponta.  
Látlak álomvölgyben 
apró-kéjjel, kínnal, szenvedéllyel, 
idillt áhítozva, kérdést felkiáltójel. 
 
Jelenésed vakít, játékos tükrözés, 
ragyogó bűvölet, szemfényvesztés, 
napközelség, 
szorongatom magamhoz, 
a semmit.  
 
Reménytelen szerelem, 
különös keringő, 
csokrom éber-harmat, tisztelő üzenet,  
ábrándozásom döbbenet.  
 
Nem érinthetem meg a testedet.  
 
Titkom vagy;  
nem írom le nevedet. 
Szíved foglalt, párod szerencsés.  
Jóleső minden szavad. 
 
Nem heves, nem mediterránszépség, 
hiszékeny világom, nehéz-könnyedség. 
Megértést daloló arcod csalogány, 
szívemet hódító, didergő magány. 
Platinaszőke bölcsességed északi jóság, 
áldott világítótorony, segítő távolság. 
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2006                                           Csillag János versei 

 
 
Ismerkedés 
 
Számolom hervadó-leveleid, szirmaid. 
Olvasom, írásod illatos-varázs, 
rozsdamentes-idő, közeledő múlás.  
Őszinte aktus, szivárványhíd költemény, 
tétovaságod, sejtelmes függöny.  
Találkozásunk északi-ismeretlenség, 
csengő-szívdobbanás, 
zászló lobogóhaj, perzselő búzavirágszemek, 
egymásra nézünk, csönd ketyeg, gondolat dallam,  
visszhangzik!  
Valóban tudnálak szeretni-szeretni!  
Császárliliom-övet, csípődre feltenni.  
 
Viráglombos újvilág, 
andalító köszöntő. 
 
Álmom, álmosabb az álomnál, 
csillag-arcod ködvirág. 
Betakar a sötétség. 
 
 

Harácsolás  
 

Megoldották a nem létező problémákat!  
A haszon óriási, szép grafikonok, szaftos sikerdíj,  
csak az eljárás mocskosan-gyalázatos.  
 
 
 
 
 

 
 
 

megjelenhetett a meséskönyvekben, azt 
a bizonyos részét eltakarták az illedel-
mes rajzolók. Én vagyok az első, aki 
valóban, természetes egyszerűségében, 
meztelenül ábrázolni mertem a királyt. 
A múlt századokban valószínűleg, mert 
a férfiak domináltak a képzőművészet-
ben, nekik nem volt érdekes a teljes ki-
tárulkozás, inkább a női szépség ábrázo-
lásában vetekedtek. 
- Nálunk talán éppen most történt áttö-
rés ezen a téren is, hiszen a több díjjal 
jutalmazott Taxderma című magyar 
filmben a férfi test eddig szemérmesen 
tiltott tájain is ráérősen kalandozik a 
csodálkozásra nem éhes, a természetes-
séget sugalló kamera. Visszatérve arra, 
hogy a saját magad ura vagy szolgája 
vagy, mi az amit sokrétű munkásságod 
alatt a leginkább kedvelsz? 
- Nem ritka, hogy ilyenkor eluralkodik 
az emberen a pánik. Én azt választom, 
azt szeretem, a mai napig is azt hajtom, 
amiből megélhetek. Egész egyszerűen 
imádok mindent, ami új feladatok elé állít. Nagyon tudom szeretni, élvezni a 
munkám. Az apróbb munkákban is meglátom a kihívást, és ki szeretném hozni a 
legjobbat. Ha például arra gondolok, hogy egy kicsiny afrikai országban néhány 
millió ember, aki életében nem látott egy festmény, nem járt képtárban, és kezé-
ben tartja, mondjuk az általam rajzolt bankjegyet, elképzelem, hogy valamiféle-
képpen hatni tudok rá, ez engem annyira megihlet, olyan erőt ad, hogy boldogan 
végzem, nagy kitartást igénylő minden munkám. Ezt az igyekezetemet jutalmaz-
zák például az olyan írások, mint amilyent a Kulturens Värdl című lapba, az egyik 

svédországi neves műkritikus, Bengt Lagerkvist 
elismerően írt a bankjegyen szereplő Jenny Lind 
mesterien kivitelezett arcképéről. Nagyon büszke 
voltam az elkészült az ötvenkoronásra, amelynek 
tervezésében is rész vettem. Ez az írás éppen akkor 
jelent meg, amikor az általunk javasolt eurót ter-
veztük, és nem engedtem a magaméból, inkább 
kiléptem a csoportból. A cikk címe dánul hirdeti 
Andersent idézve kettős, értelemben, hiszen a bak-

Török Miski Ágnes  metszés közben 

Betűdísz 
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olyan, mintha vajba metszeném a képet. Azért sincs hozzá türelmem, mert a bé-
lyeg hamar eltűnik a piacról, a pénz mérhetetlenül nagyobb közönséghez szokta-
tott.- Miért lettél szabadúszó? 

- Megfogyatkozott munkánkkal járó, belső nézeteltérések hozták magával 
ezt a lépésemet.. 

- Ekkor fordultál másféle művészi kifejezésformák felé? 
- Már évekkel azelőtt könyvillusztrációkat is készítettem, de magánvállalko-

zóként ekkor szép számmal születtek ilyen munkáim.  
- Például a kiváló Andersen illusztrációid… 
- Olvastam akkoriban egy írást arról, hogy kik illusztrálták addig a neves 

meseíró könyvét. Az ezernyolcszázas években azt a bizonyos királyt, noha az 
meztelen volt, mégis ruhában látatták a rajzolók. Később, amikor már meztelenül 

Ericsson (1846-1926) portré 
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Menekülés 
 
Nem kell nekem  
koldus-fény ragyogás, 
lappangó, szétszórt-hamisság, 
nyomasztó, fárasztó-kapzsiság. 
 
Nem kell nekem  
habzsoló, zsaroló-számító, 
kiszolgáltatottságban 
élőt holttá-taposó.  
 
Nem kell nekem 
láncos-csapdád, szúrósan riasztó, 
szexes-csábítás,  
lemondani jó. 
 
Elhajítom a függőség-bilincsét, 
a lyukasgaras szerencsét. 
 
 
Fekete lyuk 

 
Az idő megalázta a fekete lyukat,  
és szürkesége határán 
megszületett a fehér lyuk. 
Tölcséres szökőkútjából 
szétszórta az új, színes galaxisokat 
a hat égtáj felé. 
Nagyrendben törvény, 
olyan, mint az örvény. 
Olykor káosz: 
vonzó-taszító, 
egyensúlyt okozó. 
A sex körül forog 
a világmindenség. 
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2008                                         Csillag János versei 

 
 
 
Szépszobában 
 
Az asztalon néhány szobor 
a falon rengeteg a kép,  
reánk tekint sok asszony-szépség. 
Ezüstpénzt nyújt József, 
Jézus csak néz. 
 
Kinn szentjánosbogár, 
az ég feketebársony,  
csillagpettyes a rét. 
Itt benn hangulatvilágítás. 
Nathali hozzám ér 
-  erotikus-villám -, 
felszisszenek: 
Oltsd el a lámpát! 
Látod? 
A falról a szentek  
minket figyelnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rom emberre van szükség: a formatervező, a metsző és a harmadik, aki azokat a 
szabályos geometriai mintákat kidolgozza. Ezeket a vonalmintákat nemcsak azért 
készítik, hogy szép legyen a bankjegy, hanem biztonsági okokból, hiszen meggá-
tolják a pénz másolását, hamisítását. Rengeteg külföldi pénzjegyet is készítettünk, 
később, amikor üzleti ügyeink intézésében változás következett be a megrendelé-
sek elmaradtak. Így aztán volt időm és erőm, hogy magamnak is dolgozzam. Ekkor 
készítetem a Szent Mátyást és az angyalt ábrázoló metszetemet, amelyen öt hóna-
pig dolgoztam, az Örkény portrén másfél hónapig.  

-- Úgy tűnik, hogy az ilyen miniatűr munkák még nagyobb odafigyelést köve-
telnek? A bélyegek például… 

 -- Mikroszkóppal dolgozom. A bankjegyeknél számos megkötést kell figye-
lembe vennünk, itt nem mintegy milyen irányban haladnak a vonalak. Itt nem él-
vezhetjük például a düreri szabadságot, a nyomtatás műszaki feltételeinek minden 
esetben meg kell felelnünk, a fotókat utánzó élethű képet kell alkotnunk. A vonal 
mélységére, irányára, szélességére figyelnünk kell A bélyegek külön műfajt képez-
nek, ha acéllemezre metsszük. Ez rendkívül sok vesződséggel jár az acéllemez ke-
ménysége és a szerszámok gyakran kicsorbuló éle miatt. Ehhez képest a rézmetszet 

Török Miki Ágnes rézkarca 
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a barátnője beszélte rá, 
hogy ne csak festeges-
sek, hanem valami olyat 
csináljak, amiből megél-
hetek.. 
- Akkor már bizonyára 
hallottál a neves Kovács 
Margit kerámiáiról? 
-          Persze. Csak-
hogy azt gondoltam, 
hogy az, amit ő csinál, 
az már nem kerámia, 
hanem középút a kerá-
mia és a szobrászat kö-
zött. Elvégeztem a kerá-
mia szakot. Volt egy 
nagy munkám is. A rác-
kevei vendéglátóiparnak 
készítettem rengeteg 
mindenből álló készle-
tet. Aztán abbahagytam 
a kerámiát, képzőmű-
vész hallgató sem lett 
belőlem, férjhez men-
tem. Férjem álma volt, 
hogy Svédországba jöj-
jünk. 1976-ban érkez-
tünk ide, a kisfiam ak-
kor már tizenhat hóna-
pos volt. A következő 
évben született leá-

nyom, Mónika. Két évre rá bejutottam a főiskolára, mégpedig irányítottan a bank-
jegy készítés hiányzó szakembereinek pótlása céljából, úgy hogy ösztöndíjat kap-
tam, és a miután 1981-ben végeztem, rögtön alkalmaztak a pénzjegynyomdában. 
Akkor indítottuk el azt a pénzjegy-sorozatot, amely most is forgalomban van. He-
ten vagy nyolcan voltunk, akik külön-külön elkészítettük a sorozat tervét. Aztán 
megosztottuk a teendőket. Bevándorló és elvált nőként a metszést választottam. A 
részletek kidolgozása nagy türelmet igényel. Ha belemerül az ember, minden ilyen 
nem éppen könnyű munkát is meglehet tanulni. Minden bankjegynek van 
designere, aki meghatározza a kép egészét, de például az ezer koronás motívumait 
teljes egészében magam dolgoztam ki. Minden bankjegy elkészítését általában há-

Miski Török Ágnes: Önarckép 
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Bostoni teázás 
 
Péntek nyári délután. 
Dolgoznom nem kellett már.  
Knislingei otthonomban 
megszólalt a telefon. 
- Halló! Ki az? –kérdeztem. 
- Bostonból hívlak - szólt az ismerős Hölgy. 
- Ma péntek. Holnapra teára hívlak. 
Köszöntem a megivást. 
Milyen kicsi a világ! 
A Hölgyhöz másnap elrepültem, 
lakásában mellé ültem, 
élveztük a teát. 
 
Aztán vasárnap sétaközben, 
ott lenn a kikötőben, 
ahol a történelmi vitorlás áll, 
mint egy múltra emlékeztető krónikás, 
öt óra körül haladtunk el arra, 
s szemben vele leültünk egy padra, 
táskájából előkerült a termosz 
frissítőként ez se rossz,. 
a Hölgy töltött, és kezdte a mondókát, 
s megtudtam a Tea-party  titkát. 
A hajó ringott,  mindenre figyeltem 
s a Hölgynek a teát illően köszöntem. 
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           TIZËNHARMADIK ÉNËK 
             Lemminkäinen Hiisi szarvasát uzi 
 
  
 Akkor léha Lemminkäinen szóla Észak asszonyához: „Asszony, add nekëm 
lëányod; hajadonaidat hívjad, szuzeidnek szépe jöjjön, csillaga lëánycsapatnak!” (6) 
     Észak asszonya azonban így felelt neki szavára: „Nëm adom nekëd lëányom, 
nëm szakaszthatsz szuzeimbül, sëm aljábul sëm javábul, nagyjábul sëm aprajábul. 
Nod már van nekëd korábbrul, hitës asszonyod hazádban.” (14) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Kyllikkit faluzni küldöm, kötöm kódorgó küszöb-
re, hajtom kujtorgó kapukra. Jobb asszonyt akarok innen. Hívjad hát hajadon lá-
nyod, jöjjön szépe szuzeidnek, fonatos fejuek éke!” (22) 
     Mond a pohjolai asszony: „Bizony nëm bízom lëányom magadfajta férfiúra, 
sëmmirevaló vitézre! Majd csak akkor jöjj mënyasszonyt, fonatos fejut kikérni, 
hogyha Hiisi szarvasával jössz mëg Hiisi erdejébül!” (30) 
     Nosza léha Lemminkäinen kopja végit fëlvasazta, íja fáját fëlhúrozta, nyilakat 
nyesëtt magának. Maga mondta, fölfelelte: „Kopjavégem fëlvasazva, nyílvesszeim 
is lënyesve, íjam fája fëlhúrozva. Sikló sílécëm hiányzik s talpfája, mivel taszajt-
sam.” (40) 
     Ottan léha Lemminkäinen töprenkëdëtt-tépelodött, hol lëhetne vënni lécët, hótal-
pat kitol kerítsën. (44) 
     Kauppi szállását kereste, mënt Lyylikki muhelyébe: „Bölcs vuojelai barátom, 
Kauppi, Lappföld legszëbb sarja! Készíts nékëm karcsú talpat, fábul sílécët faragva, 
hogy a Hiisi szarvasát a Hiisi földjérül behajtsam.” (52) 
     Szóla Lyylikki szavára, kérésére Kauppi mondta: „Sosë hajtsad, Lemminkäinen, 
Hiisi szarvasát hiába! Taplós törzsök lësz jutalmad, díja szörnyu szenvedés-
nek.”(58) 
     Föl së vëtte Lemminkäinen, szóval mondta, fölfelelte: „ Csak csináljad 
csúszófámat, löko lécëmet faragjad, hogy a szarvast mëghajthassam, Hiisi földjérül 
behajtsam!” (64) 
     Lyylikki a lécëk ácsa, Kauppi, sítalpak kovácsa lécit osszel összerakta, fáját 
télën át faragta, ëgy nap botján barkácsolva, másnap gyurut rakva rája. (70) 
     Elkészült a sikló sível, löko lécit mëgfaragta, botja szárát készre szabta, karikáját 

2010                                                Észak hírnökei 

A pénzcsináló művészete 
 
Látogatás a szép pénzek megálmodójánál, aki a legrangosabb 
svéd képzőművészeti kritikus szerint, ötvenkoronásával kiérde-
melte az egész ország szeretetét 

 
Azt gondolná az ember, hogy az a képzőmű-
vész, akinek a munkái közkézen forognak, 
hiszen milliók, naponta többször is, pillantást 
vethetnek például a bankjegyekre, és nincs 
olyan festmény vagy szobrászati remekmű, 
amelyet többször láthatunk, mint azokat a 
remek rézkarcokat a különféle papírpénze-
ken, s amelyek értékét csak látszólag hatá-
rozzák meg a rajtuk feltüntetett számok, mert 
valójában felbecsülhetetlen művészi érték 
hordozói, így aztán valóban azt hihetnénk, 
hogy ezeknek a tenyérnyi remekműveknek 
az alkotói a legismertebb művészeink közé 
tartoznak. Sajnos, nem így van. Már csak 
azért sincs így, mert a bankjegyeket mosta-

nában egy vagy több képzőművészből, formatervezőből, műszaki emberből, nyom-
dászból és más alkotókból álló csapat készíti, és ez olyan közösségi munkához ha-
sonlítható, mint ami a színpadon vagy a filmgyárakban zajlik, de a szerző és a ren-
dező nevét csak ritkán emelik ki a többiek közül. Miski Török Ágnes neve mégis 
közismert az egész világon, mégpedig nemcsak annak okán, hogy a legszebb svéd 
pénzeken kívül számos más ország pénzjegyeinek megszületésénél meghatározó 
szerepben bábáskodott, de azért is, mert nemrég kanadai húszdollárosa elnyerte az 
év legszebb bankjegye címet. 
Ha valaki felkeresi Miski Török Ágnest stockholmi otthonában, megbontott meny-
nyezetű, műtermi-hangulatú padlástéri lakásában éreznie kell a művészi alkotó kifi-
nomult ízlését, tele szekrényében őrzött rézkarcait és festményeit is, amelyek há-
rom évtizedes svédországi tartózkodása okán megértek egy gyűjteményes kiállítás-
ra. 
-Gyerekkoromban a rajztanárom hívta fel a figyelmet rajztudásomra. Ez Budapes-
ten volt, ahol a Déli pályaudvar mellett laktunk. Rajztanárom hivatástudatos nő 
volt, aki aztán foglalkozott velem és szüleim beadtak a Képzőművészeti Gimnázi-
umba, a hova komoly felvételi után kerültem be a kerámia szakra. Abban az idő-
ben, a hatvanas időkben a kerámia nagyon népszerű volt.. Nem az én gondolatom 
volt, mert akkor még nem volt elhatározott szándékom, hogy mit akarok. Anyámat 
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során a tézis tanulmányainak társ szerzői (Lindqvist, Dåderman és Hellström) 
együttműködtek az angol fordítóval és az eredeti amerikai mérőműszerek alkotói-
val, professzor Novacoval és professzor Spielbergerrel. A tézisben leírt munka so-
rán a NAS-1998-S, PI-S, és STAXI-2-S -ként rövidített svédnyelvű mérőműszerek 
pszichometrikai tulajdonságaikat illetően kerültek elemző, statisztikai megvizsgá-
lásra két különböző, önként résztvevő csoportban: az első erőszakos bűncselekmé-
nyekért elítélt és ezekért börtönbüntetésüket töltő felnőtt férficsoport (95 fő), a má-
sik pedig erőszakos bűncselekményekért soha el nem ítélt egyetemi diák férficso-
port volt (100 fő). Az svéd csoportok által vallott dühösség mértéke ezenkívül ösz-
szehasonlításra került, úgy egymással, mint az eredeti, amerikai mérőeszközök se-
gítségével összegyűjtött normatív csoportok megfelelő értékeivel. Eredményeink 
szerint a NAS-1998-S, PI-S, és STAXI-2-S mérőeszközök kielégítő 
pszichometrikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A NAS-1998-S és a PI-S (de 
a STAXI-2-S nem) felépítésének struktúrájában nagymértékben egyezett az eredeti 
amerikai mérőműszerek felépítésével. A NAS-1998-S, PI-S és STAXI-2-S mérő-
műszerek különböző szintű alkotó elemei úgy viselkedtek (korreláltak) egymással, 
és más, konkurens mérőeszközök úgy egybeeső, mint eltérő teoretikai fókuszú al-
kotó elemeivel szemben, mint ahogyan azt az eredeti amerikai mérőeszközökkel 
kapcsolatos, korábbi tudományos munkák alapján elvárásainknak megfelelt. Ezen-
kívül megállapításra került az, hogy a NAS-1998-S, PI-S, és STAXI-2- S mérőesz-
közök által felbecsült dühösség szintje alapján a két résztvevő csoport tagjai, va-
gyis az erőszakos bűnözők és az egyetemi diákok, egymástól sikeresen elkülönít-
hetőek voltak. A jelen tézis eredményei az eredeti illetve a lefordított mérőeszkö-
zök közötti megfelelő szintű cross-kulturális egyezést és azonosságot sugallták. 
Feltételezéseinknek megfelelően, az erőszakos bűnözők csoportja a dühösség kü-
lönböző megnyilvánulási formáinak és kognitív, fiziológiai és viselkedésbeli reak-
ció dimenzióinak legmagasabb mértékéről, és az ezen haragos indulatok fölötti 
tudatos uralkodás illetve kontroll legalacsonyabb képességéről tett tanúbizonysá-
got. 
Váratlan, de számos korábbi tudományos munka alapján logikusnak tolmácsolható 
eredmény volt a mindkét svéd csoport nagy mértékű hajlama a dühösség elfojtásá-
ra és leplezésére (suppression). Az erőszakos bűnözők különösen magas pontszá-
mot értek el a harag kognitív elősegítését és az általános haraggal való reagálás 
hajlamát mérő dimenziókon. A dühös indulat számos dimenziójának magas mérté-
ke az erőszakos bűnözők esetében megerősítette azon korábbi kutatások eredmé-
nyét, amelyek a pszichopatológia különböző formáinak jelenlétére hívta föl a fi-
gyelmet a bűnelkövetők csoportjainál. Mivel a dühös indulat fontos előjele illetve 
velejárója számos klinikai tünetnek és pszichiátriai betegségnek, a dühösség szisz-
tematikus vizsgálata és kutatása fokozottabb figyelmet érdemelne a bűnelkövetők-
re irányuló, svéd kutatásokban és a rehabilitációs munkában. Munkámmal, végső 
soron, erre kívántam felhívni a figyelmet.  
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rászërëlte. Vidra volt a botnak bére, rókabor a gyuru ára. (76) 
     Síjét boven bézsírozta, rénfaggyút rakott rëája. Közben kétkëdoleg mondta, szá-
ját ily  szavakra nyitva: „ Lësz vajon e nemzedékben, ipërëdo ifjúságban eme 
lécëknek lökoje, sítalpaknak siklatója?” (84) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a pëzsgovéru pajkos: „Persze lësz e nemze-
dékben, ipërëdo ifjúságban eme lécëknek lökoje, sítalpaknek siklatója!” (90) 
     Tëgzét hátára kötözte, íját vállára vetëtte, fogta botját két kezébe, bal lécét 
löködni kezdte, jobb sítalpával segítve. Maga mondta, fölfelelte: „Sëmmi sincs az 
égvilágon, ékës égboltnak alatta, nincsen négy lábon futója sëm erdonek sëm 
mezonek, hogy én aztat el në érjem, në kaparítsam kezembe Kaleva fia fatalpán, 
Lemminkäinen fürge lécin!” (104) 
     Hallák ezt a Hiisi-népek, mëgneszelték a judások. Nosza szarvast szërkesztëttek, 
hiisik rénszarvast rakának, tokét téve mëg fejének, szarvát fuzfából faragva, parti 
cserje lëtt a csülke, lápon nott karó a lába, surun font sövény a háta; inai fakó 
füvekbül, gubacsokbul szëmgolyói, fülei tavi virágbul, bore mëg borókaháncsbul, 
ëgyéb húsa hullott fábul. (118) 
     Szarvasukhoz így beszéltek, rénjüket tanítva rosszra: „Szaladj, szarvasa pokol-
nak, csodaszarvas, szëdd a csülköd rénëk elleto helyére, lappföldi fiak honába! 
Verejtékëztesd vadászod, hadd lihëgjën Lemminkäinen!” (126) 
     Szarvasuk szaladni kezdëtt, Hiisi vadja vándorolni pohjolai parlagokon, lappföl-
di lakók mezoin. Füles csöbrük földöntötte, lábosaikat lëlökte, húsukat hamuba 
szórta, levesüket lángba verte. (134) 
     Szörnyu lárma lëtt nyomában lappföldi fiak honában: lapp kutyák igën ugattak, 
lapp gyerëkëk síttak-ríttak, lapp mënyecskék jól mulattak, mások mëg csak morgo-
lódtak. (140) 
     Maga léha Lemminkäinen szüntelen a szarvast uzte, hajtva nádon, hajtva érën, 
hajtva tágas hómezokön. Szikrát szórt a síje léce, füstölgött fabotja vége. Szarvas 
nëm tunt még szëmébe, híre-hamva sincs a rénnek. (148) 
     Ungon-berkën hajt utána, ópërënciát bejárja, fölveri Hiisi fenyveseit, Kalma 
puszta parlagait, Halál ajkain haladva, Kalma kertjeit súrolva. Halál tátogott utána, 
Kalma már kapásra készült, hogy eleméssze az embërt, hogy lënyelje 
Lemminkäinent. Kis híja, hogy elhibázta, hogy bekapni mégsë bírta. (160) 
     Ëgy csapás maradt töretlen, fenyves csücske fölveretlen Pohja puszta parlagain, 
Lappország lapos mezoin. Indult immár azt bejárni, fölverni a suru fenyvest. (166) 
     Hát ama helyet elérve, rëttento ricsaj fogadta Pohjolának partjairul, lappföldi 
fiak terérül: lapp kutyák igën ugattak, lapp gyerëkëk síttak-ríttak, lapp mënyecskék 
jól mulattak, mások mëg csak morgolódtak. (174) 
     Nosza léha Lemminkäinen, abba az irányba indult, kutyaugatást követve, lapp-
földi fiak terére. (178) 
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Közelebb kerülve mondta, tudakolva-kérdve tolük: „Mënyecskék itt min mulatnak, 
porontyok miért picsognak, mért veszékëlnek a vénëk, kutyáitok mért ugat-
nak?” (184) 
     „Mënyecskék azon mulatnak, porontyok azért picsognak, jajveszékëlnek a 
vénëk, kutyáink azért ugatnak: itt rohant el Hiisi rénje, csodaszarvas itt csatangolt, 
füles csöbrünk földöntötte, lábosainkat lëlökte, kásánkat kiborogatta, levesünket 
lángba verte.” (194) 
     Az a pëzsgovéru pajkos, maga léha Lemminkäinen síjét siklatta a hóban fu kö-
zött kúszó kígyóként, futtatta fenyofatalpát fürge gyík gyanánt suhanva. Szóla félre-
fordulóban, botoló kezét kinyújtva: „Mindën lapp legény vonuljon mostan 
szarvasvontatásra, mindën lapp lëány, mënyecske fogjon most fazékmosáshoz, 
mindën lapp gyerëk mozogjon, hordjon ágat, hulladékot! Lappföld mindën lábosá-
ban, fazëkában szarvas fojön!” (210) 
     Mindën izmát mëgfeszítve, rángva-rúgva hajt elore. Ëgyetlen rúgás röpíti 
szëmmel el sëm érhetore, második merész lökése füllel föl së foghatóra, harmadik 
huzakodással Hiisi szarvasára szökken. (218) 
     Iharfakarót kerítëtt, nyírvesszobül nyugöt gyártott, Hiisi vadját gúzsba kötve 
tölgyberëk bozótosában: „Csodaszarvas, csillapodjál, nëmës rén, në nyugtalan-
kodj!” (224) 
     Beletúrva bundájába, tenyerével lappogatta: „Ezën vóna jó fekünni, szép haja-
donnal heverni, alunni ifjú arával, most csëpërëdo csibével!” (230) 
     Szarvas mëgvadult e szóra, nëmës rén rúgásra fogta. Maga mondta, fölfelelte: „
Ördög adjon az öledbe hajadont, hogy hentërëghess, hogy lëányokkal mulat-
hass!” (236) 
     Mindën izmát mëgfeszítve nyírfanyugeit lëtépte, iharfakarót kidöntve, tölgyka-
rámjából kitörve. Mëgindult mëgiramodva, Hiisi szarvasa szökellve mocsáron-
mezon kërësztül, bujkálva bozótosokban, szëmmel el nëm érhetoen, füllel föl nëm 
foghatóan. (246) 
     Az a pëzsgovéru pajkos hirtelen haragra gerjedt, dúlt-fúlt rëttento dühében. Nyo-
mult szarvasnak nyomában, de nëm csúszhatott, csak ëgyet: kettétört a sí középën, 
láblyukánál sikló léce, talpánál taszítóléce, fogójánál kopjafája, nyelénél borókabot-
ja. Szarvas elszaladt elole, elenyészëtt, mint a pára. (258) 
     Akkor léha Lemminkäinen orra-lógatva, lëverten szërszámait szëmlélgette. Szó-
val mondta, fölfelelte: „Míg csak embër él a földön, soha sënki el në mënjën vaktá-
ban vadászkalandra, hát még Hiisi szarvasára! Lám, most bánhatom mënésëm: hírës 
hótalpam odavan, búcsút mondhatok botomnak, köszörült kelevézëmnek!” (270)   
 
 
 
 

2012                                             Észak hírnökei 

Lindqvist Judit Krisztina doktori dolgozata a dühről 
 
A terjedelmes dolgozat magyar ismertetője: 

 
A düh negatív megélésében 
kellemetlen emberi emóció és 
egyben biológiailag, pszicho-
lógiailag és szociálisan érté-
kes és működőképes belső 
jelzés az egyénben, amely 
különböző provokáló és bosz-
szantó élmények megélésének 
eredményeképpen affektív, 
kognitív, fiziológiai és visel-
kedésbeli reakciókezdemé-
nyek, illetve impulzusok szé-
les arzenálját hozza működés-

be. A dühösség, mint emóció tekinthető afféle kettős áldásnak, amelyről a kiala-
kult tudati világunkat Platon, Aristotelész és aquinoi Szent Tamás napjai óta az 
elismerés és a csodálat, illetve az ítélet és a tilalom hangján szóltak. Ezen hétköz-
napi, fontos és szenvedélyes belső élmény, képzeletvilágunkban igazságtalanul 
párhuzamosult, illetve azonosult az emberi pszichopatológia, vagyis az elmebaj, 
személyiségzavar, az emberi kapcsolatok nehézségei és az erőszakra való hajlam 
különböző formáival. 
A düh és a haragos indulat kutatási területét napjainkig jelentős fogalmi zavar és a 
tudományos kutatás érdektelensége nehezítette. 
Dolgozatom bevezetésként sorra vesz számos, a klasszikus filozófia és a jelenkori 
tudomány által képviselt álláspontot, amely a dühös indulatra, illetve ennek pszi-
chopatológiai párhuzamaira vonatkozik. A szemléltetett munka fő célkitűzése az 
volt, hogy létrehozza az első svédnyelvű fordítását a Novaco Anger Scale (NAS, 
1998-as verzió), a Provocation Inventory (PI), és a State-Trait Anger Expression 
Inventory-2 (STAXI-2) pszichometrikus mérőeszközöknek (kérdőíveknek). A vá-
lasztott mérőeszközök a düh, a harag különböző, de egymást kiegészítő dimenzió-
it, illetve megnyilvánulási formáit vizsgálják. A NAS a dühös indulat kognitív elő-
segítésére, fiziológiai, testi velejáróira és viselkedésbeli reakció impulzusaira, illet-
ve az ezen dimenziók tudatos kontrolljára összpontosít, a PI a különböző bosszan-
tó helyzetek eredményeképpen kialakult reakció intenzitását méri, a STAXI-2 pe-
dig a dühösséget alkalmankénti (state) és személyiségvonásbeli (trait) megélésre, 
kiélt és elfojtott megnyilvánulási formákra és kontrollra bontja. 
A mérőeszközök svéd nyelvi szöveg és kulturális környezetbe történő átépítése 
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lépni egy új ösvényre anélkül, hogy látnánk merre is kanyarog? Mennyire vagyunk 
megalkuvók? Háda János hangsúlyozta, számára mindegy vajon Helmerek vagy 
Nórák ismernek-e magukra ebben a rendezésben. Ahogy vallja, nagyon hisz Ibsen 
zsenialitásában, hozzáértő mesteri boncoló-technikájában. Egy külsőleg ráerősza-
kolt aktualitás csak elhomályosítaná Ibsen darabjainak könyörtelen leleplező ere-
jét – mondja a rendező. 

A József Attila Színház előadásából szeretném még külön kiemelni a Lindénét, a 
Krisztinát alakító Fehér Annát. Az ő Krisztinája korántsem a megszokott visszafo-
gott, kissé szürke satírozásban megjelenő, mellékszereplő barátnőt ábrázolta. In-
kább egy Nórával egyenrangú, de mégis vele kontrasztként megjelenő izgalmas 
egyéniséget mutatott be nekünk. Frappáns, rafinált színészi eszközökkel formált, 
egy a szokottnál rejtélyesebb asszonyt mutatott be nekünk, érdekes kétértelműség-
gel. Jobban elgondolkoztatott engem ennek a Krisztinának a sorsa, mint ahogy ezt a 
figurát eddig a színpadról ismertem. Az előadás utáni beszélgetésünk során Fehér 
Anna elmondta, hogy éppen ezekre a  kis rejtett kérdőjelek non-verbális játékára 
szereti fektetni a hangsúlyt. Inkább  az intenzív némajátéknak, a metakommuniká-
ciónak a híve.  

„Szeretem ezt az érzékeny, kiszolgáltatott és mégis vágyakozó Ibsen-figurát. 
Lindéné keménysége, szigorú elvei elkötelezik őt. Annál izgalmasabb, hogy szinte 
kifakad belőle az érzelem. Szembesül önmagával, összetalálkozik saját vágyaival, 
amiket többé nem tagadhat meg. És ezt a feleszmélést akarja mindenképpen Nórá-
nak is átadni. Ezért ragaszkodik Krisztina, hogy Nóra is  nézzen szembe az igaz-
sággal” –mondja Fehér Anna, aki igazán tudhatja miről beszél. Hiszen a színésznő 
repertoárjában évek óta a másik nagy ibseni kihívás, Hedda Gabler szerepe is jelen 
van.  

Ahhoz, hogy ez a magyar ibseni ünneplés itt Oslóban létrejöjjön, bizony sok ön-
zetlen ember közreműködésére volt szükség. Sem a Norvég Színház, sem az Oslói 
Művészeti Főiskola nem tudott segíteni a megfelelő színpadtér kikölcsönzésében. 
Ezért kellett megelégednünk a bár barátságos, de mégis igen szűk, amatőr jellegű 
Bygdelagssamsipnad adta lehetőségekkel. A norvég Kulturális Minisztériumtól ka-
pott támogatás éppen hogy fedezte a tizenhárom repülőjegyet, és az igen szerény 
honoráriumot.  

Köszönet jár azoknak, akik kitartottak ennek a remek színművészeti alkotásnak 
Norvégiába való importálásában: A szervezők, szállásadók, vendéglátók, fuvaro-
zók, cipelők, kellékesek, világosító, kölcsönzők. Ezért is külön megható élmény 
volt számomra a vastaps alatt néhány magyar színész szemében a megilletődöttség 
egy-két könnycseppét felfedezni, hogy Ibsen szülőhazájában hajolhattak meg egy 
norvég mestermű végén. 

Kozák Katalin  
színháztörténész/pedagógus,  

kozak.katalin@lu.hio.no  
*Megjelent az oslói Magyarok Baráti Köre Híradójában 2006 őszén. 
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         TIZËNNËGYEDIK ÉNËK 
         Lemminkäinen mégis elfogja a szarvast, sot Hiisi  lovát is. 
                         A vadász imája az erdo isteneihëz 
 
 
     Az a léha Lemminkäinen hánytorgatta most magában, mitévo lëgyën ezëntúl, 
választás elé kerülve: hagyja Hiisit szarvasostul, s maga mënjën otthonába, vagy 
mégëgyszër mëgpróbálja, lécét lassacskán eresztve, erdo Hölgyét hogy në sértse, 
liget lányait në bántsa. (10) 
     Száját szóra is nyitotta, mondókáit mondogatta: „Világnak ura, nagy Ukko, Mi-
atyánk magas egekben! Adj most hótalpat, arányost, könnyen sikló sílécëket, 
mëlyekkel simán mëhessek mocsarakon és mezokön Hiisi hírhedëtt honába Pohja 
pusztáin kërësztül, Hiisi szarvasa szagára, nyári rénnek nyomdokára.” (22) 
     „Válok népektol vadonba, embërëktül erdoségbe, Tapiola tájaira, Tapio tanyahe-
lyére. Hëgyek-halmok, üdvözöllek, ti fënségës fenyveserdok, szalmaszínu 
nyárfaerdok; üdv nekëm, ki üdvözöllek!” (30) 
     „Légy jó, erdo, embërëdhëz, hajolj hozzá, hu Tapio! Kísérd kedvezo helyekre, 
tëdd arra a dombtetore, hol vadászszërëncse várja, erdo kincse gazdagítja!” (36) 
     „Nyyrikki, Tapio sarja, víg suhanc, piros süveggel! Jeleket faragj a fákba, nyila-
dékokba nyomokat, hogy vaksin utam në vétsem, téves ösvényre në térjek, míg a 
bokrosban bolyongok, erdo kincséért esengëk.” (44) 
     „Mielikki, vadon virága, gömbölyucske gazdaasszony! Aranyad haladni hagy-
jad, ezüstödet vándorolni leso embërnek elébe, esengonek ösvényére!” (50) 
     „Arany kulcsodat kioldva csípodön csüngo gyurudrol, Tapio lakát kinyissad, 
éléstárait kitárjad vadra várakozásomkor, esdo erdojárásomkor!” (56) 
     „Ha nekëd nincs érkëzésëd, szolgálóidat szalajtsad, munkásaidat mënesszed, in-
dítsad inasaidat! Hogy lëhetnél háziasszony, ha nëm volna nocselédëd, száz is 
szolgálólëányod, ezër engëdelmes szolga, járni nyájaid nyomában, mindën marhád-
ra vigyázva?” (66) 
     „Pagonyok picinke lánya, Tapiola csöpp cselédje, fújd mëg mézszavú tilinkód, 
mézfuvoládat fuvintsad erdo hölgye hallatára, arany asszonykád fülébe! Fölfigyel 
talán a hangra, fuvolád szavára fölkel, merthogy éngëm mëg së hallgat, nëm moz-
dulna mëg szavamra, pedig kérlelëm kitartón, arany szájjal szólongatva!” (78) 
     Ottan léha Lemminkäinen zsákmánytalan zsörtölodve járt mocsarakon-mezokön, 
rótta útját rëngetegben, Isten irtogatta dombon, Hiisi përzsëlte pagonyban. (84) 
     Mënt egész nap, méne másnap, hát a harmadik nap este magas dombtetore ére, 
ëgy hatalmas kore hága. Onnan északra tekintëtt, lápon át nyugatra látott: Tapio 
tanyája sejlëtt, arany ajtai ragyogtak, északról ködön kërësztül, hëgy mögül, 
harasztosokbul. (94) 
     Az a léha Lemminkäinen akkor tüstént arra tartott, oda, közvetlen közelbe, 
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Tapiónak ablakára. Ottan bélesëtt a házba, ház hatodik ablakába: jótét lëlkëk ott 
lakoztak, boség bábái tanyáztak köznapi kopott gúnyában, elrongyolódott ruhában. 
(104) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Hogy heverhetsz, erdo hölgye, köznapi kopott gú-
nyában, szérun szaggatott ruhában, magad is fülig mocsokban, elrútulva rongyaid-
ban, orcád ormótlanra válva, egész elformátlanodva? (112) 
     „Legutóbbi lételëmkor erdon három volt erodöd: ëgyik fábul, másik csontbul, 
harmadikuk kobül rakva; hat ablaka volt aranybul mind a három vár falának. Azo-
kon ahogy benéztem, fal alól fëlágaskodva, hát a háziúr, Tapio, mëg a hírës házi-
asszony, mëg a Tellervo kisasszony, Tapio teljes házanépe aranyos ruhákba’ rin-
gott, ezüst dolmányban díszëlgëtt. Erdo hölgyének magának, erdo édës asszonyának 
aranyabrincsok a karján, aranygyuruk mindën ujján, arany foköto fejében, 
aranyszallagok hajában, aranyfüggok a fülében, gyori gyöngyök a nyakában.” (134) 
     „Ó, erdei édës asszony, Metsolának mézanyója! Szórd lë szénázó cipodet, 
vesszovágó bocskorodat, vesd lë csuri vén csuhádat, szürke gürcölo gúnyádat! Öl-
tözzél örömruhádba, osztó kedved ködmönébe vadra várakozásomkor, esdo 
erdojárásomkor! Elfog engëmet a bánat, keseruség száll szívemre, hogy így fáradok 
hiába, sëmmi nélkül oly sokáig, mert nëm adsz ajándokidbul, nëm segítesz 
sëmmiképpen. Örömtelen ürmös este, haszontalan hosszú napra.” (152) 
     „Vadon véne, dérszakállú, kérëgkucsma, zuzmóbunda! Vond az erdot gyönge 
gyolcsba, vadont posztóba, puhába, mindën nyárfát nyári göncbe, égërëket 
ékësekbe, szálfenyoket színezüstbe, lúcokat aranylepëlbe, vén törzseket rézruhába, 
erdei fenyot ezüstbe, nyírëkre aranyvirágot, aranycsörgot csonkjaikra! Lëgyën úgy, 
mint hajdanában, néhai boldog napjaidban: fenyoágon hold világolt, napot lëngettek 
a lombok, erdok mézzel illatoztak, vadon mélye édës márccal, ligetëk malátalével, 
ingoványok írósvajjal.” (172) 
     „Erdo legkedvesebb lánya, Tapiónak Tuulikkija! Tereld csordád tisztásokra, 
nyájadat nyitott mezore! Hogyha kölletlen kocogna, vándorlásra lusta volna, 
vesszot vágj a bokrosokbul, nyiladékbul nyírfaágat, avval csiklandozd a csülkit, 
avval vágj a vékonyába! Fussanak csak fürge lábon, szaladozzanak szökellve, 
vadászembërnek elébe, lesbenálló leshelyére!” (186) 
     „De ha rátalált az útra, kényszërítsed, hogy kövesse! Kétfelol a karjaidat korlátul 
emeld köréje, në csatangoljon a csorda, mindig ösvényën maradjon. Ha mëg 
elcsëllëng a csorda, elugrándozik az útról, vidd vissza fülénél fogva, szarvait ma-
rokra fogva!” (196) 
     „Hol dorongfa dolt az útra, félrevesd az útfelére, hol hevernek hosszú törzsek, 
vágjad furésszel felébe!” (200) 
     „Kerítés ha közbejone, szélës rést szakíts beléje, öt vesszo közét kitörve, hét ka-
ró közét lëhajtva.” (204) 
     „Ha folyó szakítja félbe útjukat, kërësztbe folyva, húzz selyëmhidat fölébe, pal-
lónak piros szalagot! Kísérd öblökön kërësztül, sekélyësëkbe segítve Pohjola patak-
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Energikus magyar Nóra  
az oslói Ibsen Fesztivál árnyékában 
 
A száznál is több lelkes magyar néző a szó szoros értelmében időben is és térben 
is a hivatalos Ibsen Fesztivál árnyékában találkozhatott Nóra Helmerrel, Varga 
Klári sokszínű, árnyalatos alakításában: ez a magyar Babaház pár utcával a norvég 
Nemzeti Színháztól északra a Nordahl Bruns utcában épült fel, a 
Bygdelagssamskipnaden nagytermében, és pont a hivatalos fesztivál utolsó dél-
utánján. A József Attila Színház megbecsült és népszerű művészei a Norvégiai 
Magyarok Baráti Köre meghívására és vendégeiként érkeztek Oslóba. Ibsen jól 
ismert alakjai könnyed magyar nyelven, a mai nézőkre szabott kristálytiszta gon-
dolatokat tolmácsolva csendültek fel minden konzervatív, elavult pátosz nélkül. Ez 
a nyelvi tündöklés Kunos László friss fordításának köszönhető. A magyar irodalmi 
élet büszke lehet arra a teljesítményre, hogy a világhírű norvég drámaíró legjelen-
tősebb polgári drámái közül hét színmű új fordításban jelent meg 2001-ben, ezt 
reméljük a norvég sajtó is előbb utóbb említésre méltónak tartja majd. Arról nem 
is beszélve, hogy Kunos fordításai egy egész Ibsen-hullámot indítottak meg Ma-
gyarországon. Az irodalmi értékeket megtartó, de remekül mondható szöveg nagy 
sikert ért el mind az otthoni színészek, mind a kritikusok körében, és sok izgalmas 
színházi produkcióra késztette a magyar alkotóvilágot. A József Attila Színház 
Oslóba látogató lelkes csapata sem győzte a könnyen gördülő nyelvi alapanyagot 
dicsérni. „Rendkívül jól lehet ezt a fordítást mondani, finom árnyaltságait, a mai 
világban is magától értetődöttségét szeretem” – mondja Varga Klári színésznő. És 
lelkesen folytatja: „Ez a szép darab, ami az emberi nem értékrendjének minőségé-
ről szól, nekem minden előadáson kifejezetten katartikus, nagy repülést jelent.”  

Varga Klári két éve szerződött a József Attila Színházhoz a Madách Színház-
ból. Nagy művészi elhivatottságát jellemzi, hogy a fizikai felkészültséget és önfej-
lesztést ugyanúgy kötelességének tartja, mint a lelki és szellemi felkészültséget. 
Ezért is sportol, kerékpározik és szinte professzionális futó, ezüstérmes sokszoros 
félmaratonos, és immár másodszor fut teljes maratont. Minden reggelét, természe-
tesen itt a vendégjáték alatt is, az erdőben kezdi, onnan merít energiát az átélés 
művészetéhez. Tehát még ebben is valódi norvég Nórának való! 

A magyar Nóra-társulat Háda János rendezővel az élén Ibsen örök emberi egye-
temességét és mindenkori aktualitását vallja. Tudatosan nem akarják, felesleges-
nek tartják az Ibsen-darabok formalista modernizálását. Inkább a mély pszicholó-
giai elemzésre törekednek. A Babaházban nem a női nem emancipációjára akarják 
fektetni a hangsúlyt, hanem két ember kapcsolatának szükséges egyenrangúságára. 
Ez a társulat nemtől függetlenül akar rávilágítani a kortól független ibseni dilem-
mákra: Szembe merünk-e nézni tartós kapcsolataink minőségével? Képesek va-
gyunk-e levonni a konzekvenciát, ha az igazság utolér bennünket? Rá merünk-e 
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sikerültebb drámája. 
Fredrik Juel Haslund pedig Borkman elemzésében arra hívja fel a figyelmet, 

hogy még nem vetették alá a legújabb struktúraelemzési módszereknek, vagyis a 
tartalom és a forma egységének a vizsgálatai eddig elkerülték ezt a drámát. Így e 
darab mélyebb megismerése még várat magára. 

John Gabriel Borkman ötvenes éveit taposó álmodozó férfi. Bányász családból 
küzdötte fel magát a bankigazgatóságig. A vezető állás érdekében lemondott sze-
relméről egy "segítőkész" ügyvéd javára. Álmai megvalósításához, az iparosítás-
hoz és a közlekedés megreformálásához, fellendítéséhez sok pénz kellett. A bank-
betétesek megtakarításaihoz nyúlt, vagyis sikkasztott. Három évet vizsgálati fog-
ságban, öt évet börtönben, s a darab kezdetéig már nyolc évet önkéntes száműze-
tésben, a Rentheim-villa emeleti szalonjában töltött. 

A Rentheim-család ikerpár lányai, Gunhild és Ella éveken át vetélkedtek egy-
mással. John Gabriel Gunhildet vette feleségül, miután szerelmét Ellát átengedte 
ügyvéd barátjának. 

Hét éves fiúk, Erhart, a bankcsőd után nagynénjéhez került. Ella, a messzire 
költözött testvér tizenöt éves koráig nevelte abból a pénzből, amit Borkman a csőd 
elől kimentett. Ella visszavásárolta a hitelezőktől a családi villát, ahol Gunhild és 
John Gabriel lakott, s lakhat Ella jóvoltából most is. 

Ellának a családi villába érkezésével indul a dráma. Tizenhat év után szánja rá 
magát, hogy meglátogassa a szülői házat, aminek nem csak tulajdonosa, hanem 
fenntartója is. Halálos beteg, szeretné rávenni nevelt fiát, hogy költözzön vissza 
hozzá élete hátralévő pár hónapjára. 

Gunhild azonban más szerepet szánt fiának, az ifjú Borkmannak; családja hír-
nevének visszaszerzését. 

Erhart hosszú évekre elszakadt megbélyegzett szüleitől. Nagynénje mellett biz-
tonságban, szeretetben, szabadságban nőtt fel. Apja kiszabadulása után, tizenöt 
évesen került vissza a szüleihez. Az anya ettől kezdve próbálja saját képére és 
gondolkodására formálni, a nevelőanyával, valamint a bukott apával szembefordí-
tani. Erhart az első adandó alkalommal elmenekül a konfliktusok elől Fannyval, 
egy emancipált, elvált, idősebb, de vagyonos nővel. 

Gunhild a férje iránti vak gyűlöletében fiát a boldogtalanságba kergetné, iker-
testvérét a magányos halálba. Számára férje tizenhat éve halott. 

Az öregek végül magukra maradnak. John Gabriel belehal a tizenhat év utáni 
első szabadban végzett sétájába, az ikertestvérek pedig kibékülnek. 

Hilda Hellwig rendezőnő arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért olyan bol-
dogtalanok az emberek ebben a darabban. 

A teljesen azonos fazonú, nehézbársony ruhákkal és a hasonlóra fésült frizurá-
val az ikrek egymáshoz tartozását akarta kiemelni, az élesen elütő színekkel pedig 
feloldozhatatlan ellentétüket. Az életnek teljesen hátat fordító Gunhildet sötétkék-
be, a halálosan beteg testvért vérvörösbe öltöztette. Az Erhartot elrabló Fannyt 

jaiban, zajló zúgókat kerülve!” (212) 
     „Tanya gazdája, Tapio, gondos gazdaasszonyoddal, erdo oszhajú öregje, koroná-
zatlan királya! Mimerkki, erdok mamája, aranyos adakozója, kék köpönyegës ki-
rályné, láp hölgye, piros harisnya! Alkudjunk aranyainkon, osztozzunk 
ezüstjeinkën! Aranyam a hold korábul, nappal ëgyidos ezüstöm, hadban-harcokban 
szërëztem, vitézi verekëdésben. Erszényëmben elkophatnak, fényük vesztik tarso-
lyomban, ha ki nëm adom aranyam, ezüstöm el nëm cserélëm.” (230) 
     Most a léha Lemminkäinen síjét siklatta sokáig. Gajdolt ëgyet a gazosban, hár-
mat hëgynek hónaljában, erdo hölgyét engesztelte, gazdát mëgnyerte magának, 
szólt a szuzeknek szívéhëz, Tapio lëányaihoz. (238) 
     Ki is kergették, kiuzve Hiisi rénjét rejtëkébül, Tapio tanyahelyérül, Hiisi háza 
tájékárul, ëgyenëst vadász elébe, zsoltároló zsákmányául. (244) 
     Maga léha Lemminkäinen hosszú pányvát pëndërítëtt Hiisi vadja vállaira, nya-
kába tevecsikónak. Nëm nagyon ficánkolódott, hogyha hátát lappogatta. (250) 
     Akkor léha Lemminkäinen szóval mondta, fölfelelte: „Rëngeteg ura, királya, 
puszta hercege, hatalmas! Mielikki, erdo mamája, aranyos adakozója! Jertëk most 
aranycserére, válogassatok ezüstben! Lënge leplet tégy a földre, kedves kendodet 
terítve aranyaidnak alája, csillogó ezüstjeidnek, hogy në hulljanak homokba, pi-
szokba pocsékolódva!” (264) 
     Azzal indult Pohjolába, így beszélt, mihelyt belépëtt: „Hiisi szarvasával jöttem, 
hoztam Hiisi erdejébül. Adjad, asszony, most lëányod, viruló arám vihes-
sem!” (270) 
     Louhi, Pohjola banyája, így felelt neki szavára: „Csak akkor adom lëányom, vi-
ruló arád vihetëd, hogyha Hiisinek hatalmas pejparipáját betöröd, Hiisinek habzó 
lovával térsz mëg Hiisi rétjeirül.” (278) 
     Akkor léha Lemminkäinen arany kantárját kihozta, ezüst szíjait szërëlte, elindult 
lovat szërëzni, szalmaszoru lóra lesni, Hiisi rétjérol behozni. (284) 
     Elszántan haladt elore, sebbel-lobbal lépëgetve, zöld mezoben mëndëgélve, ama 
szent barázda szélin. Innen indult lókeresni, szalmaszorure vadászni; övén 
másodfunek féke, hátán hámszíja csikónak. (292) 
     Leste ëgy nap, leste másnap, hát a harmadik nap este maga dombtetore méne, 
ëgy hatalmas kore hágva. Vetëtte szëmét keletnek, fejét nap felé emelve: lovat látott 
a ligetben, szalmaszorut a berëkben, annak szikrát szórt a szore, füstfëllegëket söré-
nye. (302) 
     Szóla léha Lemminkäinen: „Világnak ura, nagy Ukko, fëllegëk örök Öregje, ég 
ködeinek királya! Nyisd mëg az egek nyílásit, mënnynek mindën ablakábul szórj 
alá acélsörétët, suru jégesot eresztve szorére csodacsikónak, Hiisi hátasa fará-
ra!” (312) 
     Egeknek ura, nagy Ukko, fëllegëk fölötti isten, égnek épségét kikezdve, boltját 
két darabra bontva, hullat jégesot, hidegët, surrogó acélsörétët, lófejnél talán kiseb-
bet, de embërfejnél nagyobbat szorére csudacsikónak, Hiisi hátasa farára. (322) 
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     Akkor léha Lemminkäinen hozzálépëtt, hogy közelrol mëgnézze lovát magának. 
Szóval mondta, fölfelelte: „Hiitola heves csikója, hëgyek habzószájú ménje! Add 
aranypofád kezembe, ezüstfejedet eresszed aranyos gyeplogyurumbe, ezüstös csinos 
csatomba! Nëm tartalak rosszul tégëd, nëm hajszollak én halálra; alig hajtunk ëgy 
arasznyit, csak kocogunk ëgy keveset Pohjola palotájába ahhoz a gonosz anyóshoz. 
Ha csattantok is csapómmal, húzok ostorom hëgyével, tëszëm csak sima selyëmmel, 
puha posztószallagommal.” (342) 
     Hiisi hátas pejcsikója, hëgyek habzószájú ménje aranyos pofáját adja, ezüstös fejét 
ereszti aranyos gyeplogyurukbe, csillogó ezüstcsatokba. (348) 
     Így hát léha Lemminkäinen azt a nagy lovat betörte, zabolát fogába zárva, kantár-
ját fejére kötve, majd paripájára pattant, Hiisi hátasa farára. (354) 
     Fürgéjét faron legyinti, fuzfavesszovel noszítva. Kocogott vele keveset, magas 
töltésën terelte dombnak északi felére; havas hëgyteton kërësztül ért el Észak székhe-
lyére. Méne udvarról a házba, szóla a szobába lépve, Pohjolának portájára: „Én a 
nagy lovat betörtem, Hiisi ménjét mëgnyergeltem zöld legeloin ligetnek, szent szán-
tóföldnek szegélyin, Hiisi szarvasával ëgyütt Hiisi földjérül behoztam. Adjad, asz-
szony, hát lëányod, viruló arám vihessem!” (372) 
     Louhi, Pohjola banyája szóval mondta, fölfelelte: „Csak akkor adom lëányom, vi-
ruló arád vihetëd, ha a hattyút mëgvadászod, pompás páváját vizeknek, Tuonela sötét 
tavárul, szent folyónak forgójábul ëgyszëri rugaszkodásra, ëgyetlen nyilat ereszt-
ve.” (382) 
     Akkor léha Lemminkäinen, az a szép Kalandoskedvu indult hattyúnak lesére, 
hosszú nyaknak látására Tuonela sötét tavára, Manala mocsaraira. (388) 
     Öles léptëkkel haladva, sebbel-lobbal, nagy sietve igyekëzëtt Tuonelába, forgata-
gos szent folyóra; drága íja vállra vetve, nyilas puzdrája nyakában. (394) 
     Csurgósipkás csordapásztor, Pohjolának vaksi véne, ottan Tuonela tavához, forga-
tagos szent folyóhoz várva-várta Lemminkäinent, érkëzésit ëgyre leste. (400) 
     Némëlyik napon valóban látta léha Lemminkäinent közelëdni-jodögélni oda 
Tuonela tavára, zajló zúgó hajlatába, forgatagos szent folyóra. (406) 
     Vipërát emelt a vízbül, habokból halálos bürköt, szívét általverte véle, 
Lemminkäinen mája mellett, baloldali borda szélin, jobb válla alá gyakintva. (412) 
     Akkor léha Lemminkäinen kínlódott kemény-këgyetlen. Mondogalódott magá-
ban: „Hát abban bizony hibáztam, hogy nëm tudtam mëgtanulni szerelmes 
szüloanyámtul két varázsigét csupáncsak, sokat mondok, hogyha hármat: mint 
lëgyek, miként maradjak állva áldatlan napokon; bürök bubáját feledtem, vakcsonek 
varázsigéit. (424) 
     „Ó, szüloanyám, nagyasszony, fëlnevelo drága dajka! Tudnád csak, tekintenéd 
csak, hol vagyon szëgény szülötted! Jönnél mit së késlekëdve, segítségëmre sietve, 
mentenéd szëgény szülötted öldöklo halál ölébül, korai kialuvástul viruló-vidám ko-
rában!” (434) 
     Akkor Pohja vaksi véne, csurgósipkás csordapásztor belelökte Lemminkäinent, 
Kaleva fiát veszejtve, Tuonela sötét tavába, feneketlen forgatagba. Méne léha 
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fjord végében magányosan álló isten háta mögötti otthont. Apjuk ide hozza új 
feleségnek, mostohának Ellidát, aki egy világítótorony-szigeten nőtt fel, s amint 
elvesztette szüleit, belekényszerült ebbe a házasságba. Két szerelme a tenger és 
egy titokzatos amerikai tengerész.  

Robert Wilson rendező a lengyel Dráma Színházban is színre vitte ezt a Susan 
Sontag féle változatot, s ezt láthattuk az oslói Fesztiválon. Wilson nevéhez fűző-
dik az éteri tisztaságú és álomkék színpadkép kialakítása is. Egyetlen vitorlarúd 
(esetleg zászlórúd?) szökik a magasba, jelképezvén szinte minden szereplő felle-
gekbe törő vágyait. A kivilágított háttérre sziluettként vetülnek a szereplők alak-
jai. Koreografált mozgásuk idővel megrajzolja karakterüket, a zene s a narráció 
összjátéka pedig a történetet. Kevés a szó, annál több a mozgás-fény-hang szim-
bolizálta misztikus jelenet. Ritka esztétikai csoda részesei lehettünk. Színész le-
gyen a talpán, aki ennyire ura és sugárzó alkotója tud lenni testének. Ne felejtsük 
el Ellida megformálójának a nevét: Danula Stenka. 

A kosztümöket a divatbemutatók világából jobban ismert Giorgio Armani ter-
vezte. Szürke és fekete minden ruhadarab, kivéve természetesen Ellida tengerkék, 
lágyesésű, testhez simuló, földig érő ruháját. Az idősebb, lázadozó, mindenből 
kitörni akaró lány sárgarépa vörös haja az egyetlen rikító színfolt. (A tenger asz-
szonya -Kobieta z morza-, a warsói Teatr Dramatyczny vendégjátéka,  rendezte 
Robert Wilson) 
 
John Gabriel Borkman 
 
A svéd Dramaten Színház vendégjátéka mérföldkő az Ibsen Fesztiválok sorában, 
mert   először került nő rendezte Ibsen mű - a főprogramban- színpadra. Nem is 
akárki ő, a magyar származású Hilda Hellwig  (sz: Fényes Hilda), akit Fallada: 
Mi lesz veled emberke? Katona József színházbeli 1999-es rendezése óta a ma-
gyar közönség is ismerhet.  

Ibsen öregkori drámáinak fő témája az élethivatás. Igaz ez a Solness építőmes-
ter s a Ha mi, holtak, feltámadunk drámákra is. A John Gabriel Borkman e két 
mű között keletkezett 1896-ban. Vegyes érzelmekkel fogadták, sokan megkérdő-
jelezték értékeit. Örök vita folyik azóta is róla, s a kutatók alapvető drámai hiá-
nyosságokra is rámutatnak. Bécsy Tamás egyenesen epikus műnek tartja. Kamil-
la Aslaksen a norvég kulturális hagyomány és az epikus dráma kapcsolatával ér-
vel Ibsen mellett. „A norvég kultúra régmúlt időkre visszanyúló tradíciója az a 
hit, hogy nemzeti identitásuk valahol legbelül, lelkük mélyén, az eljátszott szere-
pek mögött rejtőztetve, misztikumba burkolózva, a metaforák árnyékában találha-
tó; természetfeletti oltalom alatt áll. ...ha a fátyol lehull, a főhős szembekerül a 
saját életével, kiderül értéktelensége: színház volt az egész. A leleplezés drámája 
maga a dráma.” (Agora, 1993) 

Ibsen maga az egyik angol kiadás előszavában azt említi, hogy ez az egyik leg-
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Solness építőmester 
 
Az emberi vágyakat, a dicsőséget, a sikert szimbolizáló  magas torony helyett eb-
ben az előadásban horizontálisan kiosztott üvegtábla labirintus osztja darabokra a 
színteret. Az embermagasságú és szélességű táblákon épület-alaprajzok, homlok-
zattervek láthatók. A színváltásokhoz csak az üveglapokat kell a padlóba vésett 
hornyokból kiemelni, másikba illeszteni,  s máris átalakul a tervezőiroda lakószo-
bává, míg legvégül a külső teret lehatároló kerítésfallá. A díszletet – stílszerűen – 
egy építész tervezte. 

Az oslói Nemzeti Színház színészei furcsa idegenkedéssel mozogtak a megle-
hetősen leegyszerűsített, üveg-rideg térben. A darab mondandójában rejlő feszült-
ség nem a szövegből s az Ibsen művet tolmácsolók játékából, hanem csak- az 
amúgy remek- kulissza törékenységéből, pengeéles széleiből, kis tűréshatárú haj-
lékonyságából fakadt. 

Úgy tűnt, mintha a repertoár szélesítése s minden színész foglalkoztatása ürü-
gyén hozták volna össze ezt az előadást a nagyszínpad mögötti raktérből átalakí-
tott ideiglenes színen. A darabot a fesztivál 3 hete után átvitték a Nemzeti Színház 
Amfi színpadára. (Solness építőmester, az oslói Nemzeti színház bemutatója, ren-
dezte Runar Hodne) 
 
A tenger asszonya 
 
1998-ban volt a bemutatója a Robert Wilson rendezte változatnak az olaszországi 
Emilia Romagna Teatro társulat előadásában. (Donna del mare (Lady from the 
Sea) A szöveget Susan Sontag amerikai írónő alkalmazta színpadra. Ezután nem 
csak Olaszországot járta be ez az előadás, hanem francia és dél-koreai fesztiválo-
kat is. 
Robert Wilson a Texasi Egyetemen és a brooklyni Pratt Intézetben tanulta ki a 
rendezés mesterségét. Színrevitelei komplex művészeti egyvelegek: ötvözik a 
mozgást, a beszédet, a világítást, a képzőművészetet, a designt. A Long Island-i 
Watermill Center színházi laboratóriumban 2000 óta kísérletezik. Legemlékezete-
sebb rendezései: Wagner: Das Rheingold 2000; Georg Büchner: Woyceck 2000, 
Wagner: Götterdämmerung 2002; Strindberg: Álomjáték 2000; Ibsen: Peer Gynt 
2005. 

Susan Sontag 1996-ban teljes mértékben átírta, harmadára rövidítette Ibsen szö-
vegét.  Két anekdotát írt bevezetőnek, egyet arról, hogyan kapta Ellida egy hajóról 
a nevét, a másikat pedig az időnként éjfélkor partra vetődő fókaseregről. Wangel 
doktort, a férjet teszi meg a történet mesélőjének. Ezáltal szinte tálcán szolgálta 
fel Robert Wilson rendezőnek a mozgás- és fényelemekre való építkezés lehetősé-
gét. Wangel doktor elveszti feleségét. Magára marad két tizenéves lányával, akik-
nek minden gondolata akörül forog, hogyan tudnák mihamarabb elhagyni ezt a 

Lemminkäinen zajló zúgókon zötyögve, sello sodrától löködve tanyájára 
Tuonelának. (444) 
     Tuoni vérszomjas vitéze ottan kardjával kiszabta, vágta kétélu vasával. Szablyá-
jának ëgy szelése széjjeldobta öt darabra, osztotta kilenc koloncra. Tuonela tavába 
szórta, Manala mocsaraiba: „Itt ogyelëghetsz örökre számszëríjastul-nyilastul, víz 
madarára vadászhatsz, habokban hattyúra lohetsz.” (456) 
     Így lon Lemminkäinen vége, heves udvarló halála Tuonela sötét tavában, 
Manala mocsaraiban. (460) 
 
 
    TIZËNÖTÖDIK ÉNËK 
     Lemminkäinen anyja életre kelti holt fiát. 
     Varázsversëk zúzott és vágott sebëkre, csonttörésre 
 
 
     Léha Lemminkäinen anyja otthon ëgyre arra gondolt: ”Lemminkäinent vaj’ mi 
lelte, Kauko mostan merre járhat? Hírt së hallani felole, hol bolyong a nagyvilág-
ban.” (6) 
     Nëm tudta szëgény szüloje, nëm sejtëtte árva anyja, merre hányódik a húsa, édës 
vére hol veszodik. Talpal-é tobozos dombon, vagy hangafuves homokon, avagy 
tengërën hajózik habtarajos hullámokon, vagy tán szörnyu hadba szállott, 
fegyvercsörgeto csatába, lábaszáráig vërësben, térdig éro vérfolyamban. (18) 
     Kyllikki, kacér mënyecske sürgött-forgott, nézelodött Lemminkäinennek laká-
ban, Kalandosnak otthonában. Figyelte a fésut este, rápillantott rëggelënte. 
Valamék napon is nézte, úgy rëggel felé figyelte: hát vérrel folyott a fésu, vörös 
harmat hullt belole. (28) 
     Kyllikki, kacér mënyecske szóval mondta, fölfelelte: ”Jaj, odavan már a férjem, 
kedves Kaukóm holtra válott embërveszejto vadonban, kikutatatlan utakon. Ím, vér-
rel folyik a fésu, vörös harmat hull belole!” (36) 
     Akkor Lemminkäinen anyja maga mëgnézte a fésut, rögvest ríva is fakadva: ”Jaj 
nekëm, szëgény fejemnek, én nyomorult életëmnek! Lám, most támaszom, szülöt-
tem, gyámolom, szëgény gyerëkëm jutott végveszëdelëmbe, odavan a hos dalia, 
mëghótt léha Lemminkäinen! Ím, vérrel folyik a fésu, vörös harmat hull 
belole.” (48) 
     Fölfogta szoknyája szélit, ruháját karjára kapta, iszonyú futásnak indult, 
eszeveszëtten szaladva. Lábához hëgyek lapultak, völgytekenok fëltöltodtek, fëlso 
föld lëlaposodott, alsó föld fëlemelodött. (56) 
     Így ért puszta Pohjolába. Kérdëzosködött fiárul, sürgetve-tudakozódva: ”Hej, të 
pohjolai asszony! Hova tëtted Lemminkäinent, hogy vesztëtted el fiamat?” (62) 
     Louhi, pohjolai asszony maga mondta, válaszolta: ”Sëmmit sëm tudok fiadrul, 
merre tért, hová tekergëtt. Lovas szánkómra helyëztem, tüzes táltosom kasába; tán a 
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hólucsokba roskadt, vagy tán mëgfagyott a jégën, jutott farkasnak fogára, boszült 
medvének belébe.” (72) 
     Monda Lemminkäinen anyja: ”Mit hazudozol hiába? Fiammal nëm bír a farkas, 
Lemminkäinennel a medve! Farkast ëgy ujjal elöli, medvét markával lëbírja. Ha 
azonnal mëg nëm mondod, hova tëtted Lemminkäinent, új csurkapudat kidöntöm, 
Szampó zárait lëtépëm.” (82) 
     Szólt a pohjolai asszony: „Jóllakásig jóltartottam, ëtetve-itatva boven, fürösztöt-
tem tejbe-vajba. Ültettem ladik farába, hogy az árkon átevezzën. Föl nëm foghatom, 
mi érte, lëcsurogtában mi lelte, hogy a zúgóba zuhant-ë, sello árja elsodorta?” (92) 
     Monda Lemminkäinen anyja: „Mit hazudozol hiába? Ideje igazat szólni, hazug-
ságnak véget vetni. Hova tëtted Lemminkäinent, Kaleva fiát veszejtve? Végórád 
ütött különben, itt ehelyt elér halálod.” (100) 
     Szólt a pohjolai asszony: „Immáron igazat mondok. Küldtem vadrénre vadászni, 
sível szarvast hajkurászni, Hiisi táltosát betörni, méncsikóját mëgnyergelni, majd 
Haláltó hattyújára, szent madarat mëgvadászni. Többet nëm tudok, mi lelte, 
veszëdelmére mi válott, ki lëhet kerékkötoje, mért késik jelëntkëzése 
mënyasszonyt-arát kikérni, lányomat kikövetelni.” (114) 
     Anyja útrakelt azonnal fia fëlkutatására. Lápon farkasként loholva, erdon med-
veként motozva, vidraként a vízben úszva, hangyaként homokba bújva, dombon 
dongóként dönögve, fülesként mezon futosva, mindën sziklát mëgmozdítva, tuskó-
kat kidöntögetve, hullott ágakat halomba, pudvásábul pallót rakva. (126) 
     Így kereste, így kutatta hetekig, de nëm találta. Fiát fáktul kérdëzgette, tuntét 
tolük kérve számon. Fa felelte, szálfa szóla, tölgy tudósan válaszolta: „Van ëlég 
bajom magamnak, nëm gondolhatok fiaddal. Nagyonis nehéz a sorsom, ugyancsak 
kijutott nékëm: fëlhasogatnak hasábra, aprófának aprogatnak, szárítóban 
senyvesztenek, irtásföldön fölpërzsëlnek.”(140) 
     Kereste-kutatta ëgyre, hetekig, de nëm találta. Gyalogút futott feléje, bókolva 
köszönt az útnak: „Isten jószága, utacska, nëm találkoztál fiammal, én aranyos al-
mácskámmal, ezüstös bogú botommal?” (148) 
     Út felelte fontoskodva, mesélgette-mondogatta: „Van ëlég bajom magamnak, 
nëm gondolhatok fiaddal! Nagyonis nehéz a sorsom, ugyancsak kijutott nékëm: há-
tamon kutyák kocognak, lovasok, lovak taposnak, ciposarkakkal sürögnek, csizma-
talpakkal topognak.” (158) 
     Kereste tovább, kutatta hetekig, de nëm találta. Hát a hold haladt feléje. Mélyen 
mëghajolt a holdnak: „Istenadta hold világa, nëm találkoztál fiammal, én aranyos 
almácskámmal, ezüstös bogú botommal?” (166) 
     Istenadta hold világa tudta, mit feleljen erre: „Van ëlég bajom magamnak, nëm 
gondolhatok fiaddal. Nagyonis nehéz a sorsom, igëncsak kijutott nékëm: éjthosszat 
magam bolyongok, fénylëk dermeszto fagyokban, télën virrasztok veszodve, nyá-
ron nyomtalan lënyugszom.” (176) 
     Kereste tovább, kutatta hetekig, de nëm találta. Napot szëmbejoni látta, mélyen 
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Ha mi, holtak, feltámadunk 
 
Az oslói Nemzeti Színház bemutatójára a tetőtérben festőműhelyből átalakított 
játszótéren került sor. Ide szorulnak a rétegérdeklődésre számot tartó előadások. A 
téglalap alakú játszótér körül, a hosszanti éleken egy-egy sorban, míg a téglalap 
két végében két-két sorban foglalt helyet a közönség. A játéktér felszíne rozsda-
színű dűnesorra vagy a természet valami csodája folytán tökéletesen szimmetri-
kusra csiszolódott  bazaltdomborulat sorra hasonlított. Kizártnak tűnt, hogy ezen 
az aljzaton valaki is képes lesz orra bukás nélkül végighaladni. Az igen rövidre 
húzott, alig 60 perces darab nagy részében a színészek pedig igyekeztek úgy ten-
ni, mintha számukra természetes lenne ez az akadálypálya. A hatvan főnyi közön-
ség figyelme is folyton a  
„közlekedésre” terelődött.  

A jegyszedők ránk zárták az ajtót. Kínos, hosszú várakozás következett. A szí-
nészek is a nézők között foglaltak helyet. Fürkésztük tekintetüket, szinte szugge-
ráltuk őket, kezdjenek, történjen már valami. Az öregedő szobrászt játszó színész 
is aggódva tekintett körbe. Kínos kacarászás volt a válasz. Mintha nem lett volna 
kedvük elkezdeni. „Művész vagyok”, mondta végre, s mivel senki nem reagált rá, 
játszótársai sem igazán, az est folyamán számtalanszor elismételte. Nem tudtuk 
elhinni neki. Arra kevés volt a játékidő.  

Fiatalkori s jelenlegi múzsái – élettársai – jól terelgették a gondolatainkat a mű-
vész alkotói- és magánéletének összefüggései felé. Folyt a vita az anyag és a szel-
lem múlandóságáról, az elillanó  dicsőségről. A nagy műről. A fiatalságról, az 
elmúlásról. 

Az igen kiváló egyéni színészi alakítások nélkül óriásit bukhatott volna ez a 
vázára lecsupaszított előadás. De látható, Ibsen sok mindent kibír. A szikárra sza-
bott dialógusokon kívül az az érdekessége ennek az estnek, hogy Stein Winge 
rendező –ezen fesztivál 16 évvel ezelőtti megálmodója, elindítója – nem matuzsá-
lemekkel játszatja el az öregedő szobrászt és az őt kísértő, egykori modell-
szerető- múzsát. Az ifjú feleség pedig igen fiatal, túl szemtelen, túlontúl mai figu-
ra, s nagyszerűen manipulálja a bálványozott művészt. Durcásan követeli a műte-
rem bezártsága helyett a beígért szabad levegőt, a hegycsúcsok szédítő magasát. 

De a szobrász, önző módon, csak magával van elfoglalva. „Művész vagyok”, 
ismételgeti tagoltan, gondolataiba feledkezve, nagy szüneteket tartva, dadogva, 
elbizonytalanodva… „Művész vagyok”. Valóban, kiváló művészi teljesítmény 
volt ilyen kevés szövegből, ilyen nyaktörő aljzaton s a nézőkkel ilyen intim közel-
ségben figyelemre méltó előadást varázsolni. (Ha mi, holtak, feltámadunk, az os-
lói Nemzeti Színház bemutatója, rendezte Stein Winge) 
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Elmaszatolt Kísértetek 

 
Az áttetsző függönyön az 1900-ban először és itt, az oslói Nemzeti színházban 

bemutatott  A kísértetek  c. előadásról készült kivetített színpadfotó látható. Ami-
kor a függöny felmegy, pillantásunk egyik színpadi székről ugrik a másikra. Van 
hová, 16 merőben különböző stílusú ülőalkalmatosság rendetleníti el a játékteret. 
A barokktól a műanyag kerti székig, a tonetttől a hokedliig. Ezeket a második 
színre szép sorba állítják a közönséggel szemben, majd a darab végére javarészt 
megtisztítják tőlük a színpadot. Kezdetben a nézőtér s a színpad is szokatlanul vi-
lágos, mintha a darabnak nem akarózna elkezdődnie. Majd az idő haladtával, a 
tragédia közeledtével egyre komorul, sötétül a szín. Az újfunkcionalista díszletek 
között (Norvégiában egyre jobban elterjedő építészeti stílus) faltól falig verődnek, 
majd elhalnak a darab utolsó szavai. 

A kellékek meghökkentő voltáról is érdemes szólni. Állványos mikrofon szol-
gál az egyes szereplők szerepből való kiszólásának a felhangosítására, az apa vagy 
a lelkész prédikációinak a kiemelésére. A tálalón vizeskancsó mellett műanyag 
poharak állnak, s alkalomadtán a pezsgőt is ebből isszák. Az 1900-as bemutatón is 
használt zenebetétek egy ormótlan street-blasterből szólnak. Amúgy lecsupaszí-
tott, Myrtvedtől (a magyar közönség Jon Fosse: A gyermek című darabja  dunaúj-
városi bemutatójának díszlettervezőjeként ismerheti)  megszokott furnérlemez 
falak, vakon tátongó ablakok és ajtónyílások. Nem feltűnő, maszatos színek. Időn-
ként az 1900-as bemutató háttérdrapériáját is felvonják, leeresztik; egy óriásira 
kinagyított, norvég tájat ábrázoló, nemzeti romantikus festményt. 

Alvingné, a kapitány özvegye ebben az előadásban nem nagy-, hanem ténsasz-
szony. Manders nem áhítatoskodó lelkész, hanem üzleties tévéprédikátor, némi 
vonzódással a fiatal szolgálólányok iránt. Az Osvald és anyja közötti "viszonyra" 
semmiféle jelzést nem kapunk kettőjük színpadi összjátékából. Ezáltal Ibsen egyik 
leglényegesebb – soha ki nem mondott, de sugallt, lebegtetett – sejtetése anya és 
fia bűnös kapcsolatára nem nyer megerősítést. 

A szereplők baltával faragott sablonok, csiszolatlanok. Az első pillanatban rá-
juk aggatott sémák úgy feszülnek rajtuk, hogy ettől a darab folyamán fejlődésre 
képtelenek. Mindhiába a színészek egyéni jó alakítása, a hibásnak tűnő rendezői 
elképzelés, a manírok, a minden áron maira újító ”fogások” és a kellékek szeren-
csétlen összhatása folytán darabokra esik az előadás. Folyton kibillen a néző a be-
fogadásra nélkülözhetetlenül  fontos komfortjából – ez a sokkoló színház jellem-
zője, s nem e klasszikusan kukucskáló típusú nemzeti színházé.  (Kísértetek, az 
oslói Nemzeti Színház bemutatója, rendezte Alexander Mørk-Eidem) 
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mëghajolva mondta: „Isten jószága, napocska, nëm találkoztál fiammal, én aranyos 
almácskámmal, ezüstös bogú botommal?” (184) 
     Bizony, tudta a napocska, égnek ékëse kimondta: „Hej, szëgény anya, szülötted 
mëg van halva, elveszejtve fekete halálfolyóba, Manala örök vizébe. Zúgókon zu-
hanva méne, sodródva suhant az árral Tuonelának mély tavába, Manala mocsarai-
ba.” (194) 
     Akkor Lemminkäinen anyja elsírta magát eloször, kovács muhelyét kereste:  
„Idehallgass, Ilmarinen! Ha kovácsoltál korábban, kovácsolj ma is keményen, réz-
gereblyét verj ki nékëm, vasfogakkal fölszërëlve! Fogait százölesre szabjad, a nye-
lét  ötszáz ölesre! (204) 
     Ilmarinen, vas veroje, idotlen idok kovácsa remëkëlt gereblyét rézbül, vasfogak-
kal fëlszërëlte, fogait százölesre szabta, a nyelét ötszáz ölesre. (210) 
     Akkor Lemminkäinen anyja vasgereblével kezében szállt alá Halálfolyóra, Nap-
hoz fordulva fohásszal: „Isten jószága, napocska, földnek istenadta fénye! Süss 
elébb ëlég erosen, melegebben másodízben, harmadszor egész heveddel! Álomné-
pet álmosítsad, Manala hadát lëlankaszd: gyëngüljön halál hatalma!” (222) 
     Isten jószága, napocska, földnek istenadta fénye, libbent görbe nyírfagallyra, 
száraz égërágra szállva. Majd sütött elébb erosen, melegebben másodízben, har-
madszor egész hevével. Álomnépet álmosítva Manalát lëlankasztotta: ifjat kard 
kërësztvasára, vént a botja vastagára, férfinépet fegyverére. Végül szépën 
visszaszálla égnek végtelen vízére, imént elhagyott helyére, régi rëndës pályájára. 
(238) 
     Akkor Lemminkäinen anyja vasgráblát kezébe vëtte, fia testit összeszëdte zajló 
víznek zúgójábul, forgatagos szent folyóbul. Szëdte volna, nëm találta. (244) 
     Akkor mélyebb vízbe méne, belelábolt a folyóba, harisnyán fölyül habokba, kö-
tésig belémerülve. (248) 
     Fiát gráblával kutatta Tuonela folyója mélyin; ár ellenében kotorta, húzva 
ëgyszër s másodízben: fia ingét csak kifogta, bizony azt is bánatára. Húzta újra har-
madízben: harisnyát talált s kalapot, harisnyát búbánatára, kalapot keseruségre. 
(258) 
     Még mélyebbre mënt azonban, Manala morotvájára. Ëgyszër húzta víz 
mëntében, kétszër mëghúzta kërësztben, harmadszor haránt irányban. Hát a harma-
dik húzásra fëlmerült ëgy gabnakéve, gerebléjén fënnakadva. (266) 
     Nëm volt ám az gabnakéve, hanëm léha Lemminkäinen, az a szép 
Kalandoskedvu. Beleakadt a gereblye gyurusujjának gyökébe, hüvelykujja hajlatá-
ba. (272) 
     Fëljött léha Lemminkäinen, kibukott Kaleva sarja rézgrábla fogán forogva, tótü-
kör fölött lebëgve. Hanëm volt valami híja: félkeze, feje hibádzott, számos tagja-
porcikája, mëg az élet ráadásul. (280) 
     Szóla aggodalmas anyja tanakodva-tépelodve: „Lëhetne-ë ebbül embër, bajnok 
válhat-é belole?” (284) 
     Hogy a holló mëghallotta, elkiáltotta fölötte: „Nëm volt embër elmënoben, nëm 
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az visszaérkëzoben. Kiszëdte szëmét a márna, csontjait csuka lërágta. Eresszed a 
vízbe vissza, taszajtsd Tuonela tavába! Talán jó lësz tokehalnak, víza válhat még 
belole.” (294) 
     Ámde Lemminkäinen anyja nëm lökte a vízbe vissza. Mëghúzta a mélyet újra 
gerebléje rézfogával Tuonela-folyófenékën hosszában, harántirányban: félkezét, 
fejét kifogta, ëgy csomó csigolyacsontot, ugyanannyi bordacsontot, mindënféle más 
izinket. Fiút építëtt ezëkbül, Lemminkäinent összerakta. (306) 
     Húst a húshoz illesztëtte, csontot csontra építëtte, toldozgatva ízet ízhëz, eret 
érhëz varrogatva. (310) 
     Kötözgette fürge kézzel, érvégeket összevarrta, szëdëgette szálaikat. Közben 
mondta-mondogatta: „Erek asszonya, nagyasszony, érhëz érto tündérasszony, érfo-
nalaknak fonója remëk rézveretës rokkán, óncirádás cifra orsón, vassal küllozött 
kerékën! Hozz segítségët sërényen, szorongató szükségünkben, érgombolyaggal 
öledben, hón alatt hozott nyalábbal, tört ereket összetënni, inak végit összevarrni 
szablyaéllel szabdalt húsban, tépëtt-tátongó sebëkben! (328) 
     „Hogyha ennek nincs hatása, ott a tündér ég tavában: viszi rézzel vert ladikja, 
bíbor bordájú hajója. Jöjj, tündér, az ég tavárul, mënny köldökérol, kisasszony, 
vérerekën át evezni, tört tagokon át hajózni, csontcsatornákon csurogni, vájatokban 
vándorolni! (338) 
     „Ínrostokat rakd helyükre, eresztékük ëgybetéve, szálereket szájjal össze, végük-
kel veroereket, közepeseket kacsukkal, legkisebbeket lukukkal!” (344) 
     „Vëdd picinyke varrótudet, fuzz selyëmfonált fokába, varrogasd finom fonállal, 
apró tuvel összetuzve, erek csonkjait csomózva, selyëmszállal összeöltve! (350) 
     „Hogyha ennek sincs hatása, magad jöjj, magas Úristen, paripáidat befogva, 
csillagszërszámos csikókat! Hajtsd kërësztül hímës szánod csontokon, tagok csapá-
in, izommozgató inakon, vért erëgeto erekën! Csont közét kitöltve hússal, inakat 
inakhoz öltve, használj csont helyëtt ezüstöt, aranyat, hol ín hiányzik.”(362) 
     „Hol hártyának volna híja, ama helyre hártya nojön, szétszakadt inak helyébe új, 
eros inakat illessz; ahol nagy volt vér veszése, friss vér folydogáljon ottan, csont-
cserepeknek helyébe csontok, épëk épüljenek, valahol izom hibádzik, pótold a hi-
ányt izommal, mindënt régi rëndbe rakva, szokott szërkezetbe téve: csontot csont-
hoz, húst a húshoz, tagokat tagokkal ëgybe!” (376) 
     Ezzel Lemminkäinen anyja csak embërt csinált fiábul, régi formájába rakva, 
azelott való alakba. (380) 
     Boldogult ugyan inakkal, elkészült ugyan erekkel, de nëm bírhatta beszédre, 
hogy a szája szóra nyíljon. (384) 
     Tanakodva-tépelodve mondogalódott magában: „Hol kerítëk most kenocsöt, 
csodaírat hogy csinálok betegnek borogatásul, mëggyötörtnek gyógyszëréül, hogy a 
száját szóra nyissa, mëglelje mesélokedvit?” (392) 
     „Méhike, aranymadárka, vadvirágok kiskirálya! Mënj el színmézet szërëzni, 
édës márcot hozz magaddal mézillatú Metsolábul, táltosi Tapiolábul; ëgyiket virág 
ölébül, másikat füvek fejérül betegnek borogatásul, gyógyírul gyöngélkëd -
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Spanyol Peer 
 
A spanyolok Peer Gyntje egy nagy építkezési területen játszódik. A színpadon kör-
ben hatalmas állványok, előtérben camping-WC-k. Oldalt büfékocsi, s benne Aase 
anyó a csapos. Alumínium söröshordókat cipel egyik oldalról a másikra, miközben 
a félig ittas Peer folyton láb alatt van. Az állványokon elszórtan gitáros zenészek, a 
színpad közepén dobfelszerelés mögött Solveig. Régi és mai rock számokat játsza-
nak a kvázi színváltások között, de néha a főtémákba is bekapcsolódva.  

A szünetben, a színház nagybüféjének provizorikus színpadán folytatják a  zené-
lést, itt Solveig egy negédes spanyol számot énekel, majd ezen a pódiumon zajlik a 
Peer konferencia-jelenete is. Whyskivel koccintanak a norvég olajra! A közönség 
egy része erről a betét-jelenetről lemarad, mert a kora őszi estén az erkélyen vagy 
az Ibsen szobor körüli téren szellőzteti ki fejéből az első felvonás pergő, zajos, me-
diterrán-vásári zűrzavaros jeleneteit.  

A második felvonásban a színpad legelejére is kerül egy magas építkezési áll-
vány. Ezen és ekörül zajlik például az egyiptomi szín, és a tengeri utazás szín, vég-
telen sok lehetőséget nyújtva akrobatikus, nyaktörő jelenetekre, ötletek bőséges 
kiaknázására. 

Solveig norvégmintás pulóverben énekli a híres Grieg szerzeményt, majd visz-
szavonul a dobfelszereléséhez, amit időnként úgy húz-von dobogóstól maga után, 
mint Brecht Kurázsi mamája a szekerét. Itt-ott más utalásokat is felfedezhetünk, pl. 
Dovre apó Rod Stewartra hasonlít, bőrszerkós rockzenész. Bármennyi is a mára 
kacsintgatás, a jelzésszerű utalás a norvég ajándéktárgyakra (troll, zászló, jávor-
szarvas, karácsonyi manók), Ibsen katalánul mondott szövege mindvégig a köz-
pontban marad (s norvég és angol nyelvre fordítva olvasható két kivetítőn is). 

Calixto Bieitos katalán rendező elhíresült provokáló, nyers, meghökkentő rende-
zéseiről. A Peerben sem kíméli meg a nézőket a brutális, naturalista képektől, de a 
szereplőket sem a fizikailag kimerítőre koreografált jelenetektől. Peer Gynt, a bar-
celonai Teatre Romea társulatának katalán nyelvű vendégjátéka, rendezte Calixto 
Bieitos) 
 
Kísértetek és... 
 
A nemzetközi Ibsen Fesztiválokon a felkapott Nóra, Hedda és Peer darabok mellett 
voltak egyéb Ibsen bemutatók és vendégjátékok is. A 2006. évi kínálat különösen 
bőséges volt. A Fesztivál 24 játéknapján közel 100 előadásnak adott helyet öt  
színpadán az oslói Nemzeti Színház. A norvég társulatokon túl 12 vendég együttes 
lépett színpadra: két dán, egy-egy lengyel, svéd, izlandi, kínai, spanyol, japán,  ro-
mán, orosz, amerikai, brazil. A 20 darabból négy volt Hedda Gabler, négy Nóra, 
három Peer Gynt, két Kis Eyolf s egy-egy Kísértetek, A tenger asszonya, John 
Gabriel Borkman, Ha mi, holtak, feltámadunk, Solness építőmester, Brand, Vadka-
csa előadás került színre. 
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se, az, ahogyan kibújik Aase anyó művelúr jelmezéből, hátrahagyva a karosszék-
ben a megráncosodott, kiüresedett jelmez-anyót. Hasonlóan fergeteges egyéni 
bravúr Peer és a Gomböntő szópárbaja, dialógusuk két szólamra, ahol Peer egy 
kesztyű-bábú a Gömböntő balján. Nem kis teljesítmény egy egészen fiatal szí-
nészsuhanctól. Kissé elnagyolt lett viszont a mindig hálás szerepeket és jó színpa-
di hatást kínáló Dovre jelenet, de sikert arattak más, rapos, énekes jelenettel, vásá-
ri ripacskodással. Ez már a második olyan kamara-Peer előadás (az első 1998-ból, 
egy olasz társulattal), ahol bebizonyosodott, hogy nemcsak a piramisok tövében 
(egyiptomi-norvég koprodukció, 2006) vagy a Gålå tó partján játszódó Peer elő-
adások  (2006 október elején vendégszerepeltek  a New York-i Central Parkban) 
nyújthatnak maradandó Ibsen-inspirálta színházi élményt. 
(Gynt,  a Betty Nansen Színház vendégjátéka, rendezte  Mogens Pedersen és Kitte 
Wagner) 
 
Izlandi Peer 
 
Az izlandiak kisszínpadi Peer előadásán közel sem derült annyit a közönség, mint 
a dánokén. A jelenetek többsége egy kórház/elfekvő/öregotthon/műtő-féle szobá-
ban játszódott. A hideg fények, az elkoszolódott színek, a lefojtott hangok s indu-
latok különösen letargikus hangulatot árasztottak. Minden jelenet lehangolóra, 
végletesre lett szabva. Durvák az arcvonások, darabos a mozgás, tépett a jelmez. 
A rendező ügyesen válogatta színészeit. Sminknélküli öreg arcok, ráncos hájlebe-
nyek, megereszkedett tokák kendőzetlen mutogatása speciálisan izlandi körülmé-
nyekre igazítva: például Aase anyó egy halfeldolgozó üzem hűtőtárolójában dol-
gozik, a konferencia jelenet pedig egy csupasz férfiakkal teli szaunában játszódik. 
Ez a Peer nem az a hazudozó, kópéskodó mesehős, akit szívesen lát bármely kor 
bármilyen ízlésű közönsége. Itt a ma kegyetlen, individualista, kiüresedett valósá-
ga jelenik meg a maga nyersességében, brutális naturalizmusában. Aase anyó ha-
lálba kocsikázása sem a Peer-hajszolta, rénszarvasvonta ezüstszánon folyik a me-
sebeli norvég havasok felett, hanem a boncasztal hidegfényű fémasztalán. Ezen 
feküdt a halott Peer a nyitójelenetben, itt kapott haladékot a gomböntő/
boncmestertől, hogy bizonyíthassa emberségét, jóravalóságát.  

A naturalista színjátszás mintapéldája. Nyílt színen trancsíroznak halat, 
Peer egy hullából boncolja ki azt a bizonyos hagymát, amiben a dolgok eredetét/
magvát keresi majd. Solveig, szerelmét bizonyítandó, tenyerében saját véres, do-
bogó szívével járul a végleg visszatért Peer elé. Majd a menyasszonyi ruhába öl-
töztetett halott Solveig is a fent említett műtő/boncasztalra kerül, amit aztán füg-
gőlegesen a falra akasztanak, mintegy a déli országokban szokásos felöltöztetett, 
bekeretezett Madonnát. (Peer Gynt –Pétur Gautur- a  Thjodleikhúsid, Reykjavik 
(Izlandi Nemzeti Színház) vendégjátéka, rendezte Baltasar Kormákur) 
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nek!” (402) 
     Méhike, ügyes madárka szállott máris fürge szárnyon mézillatú Metsolába, tálto-
si Tapiolába. Virágrul-virágra röppent, nyelvével nedut nyalintva kelyhébol kilenc 
virágnak, száz fajtájú fu fejérül. Jött dönögve-döngicsélve, kerëngve, köröket írva, 
mindën szárnyán mézteherrel, tollai telítve írral. (414) 
     Akkor Lemminkäinen anyja vëtte azt a jó kenocsöt, betegét bekenëgette, orvo-
solgatta szülöttit, de nëm ért el sëmmit avval: száját nëm bírhatta szóra. (420) 
     Mondta akkor méhikének: „Méhike, aranymadárka, mostan más irányba indulj: 
kilenc tengërën kërësztül szállj az ópërënciás szigetre, mézet izzadó mezokre, ta-
nyájára Tuuri úrnak, Palvoinen palotájába! Mézlelohely az, de milyen! Ott találsz 
igazi írat, erekre való kenocsöt, alkalmatost tört tagokra. Hozz abból a jó kenocsbül, 
szëdëgess a drága szërbül; sebeire hadd kötözzem, beteg testire borítsam.” (436) 
     Most a méhe, gyors legényke, újra útrakelt rëpülve kilenc tengërën kërësztül, sot 
talán tízën kërësztül. Szállt egész nap, szálla másnap, harmadikat is haladta; nëm 
telepëdëtt lë nádra, nëm pihent piciny levélën: szállt a tengëri szigetre, mézzel har-
matos mezokre, habzó sello hajlatába, szent folyamnak forgójába. (448) 
     Ott pörgették azt a mézet, ott kevertek jó kenocsöt icipici ibrikëkben, sok csinos 
cserépcsuporban, hüvelykre ragaszthatókban, ujj hëgyére húzhatókban. (454) 
     Méhe, könnyu kis legényke kenocsöt kapott ëlëget, s csak kevés idocske múlott, 
pillanatnyi-përcenetnyi, máris jodögélt lihëgve, dérrel-durral döngicsélve, kilenc 
korsóval ölében, hátán még hetet cipelve, mindënik tele kenoccsel, suru zsírokkal 
tetézve. (464) 
     Akkor Lemminkäinen anyja kente azt a jó kenocsöt, kenocseibol kilencet, nyom-
va még utána nyolcat. De nëm ért el sëmmit avval, bizony, sëmmit sëm segítëtt. 
(470) 
     Akkor száját szóra nyitva, maga mondta, fölfelelte: „Méhike, egek madara, in-
dulj immár harmadízben, szállj az Ég emeletére, kilencedik ég fölébe! Ott lelsz édës 
márcra-mézre, ëlëgendo édësségre; Istenünk igéz olyannal, Ég Ura varázsol véle, 
gyermëkeit gyógyítgatva súlyos sérüléseikbül. Mártsad szárnyad édës márcba, tolla-
idat tiszta mézbe; szállíts szárnyaidon márcot, mézzel terhelvén ruháid, betegnek 
borogatásul, írul sérültnek sebére.” (488) 
     Méhike, aranymadárka tudakolta, kérdve tole: „Hát oda hogyan rëpüljek, gyá-
moltalan, gyönge gyermëk?” (492) 
     „Könnyu lësz odajutásod, finom fölkapaszkodásod: hold alattad, nap fölötted, 
mënnybolt csillagai mellett. Ëgy napot rëpülsz, emelkëdsz holdvilágnak homlokára, 
másnapon tovább törekszël, föl a Göncöl gallérjára, harmadik nap hágsz magasra, 
hétcsillagnak halmaira; onnan már az út arasznyi, ëgy picurka-përcenetnyi 
Terëmtonek trónusáig, igaz Isten udvaráig.” (506) 
     Méhe fölröppent a földrül, mézmadár a zsombikosbul; szorgalmasan szálldogál-
va, zsënge szárnyon zöngicsélve hamar túljutott a holdon, napkorongot mëgkerülte; 
Göncöl gallérjára szállva, Hétcsillag fölébe hágva Isten pincéjét elérte, Terëmtonek 
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tárolóit. Kenetëket ott kevernek, zsíradékokat surítve csillogó ezustcsuporban, szá-
mos színarany köcsögben. Mézet foznek ott középën, olvasztott vajat baloldalt, 
észak táján édës márcot, déli oldalon olajat. (524) 
     Méhike, egek madara, kapott méretlenül márcot, mézet këllo mennyiségben. 
Csak keveset këlle várni, máris mëgjött döngicsélve, kerëngve, köröket írva, hasán 
száz szarudobozzal, szárnyain ezër edénnyel: ebben méz, varázsvíz abban, jóféle 
kenocs amabban. (534) 
     Akkor Lemminkäinen anyja szájába szëdëtt belolük, kenocseit kóstolgatva 
jóízueknek találta. „Ezëk már igazi írak, valódi varázskenocsök! Isten gyógyított 
ilyekkel, övéi sebére öntve.” (542) 
     Mindjárt mëgkente a holtat, az ájultat ápolgatta, csontja csonkjait bekente, tagjai 
töréshelyeit. Fëlül kente, majd alulról, ëgyszër könnyedén középütt, majd a száját 
szóra nyitva, így fordult halott fiához: „Kelj föl fektëdbol fiacskám, 
szëndërgésëdbol, szülöttem, térj vissza halál honábul, búbánat birodalmábul!” (554) 
     Fölkelt fektébol a férfi, ájult álmából neszüdve. Száját szóra is nyitotta, maga 
mondta, fölfelelte: „Én aztán sokat aludtam, hétalvó, soká hevertem! Igën elnyo-
mott az álom, egészen belébutultam!” (562)  
     Akkor Lemminkäinen anyja válaszolt neki viszontag:  „Alunnál bizony örökre, 
mëg nëm érve ébredésëd, nyomorult anyád ha nincsen, ha szëgény szüléd nëm 
ébreszt. (568) 
     „Mondd el most, szëgény szülöttem, hadd halljam saját fülemmel, mint 
mënesztëttek Manába, ki tëtt Tuonela tavába?” (572) 
     Monda léha Lemminkäinen, szüloanyjának felelte: „Csurgósipkás csordapásztor, 
untamolai vakondok: az mënesztëtt el Ma-nába, az taszajtott Tuonelába. Vipërát 
emelt a vízbül, mérges kígyót a mocsárbul, mëgölte szëgény szülötted. Addig nëm 
terjedt tudásom: bürökmérëg bájolásig, vakcsore való varázsig.” (584) 
     Monda Lemminkäinen anyja: „Ó, bolondoknak bolondja! Azzal kérkëdtél kevé-
lyen, hogy a lappokat lëdallod, s nëm bírsz mérgivel büröknek, vakcsobül való va-
rázzsal? Vakcso vízben jött világra, kígyóhúr habokba hulla velejébül vízityúknak, 
tavi fëcskének fejébül; Syöjätärnek szája köpte, lúdvérc vízre löttyentëtte, hullám 
hosszúra sodorta, nap pácolta porhanyóra; szello volt a ringatója, víz lehellete 
löködte, hullám hajtotta a partra, vihar szárazra vetëtte.” (602) 
     Akkor Lemminkäinen anyja gyermëkét kigyógyította, teljességgel helyrehozta, 
azelottvaló alakra, de még kissé délcëgebbre, erosebbre, mint elobbed. Tudakolta 
tole végül, van-ë még valami híja? (610) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Ajaj, híjom hogyne vóna: odavinne szívem vágya, 
lëlkëm mindën óhajtása: Észak édës lányaihoz, fonatos fejük díszéhëz. Penészës 
fülu anyósom lányát tolem mëgtagadta: hogy a récét këll lëlonöm, hazahurcolnom a 
hattyút Tuonela sötét tavárul, szent folyó zuhatagábul.” (622) 
     Monda Lemminkäinen anyja, felelve fia szavára: „Hagyd a hattyúdat magára, 
hadd rostokoljon a réce fekete halálfolyóban, zubogó zuhatagokban! Inkább indulj 
most hazádba avval a szëgény anyáddal! Jószërëncsédnek örülhetsz, Isten áldó ir-
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kalmatossága több formában, helyzetben is játékba hozható, a xilofonütőkkel Rank 
doktor nem csak a tarantella táncot kíséri, hanem Chaplin klasszikus balettcipő je-
lenetét is utánozza, majd nyílvesszőnek használja, végül Nóra ezekkel tűzi fel a 
kontyát. S ugyanígy a mozdulatoknak, a színészi mesterség szinte minden megta-
nulható, elsajátítható fogásának jelentősége van. A színészek tudásuk legjavát 
nyújtják, s ebben a szűk kamara-térben is olyan mélységekbe ragadják le a nézőket, 
ahonnan majdnem nincs visszaút. Szinte lehetetlen kilépnünk a Nóra-szoba, a Ba-
baház fogságából. Ki-ki elbűvölten ül a maga nézőtéri vallatószékében (nem túlsá-
gosan kényelmes, szűk és kemény alkalmatosság a Nemzeti Színház legfelső eme-
leti „díszletfestő termében”), és nem akaródzik egyikünknek sem elkísérni Nórát a 
hideg, havas, „bizonytalan" útra. Nem is kell, a darab szokatlan fordulattal végző-
dik. Nóra bezárkózik a babaházba, a férj végleg kiszorul ebből az otthonból, eldob-
ja a kulcsait – sötétség. (Nem tudhatjuk, de sejteni lehet, hogy Torvald hagyja el a 
házat.) 

A némafilmes jelenetek pantomimszerű, stroboszkópos fénnyel segített „
képsorai” igen összehangolt játékot kívántak a szereplőktől. S ebbe az összetett, 
komplikált játékba időnként becsúszott egy kis ritmushiba. Félbeszakadtak a meg-
kezdett mozdulatok, vagy üresjáratra jutott még szöveg. Nagy valószínűséggel az 
oslói szűkre szabott színtér a mozdulataikkal együtt a hozzájuk kapcsolt szövegek 
idejét is korlátozta. 
(Nóra, a St.Pétervár-i Bjelij Színház vendégjátéka, rendezte Mikhail Bytsjkov) 
 
Három a Peer 
 
A 2006-os Fesztiválon három méretben láttunk Peer Gynt előadást. A nagyszínpa-
don a spanyolokét, a kisszínpadon az izlandiakét, a zsebszínházban a dánokét. Va-
lamiképp lehetetlennek is látszik így egy kalap alatt szólni róluk. Nem csak a szín-
padméretbeli különbségek miatt, hanem mert merőben más elképzelések valósultak 
meg az előadásokban. Annyi közös volt talán bennük, hogy egyik sem klasszikus, 
hagyományos színrevitele Ibsen verses drámájának. 
 
Dán Peer 
 
A dán Betty Nansen társulat öt fiatalembere mintha iskolásoknak vagy egy konfe-
rencia résztvevőinek akarná röviden elmeséli ezt a rém összetett, bonyolult mesét. 
Egyikőjük karikatúra rajzsorozattal, mintegy vásári kikiáltóként ismerteti a cselek-
ményt,  majd kronologikus sorrendben, de csak a legfontosabbnak tartott jelenetek-
ből mutatnak be néhányat látvánnyal s rafinált kellékkel, eszközzel. Sokkoló, be-
avató színház, de mégsem molesztálják túlzottan a nézőket. Látványos jeleneteik-
ben szerepel: rap-musical!, vásári komédia, diákszínjáték, kvázi-zsonglőrködés, 
stand-up komikum, báb és marionett játék. A leghatásosabb talán Peer megszületé-
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tesek tudhattuk meg. Laikusként 
kiemelném az ajándékokkal ha-
zatért Nóra Helmerrel évődő 
jelvoltak, azt a szakírók kritikái-
ból enetének lezárásául szolgáló 
" f e l h ú z h a t ó  ze n ed ob o z -
b a l e r i n a "  t á n c o t ,  a 
"tekergőkígyó" Krogstad táncot, 
a korábban már említett 
"kardtáncot", és a Rank-Nóra 
kettőst, amiben a doktor nyílt 
színvallását egy hosszú, vörös 
sál körül forgó finom, lírai, ra-
vaszul koreografált tánckettős 
helyettesíti.  
Nóra búcsújelenete, kétség-
beesett menekülhetnék-tánca és 
Helmer hódítani, megtartani, 
láncon tartani akaró héja-násza 
jól tükrözi a két ember elszánt-
ságát. Végül Nóra leveszi nya-

kából a jegyesláncot, s leveszi homlokáról a piros pöttyöt. 
(A babaház, Damini House of Culture vendégjátéka, rendezte Morten Krogh) 
 
A nüanszok Nórája 
 
A szentpétervári Belij Színház 2003-ban mutatta be a Nórát. Még abban az évben 
három Arany-maszk díjat nyertek, majd 2004-ben Közönségdíjat. Ez az előadás 
Nóra belső monológjára épül. Nóra a szobájában, s annak is egy madárkalitkára 
emlékeztető kuckójában (csak nem Strindberg Júlia kisasszonyára utalandó?) ku-
porog, onnan figyeli, lesi, kommentálja a mindenki által jól ismert ibseni esemény-
sort. Egy tisztességes előadáshoz ez az ötlet (nézőpont) is elég lenne. De a 
péterváriak még mással is kísérleteznek. Megpróbálják a darabot hollywoodi, 
melodramatikus némafilmes stílussal is fűszerezni. A realista jelenetek az egyik 
pillanatról a másikra átváltanak nagy ívű gesztikulációkkal, túljátszásokkal, teátrá-
lis fogásokkal tűzdelt, negédes jelenetekbe. Dalra fakadnak, tónust váltanak, új 
színpadi megvilágítást kapnak. Ez utóbbi például úgy nagyítja fel, s vetíti ki a hát-
só falra Helmer figuráját, hogy úgy tűnik, mintha Drakula-Lugossy tartaná karjai-
ban Nórát. A háttérben egész idő alatt ott szól a némafilmek elengedhetetlen „
konferansziéja", a zongora. 

Minden apró részletnek, kelléknek fontos szerepe van. A babaház/kalitka ülőal-
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galmának, mert valóban mëgsegítëtt: a halálbul visszahíva, Tuonela sötét tavábul, 
Manala mocsaraibul. Én magamban mit sëm érëk, gyarló embëri erommel, Isten 
irgalma ha nincsen, Terëmto nëm támogatna.” (640) 
     Most hát léha Lemminkäinen elindult haza, honába, véle édës asszonyanyja, 
szerelmetës szép szüloje. (644) 
     Ezzel Kaukót elbocsátom, vetëm léha Lemminkäinent más végére verseimnek. 
Fordítok dalom folyásán, erëgetëm más medërbe, elindítom új utakra. (650) 
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SULYOK VINCE 

Egy ősz örök emléke – 1956* 
 Az egymás nyomába megállíthatatlan könyörtelenséggel sorjázó évtizedek hangtom-
pító ködfalán át is még mindegyre tisztán vélem hallani azt a fegyverzajt, ami a Kos-
suth-rádióból, a betervezett műsor betervezett szövegének adásán áttörve hozzánk, 
távoli hallgatókhoz kiszűrődött. Ez a „háttérzene” nem volt előre beiktatva az adásba, 
nem volt előre „jóváhagyva”. Miként az a forradalmi megmozdulás se, amelynek fej-
leményeként a Rádió Bródy Sándor utcai épületénél este nyolc óra körül ezek a fegy-
verek irregulárisan, azaz nem vártan és nem engedélyezetten, de annál fölfoghatób-
ban és annál súlyosabb érveléssel megszólaltak. 
Ezek a lövések, ez a pártállami magyar főváros szívében kirobbant s előre nyilvánva-
lóan teljesen elképzelhetetlen tűzharc hatásában azonnali hatállyal fölébe szárnyalt a 
hivatalos műsorfüzet összes, nyomtatásban meghirdetett adása szürkeségének. Meg-
rendülten, szívdobogva hallgattuk mindannyian, akik akkor az egri tanárképző főis-
kola hallgatói és tanárai közül véletlenszerűen éppen e fölerősített hangú rádiókészü-
lék körül álltunk, a Gerő-féle, fenyegetésnek szánt szólamokra várva.  
A beszédbe váratlanul behallatszó-beszűrődő lövések hangját tehát egyrészt meglepe-
téssel hallgattuk, másrészt alig titkolt megrendüléssel és szívdobogással is. Felujjon-
gani vagy tapsolni akkor még nem lehetett, a mögöttes évek alaposan megtanítottak 
arra, hogy igazi érzéseinket és gondolatainkat a legmélyebben titkoljuk. Szinte senki 
sem bízott senkiben. Gyanakvással lesett mindenki mindenkire. A diktatúra sötét és 
nehéz évei mintegy merev jégpáncélt fagyasztottak mind arcunkra, mind gondolata-
inkra. S ez a jégszerű maszk csak nagyon lassan kezdett el megrepedezni, s belső ag-
godalmunk is csak lassacskán kezdett helyet engedni a reménynek és a várakozásnak, 
s még lassabban az ujjongó örömnek vagy éppen az eseményekben való tevőleges 
részvételnek. A gyanakvás és az egymástól való félelem béklyóiban éltünk tehát, amit 
a rádióból nem éppen szándékoltan felénk sugárzott puskalövések sem tudtak felolda-
ni, legalábbis nem ott, helyben, ahol akkor még a leghalványabb ismeretekkel sem 
rendelkeztünk ahhoz, hogy megérthessük a lövöldözés igazi hátterét és történelmi 
jelentőségét. Az azonban rögtön nyilvánvalóvá lett talán mindannyiunk előtt, hogy 
valami nagyon fontos eseménynek vagyunk fültanúi, hiszen Budapest utcáin, leg-
alábbis a Rádió környékén, már vér folyik. S ha ez a tudat bizonyos fokú ijedséggel 
töltött is el bennünket, ezt az ijedséget alighanem messze fölülmúlta Gerőék ijedtsé-
ge, sőt fejveszettsége. 
Az én szerény életemre fordítva mindennek kapcsán a szót és az emlékezést: nem 
sejthettem ott, a főiskolai rádiókészülék előtt hallgatva és figyelve a beszédáradatot és 
a fegyverzajt, hogy számomra is milyen sorsfordító jelentőségű lesz hamarosan ez a „
távoli” ( hiszen hozzánk, Egerbe, Budapestről az éter hullámain érkezett) fegyverro-
pogás. Nem túl sok órának és napnak kellett azonban már eltelnie ahhoz, hogy a tör-

2024                                             Észak hírnökei 

Kettős Nóra 
 
A japán Natori Színház vendégjátékában ötvöződött az 1300-as évekből eredő Noh 
hagyomány és a kortárs japán színjátszás. Különös kontraszt alakult ki a lecsupa-
szított, díszlettelen tér s a közreműködők rafinált, gazdagon díszített jelmezei kö-
zött.  

A néhány méteresre zsugorított színpad egyik oldalán térdeplő énekesek, hátsó 
vonalán ülő-kuporgó zenészek között alig jutott tér a szereplőknek. Itt állni látszott 
az idő, szertartásos, légies mozgásuk, ceremoniális elhelyezkedéseik időt követel-
tek, hosszú időt. Eközben megcsodálhattuk aprólékos mozdulataikat, különleges, 
csúsztatott lábfejes, lábujjemelős járásukat, öltözetüket, egymás közötti rezzenés-
nyi kommunikációjukat. S a nyelvi nehézségek ellenére a történet megértése is 
könnyebbé vált ebben az álomszerű, lassú világban. 

Egyszerre volt jelen minden szereplő. A történetből kimaradók megmerevedve, 
némán vártak sorukra. A Nóra szerep megkettőződött. A hagyományos öltözetet 
viselő Nóra hűen követte darabbeli, vagyis az Ibsen korabeli viselkedési formákat. 
Ő volt a Helmer-szíve-vágya-Nóra. Míg a másik, a farmernadrágos, a testrefeszülő 
trikós Nóra árnyékként, jó lelkiismeretként, időnként csodálkozó, megbotránkozó 
megfigyelőként követte hagyományos eredetijét. 
(Kettős Nóra, a japán Natori Színház vendégjátéka, rendezte Mitsuya Mori) 
 
Eltáncoltatott Nóra 
 
Az Oslóban működő norvég-indiai Damini House of Culture társulata táncelemek-
kel igyekezett elmesélni A babaház történetét. Az öttagú zenekar - két dobos, két 
szitáros, és egy énekes/fúvós hangszeres - az egyik sarokban elhelyezett emelvé-
nyen foglalt helyet. Halk zenével fogadták a közönséget. Az elsötétített színtér kö-
zepén 12 mécses égett. Hat táncos pördült a színpadra, tenyerükbe vették a mécse-
seket és fergeteges, akrobatikus táncot jártak anélkül, hogy a lángok kihunytak vol-
na. A darab történetét jól ismerők hamar eligazodtak a táncos szereplők között, s 
ha nem is volt egyszerű a események követése, különleges élmény volt felfedezni, 
hogy milyen beszédes is tud lenni a tánc; na és a testrészek, pillantások kommuni-
kációja. A párbeszédeket intenzív, egymásra nagyon koncentráló páros táncok he-
lyettesítették. Pl. a Helmer és Krogstad között feszülő párharcot kardtánccal járták. 
A történet szöveges eredetére remekül mutatott rá az a nagyméretű papírhenger, 
amit úgy tekertek le, húzták-vonták tánc közben maguk után, mint valami ősi papi-
rusztekercset. Az adóslevél témához is jól illeszkedett ez a tekercs. 

A 14 jelenetre osztott táncjáték a klasszikus kathak, a félklasszikus chhau, vala-
mint a modern elemek ötvözete. 

Az előadók kivételes tánctudását még az effajta stílusokban járatlan néző is 
nagyra értékelte. De hogy a mozdulatok valóban autentikusak, szakmailag tökéle-
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„
pánikba esését” arra, hogy Nóra felbonthasson egy felsőbb hatalom által kötött 
szövetséget.   

A hamburgi színház igazgatója azzal a kéréssel fordult Ibsenhez, hogy a bot-
rány elkerülése végett változtassa meg a befejezést. Ibsen engedett e szokatlan 
kérésnek, mert félt, hogy avatatlan kezek érintik azt; a végjelenetben Nóra nem 
hagyta el az otthonát. Ibsen később elvetette, megtagadta, darabjához méltatlan-
nak tartotta ezt a befejezést. A hamburgiak 2004-es Nóra előadása ugyanúgy visz-
szanyúlt a „német változathoz”, mint jó néhány más színház az elmúlt 125 évben. 

A darab nagy valószínűséggel igaz történetre épült. Laura Pettersen Ibsen egyik 
közeli ismerőse volt, akire jó kedélye, vidámsága miatt az ”énekesmadár” becene-
vet ragasztotta a drámaíró. Laura férje tüdőbeteg lett, s orvosa déli utazást javal-
lott a gyógyulásához. A többletkiadások fedezésére Laura Pettersen kölcsönt vett 
fel, majd a visszafizetési nehézségek miatt váltót hamisított. Amikor tettére fény 
derült, férje követelte a válást és a gyerekeket. 

A babaház az UNESCO felmérése szerint a színrevitelek számát tekintve a vilá-
gon a harmadik. A listát Shakespeare Hamletje vezeti. 2001-ben az UNESCO a 
darab kéziratát Világörökségnek minősítette. 
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ténések passzív figyelőjéből és fültanújából magam is azok cselekvő részesévé vál-
jak. A jégmaszkból óráról órára egyre több darabka vált le az én arcomról is. Az egy-
re átfogóbbakká váló forradalmi események, az általánossá váló forradalmi légkör és 
hangulat mindinkább magukkal ragadtak engem is. S mintha körülöttem ugyanúgy 
gondolkodott volna mindenki, ugyanazt akarta volna mindenki. (Egyetlen kivételre 
emlékszem csupán: az orosz tanszék vezetőjére, aki, véletlen találkozásunkkor az ut-
cán aggodalmasan újjáéledő fasiszta veszélyről beszélt nekem, s óvott attól, hogy  
„belekeveredjem” az eseményekbe, amelyeket ő a moszkvai rádióval egyetértve ítélt 
meg.)  
Óvása későn jött, mert akkorra már cselekvőleg vetettem bele magam a dolgok és 
események sűrűjébe. Már hetekkel korábban vezetőségi taggá választottak a 
MEFESZ-be, s innen szinte átmenet nélkül és „természetesen” kerültem be az egri 
Városvédelmi Bizottságba; onnan úgyszólván azonnal delegáltak Eger Városa Forra-
dalmi Tanácsába, másnap pedig, a diákság képviselőjeként, Heves Megye Forradalmi 
Tanácsába. Ez utóbbi pedig első ülésén beültetett a megye napilapjának, a Népújság-
nak főszerkesztői székébe. Huszonnégy éves fejjel. (Ismerték valamennyire a nevem, 
mivel a lapban akkor már mintegy másfél éve gyakran közöltem, igaz, csak verseket.)  
A lázas cselekvési vágynak, a változásoknak e gyönyörű napjaiban mindig mások 
vállához tudtam vetni a vállam, mindig szoríthattam mások kezét, mindig viszontlát-
hattam mások szemében a remény biztató ragyogását. Nem tudnék ma már beszámol-
ni arról, hogy aludtam-e egyáltalán azokban a napokban, s ha igen, akkor hol alud-
tam, mennyit aludtam. És hogy ki adott valamit ennem. Tettük csak, amit tudtunk, s 
amit lehetett. Eközben akadt néhány nehéz és veszélyes helyzet is, mi azonban mégis 
sikerrel vittük győzelemre a mi kis egri, hevesi forradalmunkat. És vértelenül. 
De november 4-ével beköszöntött hozzánk is a fekete vasárnap. A budapesti rossz 
híreket hallva a lap szerkestőségébe siettem – volna, de a bejáratnál már ismeretlen 
egyenruhába öltözött és állig felfegyverzett őrök állták el az utamat, s a városba is 
visszatértek a szovjet katonai alakulatok. A kádári ellenforradalom órákon belül elért 
Egerig. Nyomában pedig azonnal kezdtek kiütközni az arcokra is a Rákosi-
korszakból oly jól ismert jelei az elbizonytalanodásnak, félelemnek, eljegesedésnek. 
Akik közülünk távolabbi országrészekből valók voltunk, és most itt rekedtünk Eger-
ben, némi habozás után a lányok diákszállójába húzódtunk. De az új katonai és polgá-
ri hatóságok tudtak rólunk, s néhány nappal később ott ért el bennünket a szovjet erők 
parancsnokának levele: november 13-ig mindannyiunknak, akik nem vagyunk egri 
illetőségűek, el kell hagynunk a várost. Izgalmas és nem éppen folyamatos 
vonatozgatások után értem el aztán az ország nyugati sarkában szülőfalumat, 
Ménfőcsanakot, s szüleim házából figyeltem az elkövetkező időben a dolgok alakulá-
sát s a Kádár-kormányzat által folyamatosan bevezetett változtatásokat. Szülőfalu-
mon meg a szomszédos Győrön át is tízezrek menekültek azokban a hetekben Auszt-
ria felé. Bécsbe akkoriban, úgy november végefeléig, nemcsak gyalogosan vagy ke-
rékpáron, de vonattal, autóbusszal, sőt taxival is el lehetett jutni. De én nem tartottam 
a menekülési árral, mert a hazámban akartam maradni. Otthon – szülőhazámban. Ab-
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ban reménykedtem, hogy idő múltán majd „normalizálódni” fognak a dolgok, s én 
visszatérhetek Egerben maradt könyveimhez, és ismét ottani íróasztalomhoz ülhetek 
le.  
Ezek a remények azonban nem váltak be. Decembertől több névtelen levélben figyel-
meztettek jóakarók, hogy veszélyben vagyok. Emiatt több ízben lakóhelyet cseréltem, 
s Ménfő mellett Győrött is laktam egy időre, meg egy bakonyi faluban, sőt egy hétig 
még Budapesten is! (Direkt az oroszlán barlangjában...) Ide professzorom, a magyar 
irodalmi tanszék vezetője invitált, mert össze akart hozni a Belügyminisztérium egy 
magas beosztású alkalmazottjával (akit a forradalom napjaiban ugyanabban a szo-
bácskában bújtatott, amelyikbe januárban engem is beszállásolt), mert azt hitte, hogy 
viszontszolgálat-képpen az illető majd mellém áll, és meg tud védeni. Ez a reményke-
dés gyerekesen naivnak bizonyult, de én örök hálát érzek érte professzoromnak: em-
berségéért, hősies segíteni akarásáért! 
Január 20-a táján levelet kaptam a főiskola igazgatójától, hogy februárral megindul a 
főiskolán is a munka, jöjjek Egerbe. Két nappal később azonban újabb levelet hozott 
a posta az igazgatótól, hogy engem – nem várnak vissza! Ha ekkor még mindig a no-
vemberi napokban tapasztalt állapotoknál tartottunk volna, ebben a mostani kényszer-
helyzetben már magam is elindultam volna a nyugati országhatár felé... De addigra 
lezárták az egész határszakaszt, az egykori magyar határőröket szovjet katonai erők-
kel cserélték fel, s ezen az új katonai „függönyön” csak kevesen merték megkísérelni 
az áthatolást, s még kevesebben tudták azt véghezvinni. 
Csapdahelyzetbe kerültem tehát, s tudtam, hogy bármikor letartóztathatnak. Ekkor 
ismét professzorom sietett segítségemre: megszervezte kimenekülésemet az ország-
ból. Virágnyelven írt táviratban magához hívott Budapestre 1957. február 6-án. Más-
nap levittek onnan Mélykútra, a jugoszláv–magyar határra, ahonnan többórás éjszakai 
gyaloglással a bokáig-térdig érő bácskai sárban értem át február 8-án hajnalban Jugo-
szláviába. Bekopogtam ez első tanyára, ahol a bácskai magyar gazda és felesége feje-
delmi reggelit tálalt elém. Később pedig lovas kocsijukkal bevittek Szabadkára. Ed-
dig csak magyarokkal találkoztam Jugoszláviában, de az „én” gazdám azt állította: 
ötödik szomszédja egy szerb gazdálkodó, de magyarul jól beszél ő is, s egy kiadós 
reggelire ő is beinvitált volna magához, ha véletlenül éppen hozzá nyitottam volna be. 
Az első szerb, aki születésre nézve is az volt, a szabadkai rendőrség egy főtisztje volt, 
aki a kihallgatásomat vezette. De magyarul ő is hibátlanul beszélt. 
Mintegy két órával azután, hogy a Budapestre hívó távirat utasítása nyomán elhagy-
tam szüleim ménfői házát, már ott volt értem a belügyminisztériumi autó, hogy négy 
megtermett „munkatársa” magával vigyen egy kis beszélgetésre. Mindössze két-
három órával előztem meg tehát letartóztatásomat.  
Tevékeny részvételem az ’56-os forradalomban azzal a rettenetes következménnyel 
járt tehát, hogy hazámat – bármennyire nem akartam – végül is elhagyni kényszerül-
tem.  
Jugoszláviában öt hónapnyi internálással felérő tartózkodás várt rám hat különböző 
lágerben (menekülttáborban), míg végre 1957. július 5-én Norvégiába kerülhettem. 
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(Hedda Gabler, a német Schaubühne am Lehnner platz vendégjátéka,  rendezte 
Thomas Ostermeier) 

 
Az opera Hedda 
 
A  Hangzhou nagyváros Yue Operáját 1956-ban alapították, s azóta nemcsak 

Kína számtalan városában szerepelt, hanem Ázsiában, az USA-ban, és Franciaor-
szágban is. A Shaoxin operastílus az ősi operák egyik legnépszerűbbje. Jellegze-
tessége, hogy a korabeli hangszerekkel (dobok, ütősök, húrosok, fuvolák) élőzene 
kíséri az előadást, valamint az, hogy minden szerepet nők alakítanak. Ibsen 
Heddáját ebben a több ezer éves stílusban,  de újonnan komponált zenére játszot-
ták el pompás korabeli jelmezek, maszkok, kellékek segítségével.   

A szereplők úgy változtattak helyet, mintha futószalag vinné őket. A kellékek, a 
tárgyak mesteri kezelése, az elbűvölő énekhang káprázatos volt. És már meg sem 
lepődtünk azon, hogy a karddal tökéletesen bánó, óriásira kivetített Hedda-Haida 
sziluett a végjelenetben a saját kardjába dőlt. 

Az utóbbi évek kínai filmtermése már ízelítőt adott a Shanghájtól délre fekvő 
Hangzhou kultúrájából, de az itt és most született-elszállt  színházi élménypillanat  
csak az Ibsen Fesztivál nézőinek adatott meg. 

(Hedda Gabler, a kínai Hangzhou Shaoxin-opera vendégjátéka, rendezte Jun 
Hou és Tao Zhi) 

 
A BABAHÁZ (Nóra) 
 
(Kúnos László fordításáig -1997- minden magyar kiadás a Nóra címet viselte.)  

Henrik Ibsen 1879-ben Rómában és Amalfiban írta A babaház című darabját. 
Nyomtatásban  december 4.-én jelent meg, s december 21.-én be is mutatták a 
Koppenhágai Királyi Színházban. Még ugyanebben az évben elkészült a német 
fordítás és kiadás. Ezt sorra követték az európai kötetek és bemutatók. A babaház 
lett Ibsen első igazi sikerdarabja, meghozta számára az áttörést, a dicsőséget. Ko-
rábbi drámáit is játszották már Európa-szerte, de ekkora érdeklődést, botrányt, el-
lenállást, ugyanakkor ennyi elismerést nem ért el egyikkel sem. A XIX. század 
hátralévő éveiben A babaház (sok helyen egyszerűen csak Nóra) világszerte a leg-
többet játszott darab lett. Diadalmenete természetesen nem volt problémamentes. 
Több, kulcsfontosságú része nem felelt meg a kor erkölcsi, családi és társadalmi 
követelményeinek. Először is elfogadhatatlan volt, hogy a feleség -férje tudta nél-
kül- kölcsönt vegyen fel. Ráadásul ez ügyben aláírást is hamisított. De ennél is 
nagyobb vétségnek tűnt a polgári társadalom alapját biztosító családi kötelék el-
szakítása. Súlyosbította a helyzetet, hogy az anya kiskorú gyermekeit elhagyva 
fordított hátat otthonának. A családi eszmény tisztaságát őrzők ráadásul nem is 
találták eléggé nyomós indoknak, válóoknak a férj pillanatnyi  
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A jégcsapszívű Hedda 
 

Thomas Ostermeier a Schaubühne színház társulatával megszokott vendége az 
Ibsen fesztiváloknak. 2004-ben a Nórával szerepelt Norvégiában. Hedda Gabler 
előadásuk már a berlini bemutatón nagy sikert aratott.  

Ezúttal is remek s a célnak száz százalékig alárendelt díszlet forog a színen. 
Üveg-, fa-, és vaselemek, esőztető berendezés, praktikus, mozgást nem gátló búto-
rok. Miközben beforog egy-egy szín, az egyes jelenetekre berendezett terek között 
is sok a színészi mozgás. Az egyes színterek közötti áthallás, átbeszélés különös 
filmes hatást kelt a nézőben, felpörgeti a cselekményt. A látványt s a dinamikát 
fokozza, hogy színbeforgás közben az eltűnő helyszín videó-képe kivetül a külső 
díszletfalra. Kezdetben nehéz beilleszkednünk e technikai varázslat –a háromdi-
menziós térbe beerőszakolt ”negyedik” dimenzió- látványába, ami számítógépes 
játékokon felnőtt gyermekeinknek semmi gondot nem okozna már. Ha valaki a 
nézőtéren elveszti, vagy fel sem veszi e fonalat, semmiről nem marad le, legfeljebb 
elkönyveli, hogy már megint színpadra erőszakoskodta magát a látvány-média. 

Hedda szürke, hétköznapi, tucatból egy figurából kezd építkezni. Első pillanat-
ban azt hihetnénk, hogy ő a bejárónő, vagy a korábban érkezett barátnő. Előttünk 
kel életre a világ színpadait egy évszázada hódító, számító, jégcsapszívű Hedda 
figurája. Játéka egyre meggyőzőbb, a színpadi jelenléte egyre hangsúlyosabb. Sze-
münk láttára támad fel benne a zsákmányra éhes vad. Űző és űzött egyaránt. Pisz-
tolyával játszik, a padlóvázára céloz, és talál. A cserepeket, az üres patronokat 
egykedvűen szedegeti. A betoppanó Løvborgot gyötri, sanyargatja. A laptopjával, 
tudományos dolgozatával foglalatoskodó férjét levegőnek nézi. A házuk vásárlá-
sát, berendezését intéző Brack bíróval fölényeskedik. Különböző oldalait ismerjük 
meg. Korántsem szimpatikus ez a Hedda, mégis ujja köré csavarja a közönséget. 
Szimpátiánk a jellemgyengék, a hazudozók, a gonoszkodó feltörekvők mellé csa-
pódik. Egyre csak drukkolunk a korábban mégoly jelentéktelennek is, na lám, ösz-
szeszorított fogakkal mire viszi. Bár nehezményezzük, ahogyan Hedda egykori 
barátnőjét lekezelő mozdulattal kisöpri az életéből, de a Heddapártoló cinkosság új 
erőre kap, amint Løvborg férfi létére elsírja magát. Fúj, ítélkezik a néma publikum. 
Gyáva féreg, le vele! Hedda -most már minden mindegy, világvége- kalapáccsal 
veri szét egykori szép-szerelme kincset/könyvet rejtő személyi számítógépét. Már 
mindegy is, hogy az ebben a rendezésben fiatal, fess házibarát, Brack zsarolható, 
hűtlen cinkostárssá alacsonyítja le Heddát. A játszma végén gyilkoló pisztolygolyó 
már a darab első harmadától ott lapult Hedda tenyerében. A cinkos nézősereg egy 
emberként követte idáig a vesztébe rohanó Heddát. De csak idáig, egy lépéssel 
sem tovább. Egy sem akadt, ki (le)fogta volna Hedda kezét. A tömeg meghajolva 
Ibsen zsenije előtt, megadóan elfogadta Thomas Ostermeier rendező szöveghű tol-
mácsolását.    Felállva tapsolta színpadra a tisztességes átlagnál sokkal, de sokkal 
többet nyújtó berlini színtársulatot.  
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Éspedig saját kívánságom szerint, ámbár kezdetben inkább Svájcba, majd Németor-
szágba szerettem volna eljutni, ez azonban nem volt lehetséges, mert előirányzott 
kvótáik közben beteltek. A norvég világ már gimnazista korom óta vonzott, noha per-
sze nem oly módon, mintha már akkor ott kívántam volna letelepedni és ott leélni 
életemet. De Knut Hamsuntól és Sigrid Undsettől mindent elolvastam, amihez csak 
hozzáférhettem magyarul, később Henrik Ibsentől és más norvég íróktól is, és Grieg 
zenéjéből is ismertem valamit, hasonlóképpen Edvard Munch festészetéből. Legizgal-
masabb nem-szépirodalmi olvasmányaim közé tartoztak Fridtjof Nansen és Roald 
Amundsen írásai is, valamint a róluk írt beszámolók. Szellemileg-lelkileg tehát egyál-
talán nem felkészületlenül indultam Norvégiába, mikor erre 1957 júniusának közepén 
váratlanul lehetőséget nyitott a sors: Écskán éltem éppen akkoriban menekültélete-
met, e közép-bánsági színmagyar falu szélére telepített lágerban. Egy forró június 
közepi délben valamiért el kellett hagynom barakkomat, amely némi védelmet nyúj-
tott a tűző nap ellen. Az egyébként néptelennek tűnő tábor közepén egy velem egyko-
rúnak látszó fiatalembert láttam közeledni. Angolul szólított meg, de kérdésemre és 
kérésemre átváltottunk németre, amit sokkalta jobban beszéltem. A kék szemű, szőke, 
mosolygós, rendkívül rokonszenves idegenről kiderült ekkor, hogy Norvégiából érke-
zett le. Ekkor a tudatom felszínére törtek diákkori norvég olvasmányélményeim, amik 
láthatólag nagyon meglepték a látogatót, aki most elmondta, hogy azért jött ide, hogy 
az itt található magyar diákok közül kiválasszon tíz egyetemistát vagy egyetemen to-
vábbtanulni akarót, s azokat – ha érdekli őket ez a lehetőség – magával vigye Norvé-
giába. A lágerekben töltött nyomasztó hónapokkal mögöttem úgy éreztem akkor hir-
telen, mintha egy szebb, emberibb világba kerültem volna már attól is, hogy ezzel a 
norvég diákvezetővel elbeszélgethettem, hajdani könyvélményeimet is felidézve ha-
zájáról. S amikor, beszélgetésünk vége felé, azt kérdezte tőlem, hogy most már a va-
lóságban is lenne-e kedvem megismerni azt a Norvégiát, ami a könyvekből annyira 
megragadott, s lennék-e egyike azoknak, akiket oda magával vinne – nos, akkor nem 
volt egy szemernyi kétség sem bennem, hogy ott, helyben és köszönettel azonnal 
igent mondjak ajánlatára. Fel is írt mindjárt listája élére, ott állva egyre még a tűző 
napon. S én meg voltam győződve arról, s az azóta eltelt időben még erősebb lett ez a 
meggyőződésem, hogy a sors választása és jutalma volt ez a találkozás és lehetőség, s 
hogy ez volt a legjobb és legszerencsésebb, ami velem történhetett. Ma már gondolni 
sem merek arra, hogy esetleg miként alakult volna további életem, ha akkor nem ta-
lálkozom össze ezzel a norvég egyetemistával, ha nem szólított volna meg engem ott, 
az écskai menekülttábor forró, piszkos poklában, s mintegy nem kínálta volna fel ne-
kem Norvégiát – második hazámul...  
A sors még abban is kedvembe járt, hogy kenyérkereső munkám, azaz egyetemi állá-
som, munkaköröm folytán is állandó és intenzív kapcsolatot tarthattam fenn a magyar 
szellemi és irodalmi élettel. Az oslói Egyetemi Könyvtár tudományos főmunkatársa-
ként, majd főkönyvtárosaként gondoskodhattam arról, hogy az itteni hungarica-
gyűjtemény jelentősen kibővüljön. Íróként-fordítóként pedig tucatnyi könyvvel járul-
hattam hozzá a magyar irodalom itteni alaposabb megismeréséhez. Külön jóleső ér-
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zéssel töltött el, hogy mintegy csekély viszonzásául annak a Norvégiának, amely az 
Écskán 1957. július 5-én kiválogatott további kilenc egyetemista társammal együtt 
menedéket adott nekem, és lehetőséget arra, hogy egyetemi tanulmányaimat itt befe-
jezzem, állampolgárává fogadott, egyetemi álláshoz juttatott, jólétét megosztotta ve-
lem, emberi jogaim a legmesszebbmenőkig biztosította, hozzájárultam irodalma, szel-
lemi értékei magyarországi megismertetéséhez. De még magánéletemben is nagymér-
tékben magyar maradhattam, itt alapított családommal, magyarul is beszélő fiunkkal-
lányunkkal.  
Végső soron tehát mindazt, ami velem az utóbbi fél évszázadban történt, ahogyan 
életem alakult, ahogyan élek, mind 1956 októberének köszönhetem: eszméinek, szel-
lemének, a vele kapcsolatos élményeknek. S (áttételesen) még a nagyvilágra is 1956 
nyitotta a kaput, ha (egyfajta újkori Jónásként) kezdetben ellenkeztem is az ellen, 
hogy az általa kinyitott kapuk lehetőségével éljek, és szülőhazám határán át- és kilép-
jek, kimeneküljek. 1956 lett tehát a sorsom, 1956 lett az elém kitárult kapu, 1956 által 
jutottam olyan helyzetbe, olyan tevékenységhez, ami paradox módon azt is lehetővé 
tette, hogy a külvilágba kiszakadva, idegen földön is szülőhazámhoz kötődhessek. 
1956 a sorsom! 
A forradalom lázas napjaiban természetesen nem maradt sem időm, sem erőm arra, 
hogy a lapszerkesztés, újságcikkek és kiáltványok fogalmazása mellett verseket is 
írjak. 1956 novemberének közepén érkeztem vissza szülőfalum viszonylagos csendjé-
be és nyugalmába; és a tétlenségbe. Ekkor szinte nyomban újból írni kezdtem.  
Az ’56-os tematika azonban jelen maradt az elkövetkező évtizedek verseiben is, s 
várhatólag időről időre felszínre vetődik majd hátralevő éveim verseiben is. A skandi-
náv (norvég, dán és svéd) költők 1956-os forradalomhoz kapcsolódó verseit saját ma-
gam gyűjtöttem össze, részben mások figyelmeztetésére. Fordításomban még annak 
idején mind közlésre kerültek nyugati magyar lapokban és antológiákban, elsősorban 
a Nemzetőrben és a Tollas Tibor által szerkesztett Gloria Victis című antológiában. 
Ezek a versfordítások azonban mindmáig is csak szórványosan jutottak be Magyaror-
szágra.  
  

Néhány ’56-os vers és versfordítás: 

Fekete napok 
  
Mikor már ésszerűbbet nem tehettem: 
gyalog és vonatokra kapaszkodva  
a forradalmas fél országon át  
az óvó házba hazamenekedtem. 
  
Újságot szerkesztettem, fegyverem  
csőre töltöttem, jártam sorok élén. 
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A lerövidített, lényegre törően lecsupaszított darab színtere egy, a terem közepén 
álló 15 x 15 méteres, egy méter magas dobogó. A sarkokban 1-1 sarokfotel, mely 
a darab előre haladtával egyre inkább középre, egy alulról megvilágított üveglap 
köré szorul (imígyen szűkül be a darab folyamán is a szereplők élet- és játéktere). 
Geometrikus rend, laboratóriumi tisztaság. Körben, intim testközelben, küzdelem-
re kiéhezve egy képzeletbeli  boksz-aréna körül a bezsúfolt nézősereg. Úgy tíz 
perc játék  után a viszonylag korán ébredők lázasan kutatni kezdtek a bejáratnál 
kapott, hanyagul zsebre vágott  műsorfüzet után. Szinte egyszerre szállt fel az aj-
kakról a néma csodálkozás, JAAAA. A színlapon ugyanis ez olvasható: Tesman = 
Tessa, Thea  Elvsted = Teo. Tehát a férj nőnemű, a nagynéni férfi, a barátnő barát. 
Abban a pillanatban,  hogy Heddánk egy nővel él párkapcsolatban, már mindegy 
is, hogy az univerzumában  körülötte keringő-forgó-bolygó alakok neme Ibsen 
szabta-e, vagy sem. Mostantól kettőjük viszonylatából következik minden más 
kapcsolat, ibseni gondolat. Kulcskérdés tehát, hogy jobb, drámaibb-e ez a furcsa, 
kifordult világ, s jobb mesemondó-e ezen est rendezője, mint maga Henrik Ibsen 
volt. Nem kapkodnám el a választ, s hiába hívom az est kritikusait vagy a darabról 
halkan, suttogva beszélgető, titokban kihallgatott közönséget tanúnak. A választ a 
ránk erőszakolt eljövendő adja majd meg; fennmarad-e az emlékezetben, tovább 
él-e színpadokon, vagy más adaptációkban ez a változat. 

Beszélni és írni jóval hosszabb ideig tudnék erről, mint az eredeti darab hossza. 
A merőben új szituáció ugyanis millió szálon ágazó új gondolatokat indít el ben-
nem. Pedig a lényeg –a napokkal későbbi, de alaposan megszűrt, átgondolt, végle-
gesnek vélt végkövetkeztetés– egy mondatba sűrítve: ez így sem nem több, sem 
nem jobb, mint Ibsen maga, csak kacifántosabb. 

Hedda itt egy inci-finci, rafinált csaj. Zsigerből nő. Az sem biztos, hogy nem 
heteroszexuális. Kócos, pizsamás, álmos fruskából öltözik át (csak egy férfi szá-
mára megfejthetetlen, miként lehet nyílt színpadon úgy alsóneműt és ruhát válta-
ni  –árgus férfiszemekkel körbevéve– hogy az ember mégse lásson semmit) kihí-
vó, hódító, domináns nővé. Partnere az ibseni elképzelést  meghaladóan ”igazi” 
kutató, tudós lény. Az oslói Fesztiválon, a Tessa szerepét megformáló színésznő 
egyéniségéből adódóan férfias öltözete, magára erőltetett mozgása ellenére is in-
kább anyáskodó, mint apáskodó (ettől picit érthetetlen is darabbeli kapcsolatuk). 

A nagynénit játszó nagybácsi a változatosság kedvéért rózsaszín öltönyös, 
mondhatni meleg. Brack más Hedda darabban még soha nem látott  kristálytiszta 
karakter. Minden egyes cselekedetének egyetlen végső célja Hedda megkaparintá-
sa. A mai néző számára ebben a darabváltozatban különösen indokolt Hedda ön-
gyilkossága. Minden más egyebet háttérbe szorít az a szégyen, hogy egy „
férfi” (Brack) letiporja s meg akarja erőszakolni őt. Ez számára feldolgozhatatlan, 
elviselhetetlen. Fejbe lövi magát. (Hedda – erotikus haláltánc, a dán Betty 
Nansen Társulat vendégjátéka, rendezte Peter Langdal) 
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szűk oldalajtókon el- és feltűnt férfiak és nők; mi magunk; Heddák, Løvborgok,  
Tesmanok... 
           Kellékek nélkül, csupán csak pisztollyal, hamutartóval, cigarettásdobozzal, 
öngyújtóval felszerelkezve. Mezitláb vagy tűsarkú cipőben. Füstbe burkolózva, 
félhomályban. A Femme fatal – Hedda, a végzet asszonya. Mint egy korabeli, fe-
kete-fehér hollywoodi film kőszívű, meghódíthatatlan hőse. Mindenek felett álló és 
uralkodó istenség. A női bálvány kordiktálta, 2006-os változata: hosszú lábú, alsó-
neműt titkoló, testhez tapadó ruhájú, lefésült apródfrizurás, jéghideg arcú, üveges 
tekintetű szupermodell, kirakati bábú. Pózokba merevedő, kimért mozdulatú, part-
nerei replikáira ritkán vagy egyáltalán nem reagáló. Vonzó-taszító, vérforraló-
fagyasztó, buzdító-lankasztó. Ördögi.  

A lecsupaszított, megkurtított szöveg nagyon mai, beszélhető színpadi nyelv, s 
nem veszi élét az Ibseni üzenetnek. Szikár, kopogós, feszes dialógusok. Jól kitar-
tott, ütemezett csendek. Hedda személyiségében észak fagyos ridegsége, kimértsé-
ge, távolságtartása koncentrálódik. 

Ibsen darabokban ritkán hallani,  de a jelenetek között vagy alatt felcsendül egy-
egy filmzene-szerű, magas regisztereken megszólaló diszharmonikus zongorafu-
tam, már-már klimpírozás. Jól, sőt, nagyon jól hat. Ha már észrevettük, mert kibil-
lentünk a szövegre koncentrálásból, akkor rezignáltan konstatáljuk is, hogy határo-
zottan illik a darabhoz és a lelkiállapotunkhoz is. 

Hedda a ”rövidre vágott” darab során kétszer öltözik át. Három különböző jele-
net,  három különböző színű (piros, fehér, kék-a norvég nemzeti lobogó színei), 
térdig érő, testhez tapadó selyemdzsörzé ruha. Ezt a Heddát nem lehet nem észre-
venni. Olyan jelenséggel, személyiséggel állunk szemben, aki minden porcikájával 
üzen: hódít, sarcol, eloroz, birtokol, szemétre vet, megaláz – mígnem maga is po-
kolra száll. 

A Løvborggal való két párosjelenetben is bepárásodik a tekintete, már-már ellá-
gyulnak az arcvonásai. A kisszínpad lehetőséget nyújt e tévés-filmes sajátosság, a 
szuperközeli hatások kiélvezésére. Ez belefér a darab szinte hollywoodi 
melodramatikus stílusába, a végzet asszonyáról alkotott évszázados sematikus kép-
be. Ugyan a mű itt is tragédiával, Hedda öngyilkosságával végződik, de ki veszi 
ezt komolyan? A néző legbenső gondolatvilágában a Heddák tovább élnek, hódíta-
nak, sanyargatnak, uralkodnak mindenek felett.  (Hedda Gabler, az oslói Nemzeti 
Színház bemutatója, rendezte Erik Stubø) 
 
A leszbikus Hedda  
 
Volt, és lesz is olyan rendező, aki minden áron újat, mást, meghökkentőt akar a 
már ismert, erezszer eljátszott darabokból kicsiholni. Ez rendben is volna, kísérle-
tek mentén halad a világ. S a feledés homálya borul az elvetélt próbálkozásokra. 
Alighanem ez utóbbi sorsára jut a dán Betty Nansen társulat Hedda adaptációja is. 
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Enyémnek vallottam a forradalmat, 
s legtöbbünk együtt járt velem. 
  
Az újságot most más írja. A fegyvert 
elrejtettem.  De éj és napon át 
kínban csodálom, ahogy ellenáll  
ez a kis ország, ez a megvert. 
  
Napok születnek megfúló napokra. 
Magamat marva mérem én az udvart 
a konyhától a füstölgő ganéig, 
s szétpattog a jég a lábam alatt darabokra. 
  
Ménfőcsanak, 1956. november 20. 
  
  
Menekülés 
  
Egy ároknál megállt kísérőm, 
s fojtottan súgta: „Ez itt a határ... 
segítse Jézus!” – Kezem megragadta, 
s csendesen ment is vissza már. 
  
Háromnegyed kettő volt. Fénylett 
a mutató, az óra zümmögött. 
A hűvös köd derengve rettent egybe 
imbolygó vállai mögött. 
  
Magam maradtam.  Átugortam. 
A dobbanástól visszhangzott a táj, 
s lihegve vártam, fuldokolva... higgyem, 
hogy mögöttem van minden borzadály? 
  
S mert rágondoltam: mint az ostor 
az állatot, a szörnyű félelem 
úgy végigvert, hogy futottam, rohantam! 
S a Szabadság már ott futott velem... 
  
Niška-Banja, Jugoszlávia, 1957. február 28. 
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Siratóének 
  
Fekete sírás didereg bennem 
      fekete jaj minden estem 
fekete átok kavarog bennem 
      rázza tehetetlen testem  – –  
  
Fekete selymek lobognak bennem 
      temetnek lobognak 
fekete dobok zuhognak bennem 
      temetnek dübögnek  
  
zuhogják 
iszonyatát 
a dadogó kínnak 
jajrögeit 
a gyötrelmes toroknak – – 
  
Akasztófák s fejfák között 
tegnapokból a holnapokba 
      így lépek át  
így élesül szigorú tőrré 
két szemem közt mely zöld pokol már 
      homlokomon a ránc  
  
ennyi halál 
ennyi halál 
vér virágzik a holtakon 
vér virágzik a számon is 
halottaimba harapok 
mint a megsült Dózsába a parasztok 
      és áldozom 
      megáldozom 
húsukkal és vérükkel és 
      gondolataikkal – –  
  

Lauffen am Neckar, 1958. június 17. (Nagy Imre kivégzésekor) 
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Ellentmondásokkal teli. Ibsen kiszabadítja Nórát a család fogságából, szabadon 
bocsátja, aztán a Heddában feltárja, milyen veszélyes is tud lenni ez az önmegva-
lósító függetlenség, s a botránytól, a megbélyegzettségtől való félelem.   

Ibsen hívja fel a figyelmet egyik levelében arra, hogy Hedda személyisége va-
lahol a legmélyebb rétegekben poétikus. Megéri tehát türelemmel, kitartással, kri-
tikus érzékenységgel közelíteni e nőalakhoz. Csak sejteni lehet, hogy Hedda 
Ejlerthez való korábbi kapcsolata mély és érzelemgazdag lehetett (a sok-sok ed-
dig látott Hedda darab között ezen a fesztiválon találtam először erre konkrét uta-
lást, mégpedig a oslói Nemzeti Színház bemutatóján, Hedda két könnyekkel küsz-
ködő jelenetében). Hedda büszkesége, önmagának állított korlátai, na és a kor 
nőkkel szembeni elvárásai akadályozták, hogy érzelmei utat találjanak Ejlerthez. 
Csak a pisztoly boronálhatta őket össze – a halálban. 

Ez Ibsen utolsó drámája, ami egy színen, csak belső térben játszódik. Ugyanak-
kor a legtöbb tragikus fordulatot eredményező esemény a házon kívül történik. E 
szűkre szabott térben különösen hangsúlyos Hedda bezártsága. Ibsen önmagához 
képest is sok szerzői utasítása erősen megköti a rendezők s a szerepformálók ke-
zét. S a nézőt a lelkekben, gondolatokban zajló történések kifürkészésére, megfej-
tésére készteti.  

Halvdan Koht, egy korai Ibsen biográfia szerzője (1928-29) azt írta, hogy Ib-
sen magáról formázta Hedda Gabler személyiségét. Ingmar Bergman pedig, a 
stockholmi Dramaten Színház Hedda bemutatójával kapcsolatban (1967) azt nyi-
latkozta, hogy a mű színrevitele közben egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy 
Ibsen ott van minden apró részlet, mozdulat, s még Hedda álarca mögött is. 
 
A szupermodell Hedda 
 
Korosztályunkból ki ne emlékezne arra, hogy esténként hogyan villódzott hara-
gos-zölden a rádió varázsszeme a szülői otthonban. Elbűvölten bámultuk, fantázi-
ánk e kis kukucskálón keresztül benépesítette a rádió-színpadot a műsorok apró 
kis szereplőivel; hír- és mesemondókkal, szappanoperák, rádiójátékok képzele-
tünk jelmezeibe öltöztetett színészeivel. A varázsszem északi fény villódzása is-
meretlen tájakat, mesés világokat, történelmi tablókat vetített fel a szemközti szo-
bafalra, s a mennyezetre. Nem tudtuk, de megálmodtuk a közeljövőnk távolbalátó 
TV készülékét,  s a koncertek kivetítő képernyőit. Tekintetünk időről időre a va-
rázsszem örvénylő fogságába veszett, nem volt visszaút. Az oslói Nemzeti Szín-
ház Amfi színpadán felállított  játszótér kísértetiesen hasonlított a fentebb leírtak-
hoz. Az ovális rádió- vagy tévékávát idéző keretbe helyezett színjátszók az első 
pillanatban magukhoz ragadták, s attól kezdve az előadás 60 percén keresztül fog-
ságban tartották a nézők tekintetét. A keskeny, két oldalt ívesen emelkedő színen 
időnként kényelmetlen pozícióban feszengő, szorongó színészek klausztrofóbiája 
átragadt a nézőkre is. Mintha semmi más nem létezne, csak e zárt mikrovilág. A 
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bort. Mint a legutóbbi fesztiválok mindegyike, úgy 2004-es és a 2006-os is egy-
egy téma vagy dráma köré szerveződött. 2004-ben a Nóra-jelenségre, -rejtélyre, 
2006-ban Hedda Gabler ármánykodásaira kaptunk alternatív válaszokat. 
 
HEDDA VARIÁCIÓK 
 
Ibsennek ez az utolsó, külföldön írott műve. 1890 karácsonya előtt készült el vele 
Münchenben. Érthetetlen, titokzatos, felháborító, elfogadhatatlan; volt a közön-
ség és a kritikusok azonnali, spontán ítélete. 

A Hedda Gabler a véletlenek drámája. Véletlen, hogy elvész Løvborg kézirata. 
Véletlen, hogy Tesman találja meg. És vajon véletlen, hogy a kapatos férfiak a 
rosszhírű házban kötnek ki? Helge Rønning professzor, irodalomtörténész Ibsen-
ről szóló könyvében (Den umulige frihet, 2006 Oslo - A lehetetlen szabadság-) 
azt fejtegeti, hogy a Hedda Gabler című drámában a sors irányította sorozatos 
véletlenek s a részletes színleírások a korabeli krimik technikáját tükrözik. Egy 
másik tanulmányban azt olvashatjuk, hogy a filmes világban oly népszerűvé vált 
femme fatale figura előképe jelenik meg Ibsen e darabjában (Audun Engelstad 
bevezető tanulmánya a Hedda Gabler új kiadásához). 

Hedda Gabler sokkal markánsabb, erőteljesebb ibseni hős, mint Nóra. Mintha 
férfi lenne, nőisége másodlagossá válik cselekedetei mögött. Sajátos ideológiája 
szerint az élet elviselhetetlensége miatt a legnagyobb tett „az élet terített asztalá-
tól való felállás”. És nem is akárhogyan! Méltósággal, elegánsan, a legváratla-
nabb pillanatban, lehetőleg mindenkit megbotránkoztatva. Eleinte ebben a tettben 
csak gyönyörködni szeretne, s ez elég lenne „megváltásához"; ezért ruházza át a „
lehetőséget" hajdani szerelmére, Ejlert Løvborgra, aki viszont méltatlan és szé-
gyen  
teljes halálával (ágyékon lövi magát a Heddától kapott pisztollyal) készíti elő az 
utat Hedda öngyilkossága felé.  

Ibsen maga nyilatkozta, hogy azért választotta címül Hedda leánykori nevét, 
mert ezzel is hangsúlyozni akarta Hedda személyiségét, aki inkább az apja fia-
lánya (fegyverforgató, kemény és férfias), mint Tesman felesége (a háztartás, a 
családi fészek őrzője). 

Hedda Gabler minden körülmények között meg akarja tartani függetlenségét. 
Saját ura, parancsolója, életútja meghatározója akar lenni. Életművész különö-
sebb célok, tervek, elképzelések nélkül. Az alkotási igény és készség hiányában a 
pusztítást választja. A cinikus, hidegvérű rombolást. S mikor a darab végén Brack 
zsarolása függetlenségét veszélyezteti, a számára elképzelhető egyetlen utat vá-
lasztja, az öngyilkosságot. „Ilyet nem tesz az ember” –jegyzi meg Brack a záróje-
lenetben. 

Hedda mindenki és mindenek feletti uralkodásra született, amint eléri vágyát, 
megundorodik attól, ami/aki felett hatalmat szerzett. Magányos, gyökértelen.  
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HARALD SVERDRUP 

Tükörképek a Dunán  
(Speilbilder i Donau) 
  
Ó, mély folyam, mely az országot 
végigfutod,  
forrásaid megint fényre kerülnek,  
letisztul most újból habod. 
Kinek az arcát mutatja az idő? 
Mi lobog fel a képeidben? 
Ki a szent és ki az eretnek? 
Tovasodródó vizeidben 
ma milyen árnyak tükröződnek? 
  
Elsőül Dzsingisz kán tűnik fel. 
Aztán a török hold ragyogása. 
Aztán a császár. S német hordák 
s háború lángol kékségedben. 
Zsidó, cigány, magyar hull beléd,  
s föl-fölvetődik halott testük.  
Folyó, te Dávid-csillag-rejtő,  
ki vette át a kaszárnyákat? 
Orosz a válasz, amit hallunk? 
  
Nézd gólyáid őszi vándorútját,  
nézd a szőlőprést, a gróf malmát,  
amott a régi vár profilját. 
Nézd a nyomor sötét csapatát! 
S tükrözöd Budapestet is. 
Egyazon gyász sújt ma mindenkit,  
mind grófot, mind kopottruhást.  
Kik ezek a csillagos katonák? 
Vendégeid tán, dunai város? 
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Mily heves fény ez! 
Szent vagy eretnek?  
Vetíti Kéthly Anna sorsát. 
S ezek a Rembrandt-sziluettek? 
Jön sorban a gyülekezet,  
melyet a hercegérsek védett 
ezer fáklyával a sötétben. 
 
 
 
A bíboros, Mózesként, ketté- 
választhatja-e ezt a vizet? 
  
Ó, mély folyam,  
most éjfél órája lobog,  
s háborút tükrözöl habodban,  
törökre német, majd orosz,  
a látóhatár így szűkül:  
magyarok futnak a hazából,  
egyként gróf és kopottruhás.  
Kik e csillagos katonák?  
S meddig akarnak még maradni? 
                                             (Norvégból) 
  

NILS LINDSTRÖM  
 

Magyarországhoz  
(Till Ungern) 
  
Nincs győzelem, 
mondják a bölcsek. 
  
Az idő múlásában 
csak a viszály örök. 
  
De van egy fajtája  
a szükségszerűségnek ma és itt:  
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Kovács katáng Ferenc 
 

Oslói Ibsen Fesztivál, 2006 
 
A TIZEDIK  
 
1990-ben az oslói Nemzeti Színház akkori igazgató főrendezője, Stein Winge kez-
deményezésére indult el az immáron 10. alkalommal megtartott oslói Nemzetközi 
Ibsen Fesztivál. Az első három alkalommal évente került megrendezésre, azóta 
kétévente. Az egyre nagyobb anyagi gondokkal birkózó rendezvénysorozatra, fő-
leg az előre tervezhetőség hiánya miatt, nem mindig a legérdekesebb, legjelentő-
sebb külföldi darabok jöttek el a nemzetközi porondokról Norvégiába. Sokan csak 
a 2006-os jubileumi Ibsen évtől, a drámaíró halálának 100. évfordulójára koncent-
rált anyagi támogatásoktól várták a fordulatot, azt, hogy újra a legátütőbb, legje-
lentősebb darabokat láthassák a norvég főváros első színházában. Mégis már a 
2004-es programban nemcsak a külföldi bemutatók száma nőtt duplájára a koráb-
biakhoz képest, hanem sikerült a részvételre megnyerni Európa vezető színházait 
(pl. Schaubühne, Berlin; Schauspielhaus, Frankfurt; Théatre National de 

Strasbourg), illetve legmarkánsabb rendezőit, mint pl. Stephane Braunschweiget, 
Sebastian Hartmannt, Stephan Kimminget, Thomas Ostermeiert, Zsámbéki Gá-
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esténként órákig sikálja és áztatja magát kádjában. Hazatérve Angéla, a tizenhét 
éves lánya minden ablakot sarkig tár, undorodik anyja szagától és mindattól, amit 
képvisel, az ismétlődő robottól, a boldogtalanság kalitkájába bezárt élet lehetősé-
gétől. Egy ruhaipari szakközépiskola tanulója, tehetséges tervező, aki sikeresen 
szerepel egy nemzetközi divatcég pályázatán.  
Ki akar törni a reménytelenségből, a szűkre szabott iskolai keretekből, elhagyni 
szégyenlett anyját, az otthon gúzsba kötő biztonságát. A két nő alig beszélget egy-
mással, esténként a Polip című maffia sorozatot nézik, falaikon a jóképű főszerep-
lő fényképe lóg. Olaszországba vágyódnak, ahol vakítóan süt a nap, ellenállhatat-
lan mosolyú férfiak várnak a magányos nőkre, világhíres cégek pedig a fiatal ru-
hatervezőkre.” 

 
Katona Mária 

 

Török Miski Ágnes: Örkény István (rézmetszet) 

 
Hogy aki másokat állandóan  
és mélyen megsért, 
végül is megbüntettetik.  
  
Hogy aki a végtelenségig 
erőszakoskodik, 
végül is megbüntettetik. 
  
Hogy aki megnyomorítja 
az ember legbensőbb szabadságát, 
végül is megbüntettetik.  
  
Hogy aki újból és újból  
a gyengék ellen emeli kardját, 
  kard által pusztul végül el. 
 
 (Svédből) 
 
  

HANS HARTVIG SEEDORF 
 

Magyarország  
(Ungarn) 
  
Égett a puszta... 
És a rejtett tűzből,  
a hamu alól észrevétlenül 
előtört a láng, élőn és gyújtogatva, 
s szállt háztól házig, tanyától tanyáig.  
Lángtengerré vált a kihunyt parázs; 
újból feléledt, mivel tudott várni.  
  
Egy lányka szaladt át a lapos pusztán,  
könnyedén, látta az egész határ. 
Fürtjei szálltak örvénylőn a szélben,  
láng volt az egész lányka, csupa láng. 
Súgták nevét, a félig feledettet,  
a néplélek mélyeibe beírtat. 
S a szabadság régóta rejtett magja 
kivirított a síkon mint pipacs. 
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Furcsa ital a vér – mar, mint a tűz, 
s egészen soha ki nem alszik. 
A csöndes bölcső ritmusára ring,  
míg megszegik a remény kenyerét.  
Erőben s gyengédségben lakozik,  
trágyázza otthonok termékeny földjét.  
Árad, apad, de el nem fogy egészen –  
legszebb szóvá teszi a szabadságot. 
  
Égett a puszta... Máglya lett a szikra,  
messze látszódó, messzire melegítő.  
Acélját az ellenállás próbálta,   
 
 
s az alföld füve nedves lett a vértől.  
Nem ismerjük a lét kanyargós útját,  
de fordulóban a lap a nagy könyvben.  
S a tűzben, mely lassan lecsendesül,  
az iga széttört üszke marad vissza. 
 
(Dánból) 

  
  
HALFDAN  RASMUSSEN 
 

A sötétben  
(I mørket) 

  
Hallod őket az éjben, a testvéreidet. 
Vonulnak a sötétben, ahol a vörös falevelek hullnak. 
Mennek csillagtalan szemedben. 
A csepegő esőben, a lehulló gyümölcsben hallod őket. 
Mindenben, ami óhatatlanul meghal.  
  
Mennek az ősz viharaival karjaikban. 
Nagyon fiatalok, sebezhetők és sebezhetetlenek.  
S virágzás-közelben az élethez.  
S a halál illat-közelében. 
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Szeptember utolsó és október első hetében rendezték meg a reykjaviki film-
fesztivált, immáron harmadik alkalommal. A város vezetősége, Andri Snær 
Magnolson színész kérésére, engedélyezte a városi fények leoltását egy fél órára. 
A szervezők remélték, hogy így majd alkalmunk nyílik látni az Északi-fényt és a 
csillagokat. A várva várt lámpaoltást megelőző percekben mindenki az utcára vo-
nult. Jó alkalom volt ez a nem mindennapi esemény a beszélgetésre, ismerkedésre 
annak ellenére, hogy sajnos nem láttuk az Északi-fényt. 

A fesztiválon 80 film került bemutatásra, köztük helyet kapva egy remek ma-
gyar alkotás is, Kocsis Ágnes Friss levegő című filmje. A „Szortírozott levelek”, 
18 kép egy konzervgyári lány életéből” és „A vírus” című kisfilmjeivel ismertté 
vált rendező ezzel a munkájával diplomázik a budapesti Filmművészeti Egyetem 
rendező szakán.  

„Viola, a negyvenes éveiben járó, hervadó szépség egyedül neveli kamaszkorú 
lányát. Napközben az egyik zsúfolt fővárosi aluljáró nyilvános illemhelyén dolgo-
zik. WC-t takarít, toalett- papírokat osztogat, és a tarifát szedi be. Egy-két négyzet-
méteres, szűk odú a birodalma, asztalán, a kínai piacon vásárolt, automatikusan 
nyíló cserepes virággal, a falon pedig a metró rezgéseitől minduntalan felszakadó 
tapétával. Szabad perceiben érzelmes zenét hallgat recsegő rádióján, faliszekrénye 
százféle légfrissítővel tele, amelyekkel gyakran befújja a helyiséget és önmagát is.  

A WC-k és a fertőtlenítők émelyítő illata ugyanis beszívódik hajába, bőrébe, 
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lehetne tüntetni A legszebb férfikort vagy a Régi idők fociját. De akár más tanít-
ványai műveit is említhetnénk Simó Sándoré vagy Sándor Pálé mellett. Iskolate-
remtő személyiség volt, ezért tudott második, választott hazájában is kedvelt ta-
nár, sőt, egyetemi rektor is lenni. 

A Muhi Klára által szerkesztett kötet gerincét Fésős András 2005-ben készített 
portréfilmjének beszélgetései szolgáltatták. Jó kétharmadát a Herskóval folytatott 
élvezetes társalgás teszi ki. Utána emlékeznek a tanítványok, majd végül a filmek 
korabeli sajtóvisszhangjába tekinthetünk bele. A kötet alanya kitűnő beszélgető-
partner. Remek csevegő – írhatnánk róla, ha nem lenne ennek a szónak kissé 
becsmérlő mellékíze. De hát ne szégyelljük, Herskó igenis cseveg, csak nem úgy, 
mint egy gangszomszéd a másik lakásból. Amit ő mond peripatetikus film- és tár-
sadalomtörténet. Nemcsak bölcs, a tetejébe még szellemes is. Nagy viccmesélő. A 
poénok úgy szikráznak föl, hogy megvilágítják előttünk a múltat, azt, amit átél-
tünk az „átkosban”, csak nem tudtuk, nem értettük mi történik velünk.  
Bőven foglalkozik az interjúkötet a rendező 1970-es emigrációjával. Tanítvá-
nyoktól az átlagnézőig így vagy úgy mindenkit megrázott az ügy. Nem értettük, s 
a búcsúlevelek, melyeket naiv hittel sok embernek elküldött, nem érkeztek célba. 
Most ebben a könyvben olvashatjuk is, mit írt akkor azoknak, kik fontosak voltak 
a számára. Tovább árnyalja, magyarázza döntését utolsó filmjének egyik kritikája. 
Az N. N. a halál angyaláról az Élet és Irodalom hetilapban megjelent egy több 
mint értetlen, már-már rosszindulatúan személyeskedő írás. Nem bértollnok, kom-
munista eszmecsősz tollából futott ki a dolgozat. Aki elkövette az akkori magyar 
filmkritika etalonja volt. B. Nagy László nemcsak tévedett, kritikája szövegében 
is megismételt címével (Inkább autóbuszt) nagyon-nagyon rossz áthallást okozott 
a Dunapart és a fulladásos halál fölemlegetésével kapcsolatban. Herskónak tán ez 
volt az utolsó csepp. Akkor úgy érezte: innen el kell menni. 
„Nekem mindig mázlim volt az életben” – mondja a riporternek. 1970 után példá-
ul abban, hogy benne volt a dán filmlexikonban, így nem kellett taxisofőrnek áll-
nia Stockholm utcáin, hanem kapott egy lehetőséget, amiből aztán végül rektorság 
lett. A többit tudjuk, a fiatalabbak már hazajáró/hazatérő nagy öregként ismerik és 
tisztelik, amire ő fittyet hány, mert ma is ugyanolyan friss szellemmel, fürge A 
kötet szép. Remek a tördelése, szellemesek az alcímek, bőséges jegyzetanyag kí-
séri a főszöveget. Hiba alig. Gazdagabbak lettünk egy jó kis filmkönyvvel. 
Herskó, ha ilyesmi örömet okoz még neki hosszú pályafutásán, boldog lehet vele. 
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A tested utca Budapesten. 
Lábak taposnak rajtad.  
 
Szíved romhalommá lőtt ház. 
Lábak menekülnek át rajtad.  
Az éjjel képei belevesznek szemedbe. 
S tehetetlen szavak hervadoznak a szádban. 
  
De hallod őket az éjben, a testvéreidet.  
A költőt, kinek verse nem állhat a halál útjába. 
A diákot, aki a könyveivel nem hódíthatja meg az életet.  
A munkásfiatalt, aki lapátjával nem áshatja elő a szabadságot. 
Az óvónőt, aki géppuskáját 
mint vásott kölyköt úgy korholta,  
míg csak el nem esett a téren.  

  
Álmatlanul heversz egy országgal ajkaidon. 
Véred futásában emberek menekülnek.  
Gyermek bújna bele szíved zugába. 
Sötétségedben holtak vannak eltemetve. 
  
S hallod őket, amint mennek az éjszakában. 
Át hegyeken s át végtelen határokon. 
Kapukon át, mik nagyobbak a félelemnél. 
Erdőkön át, mik minden fájdalomnál sötétebbek. 
  
S te hallgatózol bele a zuhogó esőbe.  
S te hallgatod a vihar üvöltözéseit.  
Csak a halottak mernek most aludni. 
Csak a halottaknak ideje elég erre. 
                                            
 (Dánból) 
  
  
* Kortárs, 50. évfolyam, 2006 október, 10.  szám 
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Miski Török Ágnes rézkarca 

épp a Herskó Jánossal folytatott hosszú beszélgetés, amely ennek a kötetnek az 
alapja, bizonyítja, hogy az anekdota, bármennyit színeződik, alakul az évek során, 
igenis kifejez valamit, nem is keveset, arról a tárgyról, amiről szól.  
Herskó életműve nem az a hat film, melyet Magyarországon rendezett. Filmográfiá-
jában – ha lenne ilyesmire lehetőség – a Párbeszéd vagy a Szevasz, Vera mellett fel 
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Fésős András  

Herskó  
címmel 2005-ben dokumentumfilmet készített egykori tanáráról, Herskó Jánosról. 
Herskó mellett, az egykori diákok is szót kapnak a filmben, valamint egyéb filme-
sek, akiknek a filmjeit Herskó mentette meg. Fésős hangsúlyozza, hogy nem 
aranyágat akar egykori tanára fejébe rakni, a filmben megszólalnak majd olyanok 
is, akik úgy érzik Herskó elárulta őket. 
A Duna-tv támogatásával készült Herskó 87 perces, egészestés portréfilm, 
koproducere Muhi András volt. „A film annak okán készült el, hogy Herskó a ta-
nárom volt 92-96 között. Már tavaly megbeszéltem vele, amikor kiderült, hogy 
zsűrielnök lesz a Szemlén.” mondta el Fésős. A film nem sima beszélgetéseket 
rögzít, a stáb követte Herskót, a pesti lakásától egészen Stockholmig, ahol jelen-
leg él. Megszólalnak benne volt tanítványok, illetve a magyar film olyan figurái, 
akiknek Herskóhoz közük volt. „Grunwalsky Ferenc, Szomjas György, Gödrös 
Frigyes, Gyarmathy Lívia, Pintér Georg, Sándor Pál, Lányi András, Jeles András, 
Dárday István, Zsombolyai János, Ragályi Elemér, mint tanítvány beszél 
Herskóról. De például Szabó István elmondja, hogy első három filmjét, Az Álmo-
dozások korát, az Apát és a Szerelmesfilmet egy az egyben Herskó mentette meg, 
illetve érte el, hogy a politika lecsússzon róla. Ugyanígy a Kósa Ferenc rendezte 
Tízezer nap esetében is Herskónak köszönhető, hogy a politikai vezetés nem kö-
tött bele. „Fésős fontosnak tartja a filmmel kapcsolatban, hogy nem egyszerű ün-
neplésről van szó, hiszen Herskó megítélése a mai napig felemás. „Legalább 10 
ember kapásból azt mondta, hogy nem akar beszélni a dologról. De a filmben is 
vannak olyanok, akik elárulva érzeték magukat, amikor Herskó otthagyta az osz-
tályt. Erről a témáról egyébként ő maga is rengeteget beszél.” A film két operatő-
re Tóth Zsolt és Vajda Péter volt, első alkalommal a Duna televízión lesz látható 
október folyamán, főműsoridőben. Később valószínűleg a Filmszemlén is vetíteni 
fogják, illetve már Skandináviából és érdeklődnek a film iránt.  
 
 
HERSKÓ  -  interjúkötet.  
Szerkesztő: Muhi Klára. Korona Kiadó, 2006. 265 oldal 
 
Születtek magyar rendezői monográfiák az elmúlt évtizedben, Marx József példá-
ul igen alaposan feldolgozta alanyai (Jancsó Miklós, Szabó István, Fábri Zoltán) 
életútját, de a mi rendezőnk alighanem levetné magáról a tudományosan közelítőt. 
Herskóhoz igazából ez illik. Riportok, beszélgetések – vele és róla. Még csak nem 
is kell jól kérdeznie a partnerének, hiszen a Mester vagy a Tanár úr igazán remek 
csevegő (és még jobb viccmesélő). Szigorú irodalomtörténeti irányzatok nagyon 
kárhoztatják az anekdotát, amely – állítólag – eltereli a figyelmet a lényegről. Ám 
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 Bernhard Nordh:  
 

A hódtavi újtelepesek 
(Nybyggarna vid Bäversjön) 

 
Fordította: Bartha István és Hegyi Éva 

Gondozta: Szász Enikő 
 
 
Tizenötödik fejezet 
 

Torkel a hegyháton siklott le olyan iramban, hogy csak úgy porzott körülötte a hó. 
Ügyesen tért ki a fák és a bokrok elől.  Néhány kőhajításnyira ért Bäcklidenhez ott 
aztán a cserjésbe húzódott és figyelni kezdte az újtelepet. Füstölgött ugyan a kémény, 
de semmi más életjel nem látszott. 

A lapp arca komor volt. Tudta, hogy Mord megsebesült és képtelen elhagyni a 
házat, s ez némi kárörömmel töltötte el.  

„Ezen az őszön legalább nem eheti degeszre magát rabolt rénszarvas hússal a 
Véreb. A mi Urunk néha keményen lesújt a gonosztevőkre, megveri betegséggel, 
fájós lábbal. Ha a felső hatalmak úgy határozták, hogy Vérebet szenvedéssel büntetik, 
akkor bíz’ nem tanácsos a szenvedését megrövidíteni.  A szenvedés és a halál a 
gonosz büntetése. Az Úristent nem lehet törvény elé állítani. Neki nem kell bibliára 
tett kézzel esküdnie, hogy az újtelepes haláláról semmit sem tud… Nem kell, mint a 
lappnak, ott állnia és azt mondania, hogy az újtelepes talán óvatlan volt a tűzzel, és a 
padlóra kihulló parázs gyújtotta fel a házat. Nem, az Úristent nem érheti el sem a 
pandúr, sem a végrehajtó, s az Istennek hosszú karja van, hogy lesújtson. Villámot 
küld, hogy felgyújtsa a házat, hogy agyonüsse az állatokat. Éhínséggel és betegséggel 
büntet, most pedig egy golyót úgy irányított, hogy megsebezze Véreb lábát… 
Megölni? Túlságosan könnyű büntetés volna Vérebnek a halál… Az üszök majd 
sorvasztja, rohasztja a lábát…” 

Torkel bólogatott, mintha csak helyeselni akarta volna gondolatait, de tekintetét le 
nem vette a házról. Mimire lesett, s kitartóan várta a pillanatot.  

„Tegnap Per Omma itt járt körülnézni és azt a hírt hozta, hogy az újtelepes lánya 
közvetlenül alkonyat előtt egyedül ment az istállóba. Most már hamarosan sötétedni 
kezd. Legjobb az istállón kívül elfogni, és kerülni minden késsel vagy lőfegyverrel 
való összetűzést.”  

A lapp hirtelen megmerevedett. Megmarkolta vasazott síbotjait és a ház felé lopa-
kodott. 

Mimi lépett ki az istállóból, alig egy liternyi tejjel a sajtárjában. Arckifejezése tű-
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nődő volt, s csak akkor vette észre a lappot, amikor az egyszeriben előtte termett. A 
lány összerezzent, s lihegve kapkodott levegő után. Torkel vadul nézett rá. 

- Elvetted Mária gyermek ezüstbrossát! 
- Mimi vállat vont. 
- Brosst? Nem láttam semmilyen brosst! 
- Te vetted el! – ismételte a lapp fenyegetően. Most pedig add vissza!  
A lány szeme megvillant, s egy hirtelen mozdulattal széttárta mellényét:  
- Látsz rajtam valamilyen brosst?  
Elsurrant volna mellette, de a lapp útját állta. 
- Nekem ne beszélj, a bross nálad van! Látta valaki, a kendődbe tűzve. 
- Kicsoda? 
- Jól tudod, - itt aludt egy éjjel és magával vitte Mária gyermeket.  
 Mimi keze összeszorult dühében. 
- Merre vannak? –bosszúvágy égett tekintetében. 
Torkel arca mintha összehúzódott volna, s néhány pillanatig késett a válasszal.  
- Nem tudom, - mondta végül közömbös arccal. 
- De hisz láttátok őket! 
- Igen, és Mária gyermeknél nem volt az ezüstbrossa. –Te vetted el! 
Mimi szíve hevesen vert a dühtől, forróság öntötte el az arcát. Lassan már négy 

hónapja gyötrődött amiatt, hogy Helge eltaszította őt magától és féltestvérével eltűnt. 
Ha az ezüst bross alkalmat ad neki a bosszúállásra, kétségtelenül ennél többet is tudna 
áldozni. 

- Kölcsön adtam, -mondta a lány váratlanul, hangjában annyi nyugalommal, hogy 
Torkelnek tágra nyíltak a szemei. - Ha megmondod, hol találom őket, elmegyek és 
elviszem a brosst. 

- Te nem találod meg őket. Mária gyermek talán már nem is él. 
- Nem él? 
A lapp türelmetlenül dörmögött. Nem tudott semmit arról, hogy élnek-e vagy meg-

haltak. A távoli hegyek felé intett, mintha csak azt akarta volna jelezni, hogy egyetlen 
nap vagy éjszaka alatt sok minden történhet a vadonban. 

Mimi hátravetette a fejét. –Akkor pedig megtartja a brosst! Ha a testvérének szük-
sége van rá, jöjjön el érte ő maga.  

- Te nem tarthatod meg, mondta mogorván a lapp. Szerencsétlenséget hoz a tolvaj 
fejére. Eredj be és hozd ki, de ne nyúlj a puskához és egy szót se szólj apádnak. Én itt 
várok rád. Ha nem jössz, egyik éjjel leég a házatok; ha pedig elmenekülsz Mária 
gyermek ezüstbrossával, elfogunk és kikötünk az erdőbe, a farkasoknak eledelül. 

Torkel rácsapott a vállán átvetett dobókötélre és a szemei fenyegetően csillogtak. 
Egy pillanatig rettegés szállta meg a lányt, majd vállat vont és lassan, vontatottan 
megindult a ház felé. 

Mord az ágyban feküdt és nagyokat nyögött mikor a lánya belépett. Lába nap, mint 
nap rosszabb lett, a bőre különös, sárgás színt kapott. Szemei tüzesen izzottak. 
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tését. Efféle lelkiállapot tükre Herskó János utolsó itthoni műve. A népszerű ta-
nárt és kutatót, a szervező zsenit, a nők dédelgetett kedvencét néhány órára halott-
nak hiszik. Ő élvezi a szituációt, s amíg csak lehet, nem leplezi le a tévedést. Vég-
re tisztán láthat a maga dolgában. Az emberrel életében soha nem őszinték, halála 
után, a megrendülés perceiben talán kijut számára pár igaz szó. A filmbeli Korin 
professzor szociálpszichológus. (Herskót visszatérően vonzotta valami ehhez a 
hivatáshoz; nem véletlen, hogy korábbi műveinek amatőr színésznői ebből a szak-
mából valók.) Kíváncsi ember, aki a dolgokat nem merev laboratóriumi állapotá-
ban veszi szemügyre, hanem mozgásban, változásban. A korabeli magyarországi 
viszonyok közepette valóságos kalandfilm keveredik ki ebből a helyzetből. Értel-
miségi hajszafilm, vihar egy pohár vízben. A professzort kíváncsisága félvilági 
alakok közé sodorja. A rendező, aki kétszer is amatőrökre bízta filmje sikerét, itt 
két-három filmre is elegendő nagynevű színészt mozgat. Gábor Miklós a Párbe-
széd után megint Herskó-szócső, sőt, jóval több annál, reinkarnáció. A halál an-
gyalaként a Vasvirág üdvöskéje, Törőcsik Mari taxizik a fél városon keresztül-
kasul. Aztán a hölgykoszorú további jelességei: Ruttkai Éva, Bara Margit, Pécsi 
Ildikó, Béres Ilona, Halász Judit. És Mensáros, Darvas, Kállai, Sinkovits, a fiatal 
Kern a férfi oldalon. Mire ez a sztárparádé? (Hajdanán Várkonyi Zoltán osztott 
így szerepet nagysikerű filmadaptációiban.) A sok nagy név talán el is takarja kis-
sé a lényeget. De csak Gábor Miklós hamletien kétkedő, tűnődő arcára kell pillan-
tani, hogy tudjuk, nem Lumumba (ma újra Róna) utcai népszerűség-hajhászás zaj-
lik. Tippünk szerint jutalomjáték ez a honi sztárparádé. Herskó meghívott min-
denkit, akivel korábban jó volt együtt dolgozni, és azokat is, akikkel jó lett volna 
még. Életrajzában itt következik a második cezúra. 1970 nyarán nem tér vissza 
külföldi útjáról. Családjával együtt odakinn marad. Svédországban lel új hazára, 
vagy ha nem is hazára, új munkára. Tanít, szervez, olykor szerepel. (Felhördül a 
magyar közönség, mikor Bergman operafilmjének nézőterén villanásnyira feltű-
nik jellegzetes arcéle.) Herskó jó két évtizedig tiltott gyümölcs a magyar kultúrá-
ban. A rendszerváltás után újból hazajár. Tanít, szervez, olykor szerepel (játékfilm 
épül a személyiségére: A kenyereslány balladája). Nyugtalan szelleme, folytonos 
újítókedve, kereső lénye ma is kísérti a konformistákat, a beletörődőket, a már 
semmit sem akarókat. Herskó mindig szeretett viccet mesélni. A Párbeszéd egyik 
jelenetében, a vonaton utazva mond el egy alapviccet: „Tudjátok mibe őrült bele a 
bennszülött? Vett egy új bumerángot, de nem tudta eldobni a régit.”  Ő legalább 
megpróbálta. 

Kelecsényi László 
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színésze, Sinkovits Imre pedig a film java részében ősz vendéghajjal állt felvevő-
gép elé. Ettől a közös jeleneteik különös fénytörést kaptak. Dialógusaik igazság-
keresése jobban érvényesült így, mintha a hagyomány vezérelte stílusban hallot-
tuk volna. Azzal is vádolták a Párbeszédet, hogy unalmas. Állítólag az egykori 
tévé-bemutató kedvéért Herskó kicsit megrövidítette, de ettől nem csökkent igaz-
ságkereső szenvedélyének hőfoka. Hősei minden magán- és közéleti válság elle-
nére együtt maradnak. Értelmiség és szocializmus – miként ez a házaspár – ösz-
szetartozó, szétválaszthatatlan dolgok. A Szevasz Vera esetében kivételesen ho-
zott anyagból dolgozott, amennyiben egy könnyen felejthető ifjúsági regény 
(Soós Magda: Mindenki elutazott) volt a forgatókönyv kiinduló alapja. Herskó 
persze nem lenne az, aki, ha nem formálta volna kedvére a sztoriját. Hősnőjét, a 
17 éves diáklányt nemcsak szerelmese követelődző fellépése állítja nehéz döntés 
elé. Az építőtáborban, ahová utazik, megszervezi, hogy egy gyors gyümölcssze-
dési akcióval társnői kisegítsék a bajból az állami gazdaság vezetőjét. Ez a korát 
megelőző menedzser – az ereje teljében lévő, még dinamikus Mensáros László 
alakítja itt Herskó reformer alteregóját – majdnem mindent el tud intézni, csak 
épp nincsenek hozzá emberei. Segít viszont a mi diáklányunk, aki örökké szer-
vez, nyüzsög, nem tud nyugton maradni. Kis balesete után kórházba kerülve 
megszöktet onnét egy halálos beteg asszonyt, hogy pártfogoltja ott lehessen gyer-
meke lakodalmán. A falusi lagzi jelenetsora valóságos remeklés. Profik és hivatá-
sos színészek keverednek, ettől kapnak a képsorok különleges aurát, ha ugyan 
profinak lehet nevezni a diáklányt szerepét játszó amatőrt, Neményi Máriát. 
Többféle kultúra és hagyomány keveredik, a városi életmód és az évszázados 
helyi szokások rétegződnek egymásra, de épp ez az együttállás izgalmas, épp erre 
a termékeny keveredésre bíztat ez a cseppet sem ifjúsági történet. Stílusegységről 
szó sincs. Publicisztikusnak mondták – okkal-joggal – Herskónak ezt a filmjét. 
Nyilvánvaló, hogy a Mensáros játszotta reformer vezető izgatta őt ebben a törté-
netben. Magát látta viszont benne, magát állította elénk, hiszen ekkor már neki is 
voltak bőséges stúdióvezetői és főiskolai tanári tapasztalatai. Herskó, mint produ-
cer és pedagógus, külön portrét érdemelne. Dióhéjban annyit mindenképp el kell 
mondani róla, hogy jócskán megelőzte a korát. Épphogy kitalálták az új gazdasá-
gi mechanizmust, ám ő gondolkodásmódjában, vezetési stílusában már korábban 
hordozta azt. Tanári módszerei pedig példaként szolgáltak nemzetközi szinten: 
később azért tudott választott új hazájában is sikeres pedagógus lenni, mert egyé-
niségeket nevelt, Magyarországon is, Svédországban is. 1968 sok szép álomnak 
vetett véget. Az a fajta reformer-menedzser szellem is a hátsó polcra került, mely 
az ő sajátja volt. Szorult a hurok, s ha nem is látványosan, de az érzékeny művé-
szek számára sejthetően kiderült, az illúzióknak nincs jövője, a szocializmus, hiá-
ba hirdette Lukács György az ellenkezőjét, menthetetlen. Herskó ezt reagálta le 
1970-es emigrációjával, de előbb még elkészítette búcsúfilmjét, az N. N. a halál 
angyalát. Mattia Pascal, Pirandello hasadt lelkű regényhőse végignézi saját teme-
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- Eredj, szerezz pálinkát!  
Mimi nem válaszolt. A bross keresésével volt elfoglalva, s az apja követelése 

olyan hang volt, amit olyan gyakran hallott, hogy már érzéketlen lett vele szemben. 
Kezében tartotta a brosst, -nehéz volt és szinte elszorult a szíve, amikor ránézett erre 
a szép ötvösmunkára.  „Odaadja- e ennek a hitvány lappnak…? Nincs mit tenni! A 
lapp erősebb. Emberei vannak segítségül, kutyák, meg dobókötelek. - Eledelül a far-
kasoknak…” - hideglelősen megborzongott. 

- Nem hallod, te ringyó, eredj, szerezz pálinkát! 
Mord felült az ágyban, egyik kezével megragadta a puska csövét, s a puska agyát 

botként a padlóra támasztotta. 
- Ugyan miből vegyek pálinkát? 
- Add el a tehenet, -mit tátod a szádat? – Ha nem szerzel pálinkát, lelőlek, mint 

egy kutyát és felgyújtom a házat! 
Mimi őrületet vélt látni apja tekintetében, s úgy összerázkódott, hogy még a fogai 

is vacogtak. Néhány lépést hátrált és úgy bámult Mordra mintha valami gonosz szel-
lemet látna. Hirtelen felsikoltott, hóna alá kapta a sapkát meg a báránybőrbundát és 
az ajtónak rontott. 

- Megállj… megállj, te ringyó! 
Mimi kirohant. Mord nagyot káromkodott. Az ablakból látta a lányát szaladni, s 

ekkor ráemelte a puskát: ablakcserepek csörömpöltek midőn a lövés eldördült.  
A lány majd összerogyott, amikor Torkelhez ért. Sötét szemei tágra nyíltak az 

ijedtségtől, s alig jött ki szó a száján. A lapp félbeszakította. 
- Nálad van a Mária gyermek ezüstbrossa? 
Mimi szétnyitotta a kezét. Itt… itt van… elveheti! Izgalmában leejtette az ékszert, 

s lihegve hajolt érte és túrni kezdte a havat. A lapp komoran nézett rá, de hirtelen fel-
emelte a tekintetét. A ház felől ordítás hallatszott.  

Mord félmeztelenül állt a küszöbön, fenyegetések és átkozódások közepette dü-
hödten rázta fegyverét. Torkel hirtelen az istálló mögött ledobta magát a földre. Né-
hány pillanattal később eldördült a lövés. Mimi zihálva feküdt a lapp mellett, kézfejé-
vel letörülte arcáról a havat. Torkel szeme nyugtalanságot tükrözött. 

- Eltalált? 
 A lány térdre állt, majd a ház felé nézett és talpra ugrott. A lapp rászólt Mimire, 

hogy maradjon, majd az istálló másik sarkához ugrott, ahol a síléceit hagyta. Mimi 
várt. 

- El kell innen mennünk! –rebegte a lány rekedten. – Apám újból tölt, s végül még 
utánunk jön.  

Torkel egy pillantást vetett hátra. Mord ott állt, s puskáját töltötte, időnként na-
gyokat üvöltve, mint egy vadállat. Torkel kérlelhetetlen volt. 

- A brosst! –mondta keményen. –Add ide a brosst! 
A lány remegve nyújtotta előre a kezét. A lapp néhány pillanatig nézte, mintha 

csak arról akart volna meggyőződni, hogy vajon az igazit látja-e, aztán szétnyitva az 
ujjasát, mellényébe tűzte, majd Mimi felé bólintva, gyors mozdulattal felkötötte a sí-
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léceit. A lány megmarkolta Torkel ujjasát. 
- Vigyél magaddal! – kérte esdekelve. –Nem maradhatok itt. 
Torkel mogorván nézett rá. 
- Nem jöhetsz a lappok közé! –jelentette ki elutasítóan.  
- Dehogynem! Segítek én nektek a rénszarvasokat őrizni, üldözöm a farkast, ha 

megtépi az állatokat. – Mennem kell… nem tudok itt maradni! 
Félig zokogva fogta a lapp ujjasát, és nem akarta elengedni.  
- Neked itt kell maradni, hogy legyen valaki az állatokkal. 
Mimi felegyenesedett, szemei lángban égtek. 
- Az állatok! –fakadt ki. – Tied lehet a tehén meg a kecske; levághatod! Az ott, aki 

lövöldözik, épp elég rénszarvasodat vadászta le orvul. 
- Akadt volna a torkán, mondta mérgesen a lapp. – Én nem nyúlok egy újtelepes 

állataihoz. 
- Hát leszúrom én, és holnap eljöhetünk a húsért. 
A lapp csak a fejét rázta: - Nem jó dolog, ha egy újtelepes levágja az állatait. Mimi 

csak legyintett. 
- Jó - nem jó! Talán jobb, ha éhen pusztulnak? A takarmány nem elég tavaszig, és 

ki viselné gondját ezeknek az állatoknak? Amaz odabent nem törődik az állatokkal. 
Azt mondja, hogy adjam el a tehenet és vegyek neki pálinkát. 

A lapp nem válaszolt. Ha az újtelepes el akarja adni az állatait, hogy pálinkát ve-
gyen, az ő dolga. Rászólt Mimire, hogy engedje el, mennie kell, mindjárt koromsötét 
lesz. A lány esdekelt: -Hát mégse mehet vele? – Pedig nem kímélné magát, hanem éjt 
nappá téve járná az erdőt, ha éppen úgy kellene. 

Torkel elgondolkozott egy darabig. Arra gondolt, hogy Sári és Per Omma még 
nem házasodtak össze, majd Matti két fiára gondolt, akik már lányok után kezdtek 
járni, majd ismét az előtte álló ijedt lányra, aki sem a lappnak, sem az újtelepesnek 
nem jó. „Nem, nem jó, hogy ez a lány egy suba alatt feküdjék valamelyik, a rénszar-
vasok népéből való, férfivel.” 

- Te nem lakhatsz a lappoknál, - jelentette ki határozottan. Ha nem tudsz itt marad-
ni, eredj Bäversjöbe vagy Björkneszbe. 

Mimi lemondóan sóhajtott, majd hirtelen megvillant a szeme és ellökte magától a 
lappot.  

- Eredj! Eredj! - lihegte tajtékozva. A farkas tépje szét a rénszarvasaidat, s betegség 
gyötörjön egész életedben! Eredj, mielőtt beléd döfném a kést! 

Torkel szinte kővé dermedt a lány vad kirohanásától, de semmit sem szólt, hanem 
villámsebesen eltűnt az erdőben.  Újabb lövés dördült és Mimi nyögve rogyott össze 
az istálló falánál.  

Ezen az éjszakán földig égett a bäcklideni újtelep. 
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lakodalom képsorai, rögtönzésszerűen készültek. A Párbeszéd hősnője ott van 
mindenütt, ahol a korabeli magyar történelem fontos eseményei zajlanak: koncent-
rációs táborból szabadul 1945-ben, útja természetes módon vezeti a kommunista 
mozgalomba, férje révén érintett a koncepciós perekben, majd a reformokat köve-
telő baloldaliak között találjuk, innen egyenes út viszi a forradalomhoz. Leányként 
és asszonyként mindig a gyorsan változó kor egy-egy jelképes hőse mellett áll. 
Hithű kommunista férjének letartóztatása után egy népből jött, lázadó költő a part-
nere, majd a forradalom után a magát européernek valló értelmiségi – Herskó 
filmbeli alakmása – mellé sodródik, mígnem végül visszatér a férjéhez, hogy tisz-
tázzák, nemcsak személyes múltjukat, hanem, ha lehet, az országét is. A Szevasz 
Vera még egyértelműben női film. A címszereplő afféle szocialista Cilike, mint 
egy régi leányregény akaratlan bajkeverője, mindenütt zűrt csinál, ám éppígy teszi 
rendbe az ügyeket. A cselekvés – a hétköznapi és a történelmi – kockázatokkal jár. 
Herskó egyértelműen a kockáztató hősök, azaz hősnők mellett áll. Szereti őket, ez 
nem vitás. Bennük saját, cselekvő, olykor hibázó, de folyton helyesbítő, tökélete-
sedő énjét kedvelteti meg velünk. Jó kis dramaturgiai trükk: afféle „Bovaryné én 
vagyok” megoldás. A nézők jobban azonosulnak egy kitalált személlyel, aki a te-
tejébe, ifjú és csinos, mint a rendező esetleges férfiképmásával. Mert aki nem tud-
ná, a hatvanas évek eleje az új hullámok tetőzésének évada. Antoine Doinel 
Truffaut helyett, s majd Bálint András a Herskó-asszisztens, elsőfilmes Szabó Ist-
ván helyett jelenik meg a vásznon. Herskó szemérmesebb, rejtőzködő szerzői fil-
meket forgat. A Párbeszéd is az. Egy nemzedék önvizsgálata, egy kommunista 
gyötrelmes önvallomása, melyben sok kommunista, aki nem vakbuzgóságból 
vagy karrierizmusból lett az, magára ismerhetett. Az 1963 októberében, majd-
hogynem a forradalom évfordulóján bemutatott filmnek nem volt könnyű útja. A 
maga idejében vitatták, a rendszerváltó hevületben elfeledték, később megvetet-
ték, s igyekeztek kiírni a magyar filmtörténetből. Pedig a látlelet, melyet az 1945 
és 1962 közötti évekről rajzol – pontos. Először és talán utoljára beszélt ez a film 
arról, hogy az üldözött magyar zsidóság útja a felszabadulás után magától értetődő 
természetességgel vezetett a kommunista mozgalomhoz, a párthoz. Szintén szen-
záció: orosz tankok vonulnak benne a forradalom ellen. A hetvenes-nyolcvanas 
években ilyesmit már nem lehetett beletenni egy filmbe. Miután az elkészülése óta 
eltelt több mint négy évtizedben mindkét oldalról támadták, valószínű, hogy a 
Párbeszéd hiteles krónikája a forradalomnak, főként a hozzá vezető előzmények-
nek. Herskó nem kertel, egyenesen hősnője mellé áll. Talán azért is választott női 
figurát filmje főszereplőjéül, mert így jobban megőrizhette forgatókönyvírói tár-
gyilagosságát. Azzal pedig, hogy egy amatőrre bízta ezt a fontos főszerepet, aki 
addig nem játszott még sehol, megkímélte magát egy mégoly jó színésznő beideg-
ződéseitől és az előre kiszámítható közönségreakcióktól is. A főszereplő páros 
furcsasága, hogy egy ismeretlen huszonéves lány (Semjén Anita) egy nála jóval 
idősebb színésznő (Békés Rita) utószinkronjával szólalt meg, és a korszak sztár-

Herskó János visszatért                                     2063 



az ötletet az akkor még nagyhatalmú dramaturgiára, de „kispolgárinak” minősítet-
ték, visszadobták. Nem adta fel, újra próbálkozott. Rájött, amit komoly teoretiku-
sok is hangoztattak, hogy a film a maga másfél órájával inkább alkalmas egy-két 
novella megelevenítésére, mint vaskos regények zanzásítására. Munkástéma, Hor-
thy-korszak – ebből akár újabb sematikus dolgozat születhetett volna. Ám Gelléri 
költői világa megadta az elronthatatlan alaphangulatot. Hőseit a hétköznapi nyo-
mor élettényeiből kiemelte a rájuk várakozó szerelem lírája. Mégsincs boldogság. 
A bájos és ártatlan munkáslány mindenáron táncosnő szeretne lenni, de ezt csak 
szerelmese elárulásával érheti el. S hiába találnak újra egymásra, kapcsolatuk már 
soha nem lehet olyan, mint volt. Nincs boldog vég. Hiába akartak valamilyen 
hepiendet Herskóra kényszeríteni. 1958 már nem 1953. Annyi szabadsága azért 
van egy rendezőnek, hogy ne hagyja megerőszakolni a filmjét. Törőcsik Mari, a 
főszereplő nagy nyeresége a Vasvirágnak. Érdekes párhuzam kínálkozik az 
ugyanebben az évben bemutatott másik adaptációval, melyben szintén főszerepet 
játszik. Fábri Édes Annájában hasonlóképp megalázott, elcsábított alsó néposz-
tálybeli fiatal lány. Míg azonban a Kosztolányi-regény filmváltozatában merev, 
már-már élettelen fantomlénynek látszik, Gelléri novelláinak életre keltésében 
pajkos, gyermekien tiszta, mégis nőiesen kihívó. Herskó ráérzett a színésznőben 
rejlő apró titkokra, vászonra vitte báját, humorát, rejtett szexepiljét. Nem is tet-
szett igazán a film a kommunista elvtársaknak és elvtársnőknek. Egyikük ironiku-
san meg is jegyezte, hogy ez nem is „vasvirág”, hanem „vaságy” – utalva ezzel 
arra, hogy túl sok benne a szex, és kevés a mozgalom. 1959-ben a Magyar Rádió 
útjára indított egy folytatásos hangjátékot. A Két emelet boldogság a következő 
évben került a mozikba. Az egyetlen vígjáték a rendező mégoly kevés filmet 
számláló oeuvre-jében. Valamelyest tényleg emlékeztet a Szabó családra: néme-
lyek a jóval későbbi családi szappanopera, a Szomszédok ősét látják benne. Afféle 
dupla fenekű bőrönd ez a film. Később vádolták az 56-os eszmények elárulásával, 
a kényszerűen kialakuló társadalmi konszenzus támogatásával. Ha a múltról keve-
set tudó fiatalok befogják a szájukat, a hallgatásért cserébe nő egy kicsit az életní-
vójuk, és ha nagyon jól viselik magukat még lakást is kaphatnak az államtól. Ám 
ha nem kapargatjuk meg a mindennapok felszínét, egy mozaik-dramaturgiára épí-
tett, professzionális szórakoztató filmben lelhetjük örömünket, ahol minden a he-
lyén van, nem utolsósorban a jobbnál-jobb színészeknek köszönhetően. Nagyjából 
ezen a ponton lehet egy vonalat húzni Herskó János pályafutásán belül. Rossz fil-
met – még a sematizmusban fogant A város alattot is ide értve – addig sem csinált 
ugyan, de eredetisége csak a hatvanas évek elején bontakozott ki. Három újabb 
alkotása egy-egy személyes sors tükrében mutatja be a tegnapok és a ma króniká-
ját. Formai tekintetben is önállóságra tör. A Párbeszédben a filmelbeszélés kerete-
it feszegeti: a végső változat 150 perces, szüksége is van ekkora időre, hiszen 
majdnem két évtized sűrű magyar történelmét akarja elmondani. A Szevasz Vera 
keveri a fikciós és a dokumentarista elemeket: legemlékezetesebb részei, a falusi 
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Tizenhatodik fejezet 
 
Torkel alig aludt egy pár órát, amikor a felesége felrázta. Kintről erős kutyaugatás 

hallatszott, s a férfi fújtatva ugrott talpra, és kirohant a kunyhóból. Per Omma felkö-
tötte a síléceket, Matti meg a fiai pedig már eltűntek a fák és árnyékok között. 

Rémült rénszarvasok száguldtak el a lapp mellett, de észre sem vette őket. Lélek-
szakadtan rohant a tábor széle felé. Szemei izzó parazsak voltak, röviden és ziháltan 
lélegzett. A farkas… megint ez az átkozott farkas! 

Egy tisztáson bukkant rá Torkel a véres színhelyre. Öt rénszarvas feküdt széttép-
ve, s körös-körül otromba farkas lábnyomok voltak láthatók. Torkel felüvöltött dühé-
ben. Valamit odakiáltott Mattinak, aki oldalról közeledett feléje, majd elhajította sap-
káját és szélsebesen eltűnt az erdőben.  Mialatt Matti fiaival, Sárival és a kutyák se-
gítségével nekifogott összeterelni a megrémített csordát, Torkel kelet felé száguldott 
a farkasok nyomába. Maga előtt Per Omma árnyékát látta. 

Holdvilágos tiszta idő volt és a laza havon jól látszottak a farkas-nyomok. A két 
lappot a bosszúvágy hajtotta, s úgy rontottak előre, mint aki az eszét vesztette. Erős, 
gyors lökésekkel siklottak lefelé, - a sziklák és a szél által kidöntött fák kikerülésénél, 
csak úgy porzott a hó körülöttük. Éles ágak csapkodták arcukat, a kisebb bokrokat ki 
sem kerülték, hanem szétterpesztett lábakkal suhantak át felettük, nem törődve azzal, 
hogy könnyen nyakukat törhetik. Egy kisebb mocsaras részhez érve, három árnyékot 
láttak a mocsár túlsópartján levő erdőhöz közeledni. 

Csurgott róluk a veríték és valóságos gőzfelhő vette körül őket, amikor a mocsár 
túlsó oldalán felfelé kapaszkodtak a kaptatón. Per Omma lihegve megállt és ledobta 
magáról az ujjasát meg a sapkáját. Torkel hasonlóan cselekedett, s egy másodpercet 
nyert azzal, hogy a sapkájától már korábban megszabadult. Most felfelé hajtottak, 
ugyanabban az őrült iramban. A következő lesiklásnál el kell ejteniük a farkast. 

Virradni kezdett… Hideg, sápadt derengő fény hatolt be az erdő mélyébe. Délke-
leten bíborvörösre változott az égalja és egyszeriben napsugár villant meg a magas 
hegycsúcsokon.  

A lappok alig vették észre a virradatot. Szüntelenül a nyomot követték, amelyet a 
vadon eme telhetetlen vérebei hagytak maguk után. Még több ruhadarabot vetettek le 
magukról, s félmeztelenül, lihegve másztak fel az újabb emelkedőkön. Néha láthatá-
ron belül kapták a farkasokat, s ilyenkor a végsőkig megfeszítették erejüket, de képte-
lenek voltak jelentősen csökkenteni a távolságot. Hosszantartó emelkedők és az útju-
kat álló mocsarak akár egész napi üldözésre kényszeríthetik őket. Emelkedő pedig 
volt bőven. Épp egy nagyobb kaptató lábához értek, amely messze, az erdőhatáron 
túl, felvitt, egészen a kopár hegyekig. 

 Torkel eszeveszetten küszködött. Fekete hajtincsei homlokára tapadtak, szíve 
meg olyan hevesen vert, hogy szinte csoda, hogy a mellkasa szét nem repedt. Időn-
ként káprázott a szeme és habzott a szája széle. Lassítania kellett, hogy levegőhöz 
jusson, és valami kétségbeesett düh torzította el az arcát. „A farkas… ez a sátánfajzat, 
mégis megúszná?” Ismét nekilendült, de kis idő múlva egy puskalövéstől megtorpant. 
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Omma elhagyta a nyomot és nyugatra fordult. Torkel ellenkező irányba hajtott – 
egyszeriben eltűnt minden fáradtság. Valaki rálőtt a farkasokra, megriasztotta azokat, 
s most várható, hogy ismét felbukkannak a hegyoldalon. A lapp feszülten figyelt. Hir-
telen megállt és összehúzta magát. 

A fák és bokrok között az egyik bestia törtetett előre, szorosan a nyomában pedig 
egy szélsebesen síző női alak. A vadállat most oldalt vetette magát, úgy hogy a nő 
majdnem egyensúlyát vesztette, amikor éles kanyart írva lefékezett. A farkas lelapult, 
hogy a következő pillanatban üldözőjére vesse magát. Vérmes szeme vadul izzott, 
pofája habzott. A bestiát ugrás közben súlyos ütés érte, s az állat üvöltve hempergett 
néhány métert, törött hátgerinccel. 

Torkelnek nem is volt ideje beavatkozni. A viadal néhány másodperc alatt dőlt el 
és a felforduló farkas harminc méterre volt tőle. A vadállat üvöltése eltörpült a lappé 
mellett, amint az, a dühtől és bosszútól elvakultan, rárontott és agyba-főbe verte a 
vajúdó bestiát. Átkok áradata kísérte minden ütését és még akkor sem hagyta abba, 
amikor az állat már semmi életjelt nem adott. 

Végre kiadhatta a mérgét. A lapp letörölte homlokáról a verítéket, s csak ekkor 
nézett a nőre, aki néhány lépésnyire állott, erősen fújtatva a kimerültségtől. Torkelnek 
úgy tűnt, mintha már látta volna, de nem bírta felismerni. 

- Hát te ki vagy? –kérdezte lihegve. 
- Anna, Björkneszből. 
- Johan lánya? Persze, hisz’ láttalak már. A teremtésit, de megnőttél. Igazi fehér-

nép lett belőled. Jól űzöd a farkast. Apád lőtt? 
- Nem, én lőttem. 
- Nem talált? 
- Dehogynem, ott feljebb fekszik egy bestia. 
A lapp bambán meredt rá. Sok mindenről hallott már életében, maga is sokat ta-

pasztalt, - de azt, hogy egy fehérnép, aki még egy évvel ezelőtt gyermekszámba ment, 
meglő egy farkast, s egy másiknak meg gerincét töri… ilyet bíz’ ő még nem hallott. 

- A harmadik farkas? - dünnyögte Torkel. 
- Az amarra menekült! 
A lány egyik irányba mutatott, ami világossá tette Torkel előtt, hogy Omma rossz 

irányba nyomoz. Utána kiáltott és rövid idő múlva verítéktől gőzölögve jött a bojtár-
legény. 

A lappok gyorsan megnyúzták a farkast, majd követték Annát, hogy a másodikról 
is lehúzzák a bőrt. Omma babonás félelemmel nézett a lányra, ami nem is volt nagy 
csoda, hisz’ fajtája meglehetősen hajlamos a babonás hitre. 

Mialatt a farkast nyúzták, Anna megkérdezte, hogy sokára jönnek-e a rénszarvas-
ok Björknesz közelébe. 

- Úgy hiszem nem sokára, - korán jött meg a tél. 
- Hogy van az öreg lapp?- Beszélni szeretnék vele. 
Torkel véres ujjaival megtörölte az orrát, és csóválgatni kezdte a fejét: az öreg 

lapp még a tavaszi vándorláskor meghalt. 
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nyugodtan dolgozhat köztük. 
Különös mondatok, igazi jelentésük épp akkor, a forradalom utáni megtorlások kez-
detén nem érvényesek. Majd a hatvanas években, a hallgatag társadalmi konszenzus 
idején, nagyjából épp a Párbeszéd 1963-as bemutatásakor válnak azzá. Semmi 
okunk sincs azonban azt hinni, hogy Herskó akkor és ott, azokban a történelmi na-
pokban is így gondolta, hiszen azért nem ment el, azért késett az emigrációja majd-
nem másfél évtizedet. Sosem forgatott szerzői filmeket, a közvetlen önéletrajziságot 
az általa nevelt főiskolai tanítványaira, Szabó Istvánék nemzedékére hagyta, de leg-
jobb műveiben, utolsó három hazai rendezésében jócskán benne van saját vélemé-
nye, tapasztalata, megtörhetetlen reformista észjárása. Hat film – megdöbbentő, de 
mindössze ekkora honi játékfilmes életműve, s abból is az 1962 és 1969 között for-
gatott utóbbiak az érvényesek, izgalmasak, ma is tanulságosak. Míg azonban idáig 
eljutott, őt sem kímélte a történelem. A háború után, 19 évesen bölcsészeti stúdiu-
mokba kezdett, de közben Gertler Viktor rendezői magániskolájában is tanult. 
1949-ben már rövidfilmeket forgatott. Az ötvenes években Moszkvába küldték 
szakmai továbbképzésre. Büntetés és kitüntetés: mutassa meg a munkáskáderek 
számára túl művelt polgári származék, hogy híven követi a szoba-konyhás világból 
érkezett, alig-képzett növendékek sorában a megváltó politikai hitet.  
Hazatérve belecsöppen a magyar filmsematizmus rövid, ám annál tombolóbb kor-
szakába. Világos, hogy a kommunizmus Moszkvából jött eminens tanoncának ren-
deznie kell. Herskónak szerencséje van. Már 1953-at mutat a naptár. Mindössze 
egyetlen produkcióval kell adóznia a tizedik múzsa elfajzásának. Persze, akkor ezt 
még nem tudja. Becsületesen levezényli a magyar metró-filmet. A város alatt nem 
is annyira nézhetetlen, mint idősebb pályatársai (Keleti, Gertler, Máriássy) kötelező 
filmdolgozatai. A cím a metró építésére utal, melynek az ötvenes évek elején neki-
fogtak, aztán abbamaradt, hogy fúrótornyai még évtizedekig éktelenkedjenek Buda-
pest forgalmas helyein. A munka a kor igényeinek megfelelően erőltetett ütemben 
halad. Van veszélyhelyzet, szabotázs-gyanús akció zajlik, rossz a munkaerkölcs – 
de végül természetesen győznek a haladás erői. A valóságban a metró csak bő más-
fél évtized múlva készül el. 
Ezt követően fél évtizedig nem jut filmhez. Közben lezajlik, majd el is hal egy so-
kat ígérő korszakváltás. Fábri remekműveket (Körhinta, Hannibál tanár úr) rendez, 
Makk Károly időtálló szórakoztató filmekkel (Liliomfi, Mese a 12 találatról) lopja 
be magát a nézők szívébe. Herskó később azt nyilatkozta erről az időszakról: elha-
tározta, addig vár, míg olyan filmet készíthet, melyet teljes egészében vállalhat. En-
nek az ideje 1958-ban jött el. Pedig morális és szakmai értelemben megint rossz 
idők jártak. Jeles filmszínészek (Darvas, Mensáros) a börtönben – hogy sok más 
elítéltről, kivégzettről most ne is szóljunk. A politikailag még ellenőrizetlen 57-es 
év egyik utóhajtása volt a Gelléri novelláiból készült Vasvirág. Ez még mindig nem 
az igazi Herskó, akinek majd a hatvanas években megismerjük, de több mint egy 
korrekt, filmtörténetileg becsült irodalmi adaptáció. Már a forradalom előtt beadta 
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Csala Károly: ... Herskó János a stockholmi Drámai Intézet éléről ment 
nyugdíjba 1992. január 1-jével; 1988-ban rektorhelyettese, utána rektora volt az 
intézménynek. Most meg ismét oktat a budapesti Színház- és Filmművészeti  
 
Főiskolán. 
Gazdag Gyula hívott vissza egy félévre, hogy mutassam be a videó segítségével 
történő, gyakorlati filmes képzésem módszerét, amiről írtam is, és híre kelt 
Európában. Aztán Gazdag elment Amerikába, és rám testálta az osztályt. 
Vállaltam végig őket, most fognak diplomázni. 
 
Csala Károly: ... Mi volna a filmszakmai képzésben a „Copyright Herskó 
János”? ... 
A filmiskolákban a tanítás lutri volt korábban. Úgy tanították a filmet, hogy nem 
lehetett vele naponta dolgozni, mert ahhoz túl drága volt. Akinek ilyen 
körülmények között évente egyszer valami sikerült, abból rögtön ügyeletes zseni 
lett, akinek nem sikerült elsőre, az hiába volt esetleg tehetségesebb, kihullott a 
rostán. Nem létezett meggyőző kontroll, napi ujjgyakorlat. Én kidolgoztam egy 
módszert, amit az tett lehetővé, hogy van most már videó, fillérekért lehet 
naponta dolgozni, gyakorolni, ellenőrizni, javítgatni, tanulni. Így a lényeg már 
nem az, hogy a tanár beszél a dologról, hanem hogy a tanulók hozzák mindig a 
saját anyagukat. Azzal foglalkoznak, ami az életben érdekli őket, arról tanulnak 
filmmel elbeszélni valamit. És ezt közösen megvitatjuk. Ha van “Copyright 
Herskó”, az csak annyi: a hangos mozgóképet (nemcsak a filmezést, hanem 
videózást, televíziózást) nem “általában” elsajátíttatni, hanem úgy, ahogy a 
gyerek a nyelvet szokta kiskorában. Igyekezve kifejezni azt, ami őt - és nem a 
tanítóját - érdekli ... 
 
Csala Károly: ... miért nem filmrendezőként tért vissza Herskó János 
Magyarországra? ...  
Egyszerű: csakugyan hetvenéves vagyok. Örülök, hogy nem kell már beállnom a 
túl kevés fókáért marakodni a túl sok eszkimó közé ...(Csala Károly: Herskó 
visszatérése, Népszabadság, 1996.04.09.) 

Összeállította: Báthory Erzsi 
 
In medias res –  
 
vágjunk mindjárt a dolgok közepébe. Herskó legvitatottabb filmjében, a Párbe-
szédben hallható néhány kulcsmondat. Egy füstös presszóban hangzik el, 1956-
ban, már november 4-e után. Gábor Miklós mondja, aki nem utoljára játssza a 
rendező alakmását, hogy ő tulajdonképp szeret itt élni, mert amíg a proletár és a 
pántlikás-nemzeti hiúság egyensúlyban tartja magát, addig a magafajta européer 

2060                                                  Képfény 

- Mit akartál volna tőle? 
- Csak azt szerettem volna megtudni, hogy kaphatok-e egy kis véres ételt, ha majd 

vágtok. 
- Tőlem is kérhetsz, - lassan már én is öreg lapp leszek. Egy egész rénszarvast 

kapsz tőlem, amiért elejtetted a farkasokat. 
Anna szeme felragyogott. - Egy egész rénszarvast! Hisz akkor sokáig elég lesz a 
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hús. Lassan, mintegy köszönetképpen megsimogatta puskája agyát. 
A félig meztelenre vetkőzött lappok vacogni kezdtek a hidegtől, mire a második 

farkast is megnyúzták. Torkel megszorította Anna kezét. – Haza kell menniük, ne-
hogy megbetegedjenek. Néhány nap múlva majd eljön a rénszarvassal, -talán egy hét 
múlva. Per Omma lábával a havat kotorta. „Veszedelmes dolog lehet kezet adni en-
nek a lánynak,” -gondolta magában. „De hiszen van jó varázslat is” bátorította önma-
gát, s ezzel a tudattal nyújtotta előre a kezét, de hamar vissza is rántotta, mert egész 
testében borzongást érzett az érintésnél. 

- Nem viszitek magatokkal a bőröket? –kérdezte Anna. 
Torkel már menőfélben volt, de megfordult. 
- Te lőtted a farkasokat, a bőrök is a tiedek. Majd add el és vegyél rajta lőport, 

meg egyebet, amire még szükséged van. 
  Aztán a fejével bólintott, s botjával egyet lendített magán. Per Omma már mesz-

sze előtte járt. 
 
* 
Anna megjelenése a farkasbőrökkel nagy izgalmat váltott ki Björkneszben. Anyja 

úgy reszketett, mint egy nyárfalevél, ha arra gondolt, hogy lányát széttéphették volna 
a farkasok, Ingát pedig hol a hideg rázta, hol a forróság öntötte el. „Egy szép napon 
biztos történik valami szerencsétlenség.” 

Nils és Johan nem voltak otthon. Kora reggel Bäcklidenbe mentek, hogy meg-
mentsék a tehenet meg a kecskéket, késő éjjel ugyanis Mimi állított be Björkneszbe, 
félholtan, s elmesélte, hogy apja felgyújtotta a házat és bennégett. A bäcklideni lány 
félálomban volt még, amikor Anna belépett a farkasbőrökkel. 

Miután Anna evett, puskáját az asztalra fektette, úgy, hogy az agynak az a fele 
legyen felül, ahol a farkasokat jelző rovátkák voltak. Elgondolkozva húzta el a száját: 
nincs már több hely farkas-rovátkának. „Miért szükséges, hogy az agyba vésse?” El-
nézte a cső alatt hosszan húzódó faágyat, ahol akár száz vagy még ennél is több ro-
vátka elfér, majd közvetlenül a markolat közelébe két rovátkát vésett be. Szárazra 
törölte a puskáját, s az ajtó melletti helyére akasztotta, majd hozzálátott a bőrök kife-
szítéséhez. 

Inga bejött és segített. Szeretett volna közelebbit megtudni a vadászatról. – Hon-
nan tudhatta Anna, hogy tőlük nyugatra farkasok tanyáznak? 

- Ezt én nem tudtam. Nem is gondoltam farkasra. Csak körülnéztem, hogy találok-
e megfelelő helyet, ahol hurkokat vethetnék a hófajdnak, ha majd a rénszarvasok el-
vonultak. Egyszer csak jött rohanva a farkas, engem észre sem vett, én meg csak lőt-
tem. A többiek megfordultak és lefelé kezdtek futni. Nem is volt nehéz utolérni az 
egyiket és agyonütni. Aztán jöttek a lappok. Ők űzték hosszú úton a farkasokat, de 
mégis azt mondták, hogy a bőrök az enyémek. Adjam el, mondták. - Magához tért 
már Mimi? 

- Igen, már fent van. Átköltözhetne hozzád, hisz’ nálad több hely van. 
Anna elbiggyesztette az ajkát. 
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hanem hogy olyan növendékeket képezzen, akik majd mind-mind egy külön „
iskola” alapítói lesznek a szó filozófiai és művészi jelentésében egyaránt ... Az 
elméleti oktatásban az esztétikai neveléssel egyenrangúnak, sőt talán még 
döntőbbnek tartjuk, amikor a növendék az eddig megszerzett rendszerezett 
ismeretek alapján egy-egy elméleti kérdésben már önálló kutató munkát is végez, 
ezt tanáraival és társaival megvitatja, és végül önálló disszertáció keretében 
megvédi ... Ha a növendékeinkbe sikerült beoltani a tények iránti odaadó 
érdeklődést, ha sikerül őket megtanítani arra, hogy a tények csoportosításában 
megkeressék azokat a törvényeket, amelyek a tényeket szülik, ha nem nyugszanak 
sohase bele abba, hogy előregyártott elméletekhez alkalmazzák a tényeket, hanem 
a valóság ismeretéből kívánják levonni az emberi viszonylatok 
szükségszerűségeit, akkor megtettük a döntő lépést ahhoz, hogy valóban 
szocialista realista művészeket neveljünk ...” - írta a Változások és követelmények 
című tanulmányában 1964-ben ... 
... 1963-ban készített Párbeszédjében van egy villanásnyi jelenet ... ... a vonaton 
utaznak a filmesek, és a társaságban maga Herskó mesél viccet a bennszülöttről, 
aki abba őrült bele, hogy vett egy új bumerángot, de nem tudta eldobni a régit ... 
... Herskót egyre több támadás éri tanítványai miatt. „Zseniket nevel”, tanítványai 
szabadosak, mindent megengednek maguknak”. 1966-ban fegyelmi büntetést kap 
egy vizsgafilm miatt ... 
... Herskó János utolsó Magyarországon készített filmje, az N.N., a halál angyala 
a hatvanas évek legvégéről néz vissza az évtizedre. Korin tanár úrnak egy 
tragikomikus kaland következményeként halálhíre kél, így észrevétlen tanúja lehet 
az őt halottnak tudó tanítványai gyászolásának. Milyennek látták őt, mit éreztek 
iránta? Halála időben jött, a léggömb kipukkadni látszott ... mert folyton 
nyüzsgött, ablakokon ugrált ki ... szeretett fejjel menni a falnak, miattuk is ... 
persze hiúságból ... Ezért szerette az egyik, utálta a másik. Korin tanár úr hallgatja 
a róla szóló fesztelen, könnyed és kegyetlen fecsegést a lépcsőházban. A 
tanítványból lett munkatárs szánalmasan vergődik a kötelezőnek érzett hála és az 
alig titkolt karrierizmus diktálta irányváltás kínjai között. Korin a tükör előtt vallja 
be - magának, és a sok nő közül a számára legfontosabbnak - kielégítetlen 
szeretetéhségét, magányát, szorongásait, élete csődjét ... Korin tanár úr viharos 
életritmusa, eredményei és pótcselekvései, magabiztossága, sikeressége és 
bizonytalanságai, szorongásai és emberi kapcsolatai (tanítványokkal, a nőkkel, a 
munka- és vetélytársakkal, a közélettel, a valósággal) az évtized ellentmondásait 
hordozzák. Ő a modern babitsi Gólyakalifa, akit úgy kerít hatalmába a megérintett 
valóság, hogy belehal. 
 
Báthory Erzsi :A zenekar a próba végeztével átmegy a klubszobába Filmkultúra, 
1988/6 
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önvallomás, segélykiáltás, éppúgy lehet azonban a mély cinizmus 
megnyilvánulása is ... 
 
Párbeszéd, 1963 
... Két dologról szól: magánéletről (szerelmi háromszög) és történelemről 
(kommunista szemmel), s bár nagyjából annyi kétséget kelt, ahány képkocka van 
benne, feltűnik, milyen elegánsan egyben marad a két téma, ami pedig a hasonló 
magyar filmeknek ritkán szokott sikerülni ...... Egyrészt az a film eleje, hogy a 
rákosizmus tönkretette az embereket, másrészt az, hogy a kádárizmus viszont 
megmenti őket. Egyrészt, másrészt - persze hogy a Kádár-éra legfontosabb szavai. 
A Párbeszéd valóban beszélni akar, s bizonyos pontjain sikerül is neki, de rossz 
szellemként kísért tovább benne a propagandisztikus szándék ... 
 
Szevasz, Vera, 1967 
... Mintha azt keresgélné, mit is kell keresgélnie. Én úgy láttam, éppen a 
bizonytalanság változtatja a film bizonyos hibáit erényekké ... ... Pokoli magyar 
bacchanália, eszelős hang- és képzavar, melyben részben számos lelki történés 
zajlik, részben kapunk egy olyan pillanatképet kis hazánkról, amit sem tisztán 
játékfilmes, sem tisztán dokumentumfilmes eszközökkel nem lehetett létrehozni. 
Ez a film sok mindent észrevesz, amit a korábbiak nem vettek észre. Véletlenül 
sem minősít, csak bámul, hogy a pártiroda mellett nyílik a plebánia, hogy a 
násznép egy beatkoncertet követően gyors egymásutánban népdalokat, kuplékat, 
magyar nótát és mozgalmi dalokat énekel ... Elég messzire kerültünk A város alatt 
bociszemű odaadásától, mely szerint: „Itt mindenki olyan becsületes!”  
 
N.N., a halál angyala, 1970 
... Nincs már szó mozgalomról és termelésről, közelről nézzük a magánéletet. Az 
N.N. nem elkötelezett film, hanem a mindennapok elmebajának és élhetetlenségé-
nek abszurd leképezése. Korszerű neurózis ... néhol abszurditásba forduló nemze-
déki önvizsgálat ... 
 
(Herskó-filmek - Nádori Péter: Gran Turismo Filmvilág, 1996/9)  
 .. Keleti Márton osztálya negyedéves, amikor 1961-ben Herskó János indít 
osztályt a főiskolán, ahová nyolc év után került vissza. A hatvanas évek eleje a 
“népszerű tudományosság” korszaka is, Herskó tanári megbízása arra szól, hogy 
már diplomás, vagy valamilyen szakmában gyakorlatot szerzett fiatalokat 
képezzen népszerű-tudományos kisfilmek rendezőivé. A művelődési 
miniszterhelyettes személyesen véglegesíti az osztály névsorát. Herskó közéleti 
pályája felívelőben, hamarosan főigazgatóhelyettes lesz a főiskolán, 1963-ban 
stúdióvezető, 1964-ben már a főiskola reformján dolgozik ... 
„A tanárnak nem az a feladata, hogy a saját „iskolája” tagjává tegye a növendéket, 
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- Sokáig fog itt maradni? 
- Nem hiszem. Valószínű lemegy a faluba, állataival együtt, még mielőtt a na-

gyobb hó megjön. – Hogy egy ilyen szerencsétlenséget tegyen az apja! 
- Szerencsétlenséget? - motyogta Anna, -dehogy, neki meg kellett halnia! 
Inga tágra nyitotta szemeit, keze, amelyben a vakaróvasat tartotta, remegett. 
- Nem tudod, mit beszélsz! - fakadt ki Inga. Rosszabb vagy mint nagyapa, jóllehet 

ő öreg volt és nem tudta jól megérteni, amit a biblia mond. 
A fiatal lány tekintete kemény és nyugodt volt. „Akik nem tartják be a törvényt, 

azoknak meg kell halniuk. Sokkal jobb sora lesz az embereknek, ha az összes gonosz-
tevő elpusztul körülöttünk. Talán én sem lőhettem volna le a farkasokat, ha Mord 
életben van.” 

Inga a fejét csóválta. Néhány pillanatig csendben ült, majd élesen nézett a lányra. 
- Meghalni, mondod? –Mit szólsz, ha Helge is gonosztevő? 
A célzás talált. Anna elvörösödött, keble megfeszült, szemét összehúzta, tekintete 

megacélosodott. 
- Akkor neki is pusztulnia kell! –jelentette ki szigorúan. 
Szürkület előtt megjött Johan és Nils Bäcklidenből. Tehenet és a három kecskét 

tereltek. A tehén nagy szán szénát vontatott. A leégett újtelepen maradt takarmánnyal 
együtt ez kitarthat karácsonyig. De Miminek mégis le kell vágnia, vagy el kell adnia a 
tehenet, mert nem elegendő a takarmány. 

Mimi úgy döntött, hogy inkább eladja a tehenet, s ha valaki lemegy a faluba, majd 
szívesen hozzászegődik. 

- Jelentsd be, hogy apád benne égett a házban, tanácsolta Johan. 
- A pandúrnak? 
- Igen. A paphoz is el kell menned, hogy kihúzza nevét a könyvekből. A füstös 

romok között találtunk valamit apád maradványaiból, azt egy ládába raktuk. Ott van 
az istállóban. Majd gondoskodunk róla, hogy Tavasz-ünnepén a templomkertbe ke-
rüljön. 

Mimi bólintott. Nem hitte, hogy apja neve megtalálható a pap könyveiben, de ma-
gában azt gondolta, hogy erről nem szükséges beszélnie. „És a pandúr? Vajon ö mit 
tehet? Ácsol majd egy új házat? Á, dehogy! És ki tudja, miket kérdez majd tőlem? A 
pandúr a törvény embere: nem egyszer hallotta az apját a törvényt káromolni. A tör-
vény gonosz és rettenetes. Ezt az egyet már kisgyerekként megtanulta. 

Amikor Johan megtudta, hogy Anna farkast lőtt, nyomban felment hozzá. Komor 
arckifejezése arról árulkodott, hogy a felesége megkérte, tiltsa meg a lányának, hogy 
puskával mászkáljon az erdőben. A farkasok bőrét Anna már a falra feszítette. Meg-
nézte a bőröket, és tapasztalhatta, hogy a lánya mindent szakértelemmel végzett. 

- Anyád azt mondja, hogy ügyeljek máskor, ne mászkálj olyan messze az erdőben. 
Azt mondja, hogy te még nem vagy felnőtt, s nem lesz meg az éjszakai nyugalmunk, 
még a pap szeme elé se mernénk kerülni, ha valami bajod történne. 

Anna szúrós tekintettel nézett az apjára. Szíve kalapált: 
- És neked mi a véleményed? 
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- Azt mondom: hálásak lehetünk mindenért, amit az erdőtől kapunk, nem ülhetünk 
a küszöbön arra várva, hogy a sült galamb a szánkba repüljön. 

Anna sietve megölelte az apját. 
- Nem veszed el a puskámat? -kérdezte izgatottan. 
- Nem. Megtarthatod, és úgy bánj vele, ahogy apámtól tanultad. Vadászhatsz far-

kasra, rozsomákra és rókára. De ígérd meg: -hogy magadban nem vadászol medvére, 
mert ha az első golyóval nem sikerül leterítened, már nem lesz időd újratölteni a pus-
kát. Ha pedig már kivert a hidegveríték, akkor nem használ sem a kés, sem a dárda.  – 
Ígérd meg, hogy nem lősz medvére, és majd megmagyarázom valahogy anyádnak, 
hogy ne féljen attól, hogy szégyenkezve kell a pap előtt megállnia és hallania, hogy 
gyermekünket az erdőbe küldtük, a vadállatoknak eledelül. 

Anna megsimogatta az apja kezét, s ünnepélyesen megígérte, hogy nem vadászik 
medvére, és csakis akkor lő rá, ha az megtámadja. 

Johan elégedett volt a lánya ígéretével, mert tudta, hogy lánya nem sokáig marad-
na Björkneszben, ha megtiltaná, hogy a puskájához nyúljon. Többen pusztulnak éhen, 
mint hurok és lőfegyver okozta balesetek miatt. „Az éhínség kegyetlenebb, mint a 
vadállat agyara.” 

Torkel, öt nappal a farkasűzés után, érkezett Björkneszbe a beígért rénszarvassal. 
Segített Annának a vágásnál, jó tanácsokkal látta el, hogy mit hogyan készíthet el a 
legjobban. Láthatólag elégedetlen volt amiatt, hogy Mimi velük lakik. 

- Meddig marad? – érdeklődött, amíg a lány vízért ment. 
- Nem tudom. A faluba megy és eladja az állatait. 
- Visszatér? 
- Bíz’ én nem tudom. Valahol csak laknia kell. 
- Pedig nem jó, hogy itt ütötte fel a tanyáját. 
Anna megkérdezte, hogy miért. A lapp bosszús morgásba fojtotta elégedetlensé-

gét. 
Torkelt meghatotta az újtelepes lány merészsége, a puskával meg a síléccel tanúsí-

tott ügyessége. És a szarvas feldolgozásánál is ügyes kezű volt. Tekintete barátságos 
volt, amikor megszólalt. 

 - Ha lenne egy fiam, aki nem a saját fiam, hanem valamelyik újtelepről, akkor 
bizony megmutatnám neki, hogy itt találhat magának ügyes fehérnépet. 

A lány gyors pillantást vetett a lappra. – Egy fiam, aki nem fiam… vajon hogy érti 
ezt? 

- Úgy értem, ha a házába vinné, sosem lennének rossz napjai. 
Anna semmit sem szólt, csupán enyhe pír borította el arcát. A lapp tovább folytat-

ta, inkább csak magában beszélt: „Ismerek egy újtelepest, akinek szüksége lenne rád, 
de nem akarom azt mondani, hogy te menj el hozzá, az ember sohasem tudhatja mi a 
jó.” 

A lány szíve hevesen dobogott. „Csak nem Helgére gondolt?” Arra várt, hogy a 
lapp további felvilágosítást ad. De az, csak ült mormogva, mintha távoli látomásai 
lettek volna. 
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Sajtó-válogatás  
 
... a Gólyaáruházban megalakult presszóban dolgoztam, mint vízhordó és 
kukoricamálé-hordó, amikor a Nagymező utca sarkán megláttam egy plakátot, 
hogy megnyílik az első magyar filmiskola a Haraszti-féle tánciskolában. Ez volt a  
„gertler”. Én oda jelentkeztem 1945 nyarán. A felvételi vizsgára, illetve előkészítő 
tanfolyamra pénzt kértek, egy gramm tört aranyat. Szerencsére az unokatestvérem, 
aki a szappangyárban dolgozott, hozott két félkilós szappant, azt el lehetett adni 
aranyért, így járhattam az előkészítő tanfolyamra. Egy évig jártunk a József Attila 
utcába, majd átkerültünk a Rozsnyaiék lakásába, az Arizonába ... Én 47 elején 
jártam a Gertler-féle, akkor már szakszervezeti iskolába, és jártam a Radványihoz 
a főiskolára, s az egyetemre filozófia-esztétika-művészettörténet szakra. 
Akkoriban mindent lehetett hallgatni ... A főiskolán egészen 1959-ig azt volt a 
szokás, hogy két-három évig beszéltek a filmről. Mi a Gertlernél egy fából készült 
Debrie-t tologattunk, a főiskolán meg a Radványi mesélt, aztán mindenki résztvett 
a filmjének, a Valahol Európábannak a forgatásán ... A feleségemmel mi is 
bekönyörögtük magunkat, két kiló kenyérrel meg egy fél oldal szalonnával 
lementünk mi is Várgesztesre, s végigcsináltuk a filmet. A végén ketten 
maradtunk a Makk Karcsival, mi vittük vissza a film elején látható dombormű-
térképet a Vakok Intézetébe, s mivel nem volt pénzünk, többet kértünk s 
kevesebbet mondtunk, s a maradékból elmentünk egy kisvendéglőbe a stúdióval 
szemközt ebédelni ... 
(Részlet - Herskó Jánossal egy 1986-ban videóra készült beszélgetésből (Bíró 
Zsuzsa lakásán készítette: Péterffy András, Kurucz Sándor, Báthory Erzsi) 
 
A város alatt, 1953 
…E mozi a metróépítés alkalmából készült, s az említett finomságok ellenére is 
vérbeli sematikus akció-propaganda. Van benne minden, mint a búcsúban: generá-
ciók, életszemléletek csapnak és fognak össze, helyt van állva a munka frontján, 
szemérmes szerelem szövődik, épül-szépül a főváros, Szirtes Ádámnak annyira 
becsületes az arca, hogy szinte fáj ... és az összes figura (intrikus inkluzíve) oly 
naiv, mintha húsz éves koráig egyikük se jött volna fel a keszonból. 
 
Két emelet boldogság, 1960 
... Vígjáték egy újonnan épült házról, ahova fiatal párok költöznek be, akadályokat 
kell leküzdenie, mert családon és házon belüli konfliktusok adódnak, a néző sokat 
röhög. Kritikának álcázott blődli, blődlinek álcázott kritika ... A film egyik 
legmulatságosabb jelenetsora a bevezető rádióriport: nyálas műsorvezető tényeken 
és embereken egyként átgázolva, felületes-szervilisen ünnepli a „megvalósult 
beruházást”... ... Ha kicsit erőltetem a tartalmakat, akkor lehet ez rejtjelezett 
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Özvegy menyasszonyok (1964) - stúdióvezető;  
A pénzcsináló (1964) - stúdióvezető;  
Butaságom története (1965) - stúdióvezető;  
Fény a redőny mögött (1965) - stúdióvezető;  
Nem (1965) - stúdióvezető;  
A tizedes meg a többiek (1965) - stúdióvezető;  
Apa - egy hit naplója (1966) - dramaturg, stúdióvezető;  
Büdösvíz (1966) - stúdióvezető;  
És akkor a pasas... (1966) - dramaturg, stúdióvezető;  
Nem szoktam hazudni (1966) - stúdióvezető;  
Változó felhőzet (1966) - stúdióvezető;  
Bohóc a falon (1967) - stúdióvezető;  
Bolondos vakáció (1967) - stúdióvezető;  
Fiúk a térről (1967) - stúdióvezető;  
Lássátok feleim (1967) - dramaturg, stúdióvezető;  
Szevasz, Vera (1967) - rendező, forgatókönyvíró, stúdióvezető;  
Tanulmány a nőkről (1967) - stúdióvezető;  
Ünnepnapok (1967) - stúdióvezető;  
Elsietett házasság (1968) - dramaturg, stúdióvezető;  
Feldobott kő (1968) - stúdióvezető;  
A hamis Izabella (1968) - dramaturg, stúdióvezető;  
Isten és ember előtt (1968) - stúdióvezető;  
Az utolsó kör (1968) - stúdióvezető;  
Bűbájosok (1969) - stúdióvezető;  
Egy őrült éjszaka (1969) - stúdióvezető;  
Ismeri a Szandi mandit? (1969) - konzultáns, stúdióvezető;  
Pokolrév (1969) - stúdióvezető;  
Szemüvegesek (1969) - stúdióvezető;  
Szeressétek Odor Emíliát! (1969) - stúdióvezető;  
Történelmi magánügyek (1969) - dramaturg, stúdióvezető;  
Gyula vitéz télen-nyáron (1970) - stúdióvezető;  
Ítélet (1970) - stúdióvezető;  
N.N. a halál angyala (1970) - rendező, forgatókönyvíró, stúdióvezető;  
Szerelmesfilm (1970) - stúdióvezető;  
Szerelmi álmok I-II. - Liszt (1970) - stúdióvezető:  
Kiss Vakond (1993) (Irén) - szereplő, 
Országalma (1997) (Mátyás király) - szereplő. 
díj(ak): Budapest (1995) Magyar Filmkritikusok Díja, a legjobb 
karakteralakításért - Kiss Vakond (1993). 
(Forrás: Komár Erzsébet: Mozgóképtár 5. 1999) 
  

- Merre lakik ez az újtelepes? 
- Úgy hatórányira Bäversjö mögött. Egy patakocskánál, melyet a telepes 

Näverbäckennek nevezett. Gondjaiba vette a Mária gyermeket, de az a szerencsétlen 
nem olyan, mint az emberek, folyton a mennyekbe vágyakozik. 

Anna elmerengett. 
- Két kecskéje van itt nálunk, amit még mindig nem vitt el, -mondta a lány halkan. 
Torkel megcsóválta a fejét.  
- Bíz’ az nem jó, hogyha az embernek két kecskéje van, és nem jön el értük. 
- Talán nincs takarmánya -vélte Anna. 
A lapp felvilágosította, hogy két boglya szénát látott Näverbäckenben.  
Amikor észrevette, hogy a lány milyen buzgalommal hallgatja, hirtelen elhallga-

tott. 
- Elég lesz a széna a kecskéknek? 
Anna meleg hangjától Torkel meghatódott és nagyot nyelt. 
- Elégnek elég, - de nem ajánlom, hogy elhozd.  
- Egy szóval sem mondtam, hogy odamegyek! –fakadt ki a lány. 
A lapp felfigyelt a lány sokatmondó arckifejezésére. Tekintete tovább siklott a 

lány kebléig, le egészen a csípőjéig. 
- Nem mondtad, persze, hogy nem mondtad! –dünnyögte Torkel.  
Mimi visszajött, s Torkel a sapkájáért nyúlt. „Beszédem van Johanal meg Nilssel 

és lassan ideje már mennem.”  
Anna még sokáig nézett utána. Nem akart szólni. „Ha egy férfinek szüksége van 

segítségre, akkor szóljon. Egy lány sohasem kínálhatja fel magát.” 
Mimi is figyelte amint Torkel eltűnik a messzeségben. 

- A lapp jó szemmel néz téged, de vigyázz rá! – szólt Annához. - Köny-
nyen tehet rosszat. 

- Nem! A lapp nem gonosz, ha nem okoznak bajt neki. 
- Így beszélsz te, aki még semmit sem tudsz. A lapp azt szeretné, hogy valameny-

nyien elpusztuljunk. Amikor apám lőtt, nem fordult meg, hogy lássa vajon eltalált-e 
engem. Ha eltalált volna, bíz’ nem tudtam volna idejönni az éjjel, és most már nem 
élnék. Előtte arra kényszerített, hogy az ezüstbrosst odaadjam. Azzal fenyegetett, 
hogy felgyújtja a házat, kiköt az erdőbe, ahol felfalnak a vadak. És te még azt állítod, 
hogy a lapp nem gonosz! 

Anna hümmögött. Szeretett volna mondani valamit a gonosztevőkről, de hallga-
tott, hogy megmaradjon a béke a házban. 

 
Tizenhetedik fejezet 
 

Az éhínség egyre inkább eluralkodott a hegyvidéken. A kunyhókban a nyár dere-
kán már nem volt maréknyi liszt sem. Amíg a tehenek legeltek, tejjel csillapították az 
éhségüket, de a nyár végén az asszonyok üres sajtárral tértek vissza az istállóból, nem 
volt takarmány, amit az állatok elé rakhattak volna. A lakók hallal és sózott fűvel él-
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tek. Amióta a nagy hideg beköszöntött és befagyott a tó, hal sem volt elegendő. Be 
kellett osztaniuk azt a keveset, amit a nyár folyamán halásztak és hordókban tároltak. 
A férfiak kora reggeltől késő estig járták az erdőt. A mókushús ilyenkor ínyenc falat, 
s bizony még a róka sem maradt lenyúzva az erdőben. A rókahúst meg lehet enni, 
akárcsak a farkasét, de ez is ritkán került terítékre. A létért való küzdelem, a hideg 
tavasz és gyenge nyár folyamán, éppoly kemény volt a farkasvermekben és rókalyu-
kakban is, mint a hegyi telepek szürke kunyhóiban. Hegyipocok is alig akadt, a fiatal 
ragadozók számára is ritkán akadt nyúlpecsenye vagy madárhús. 

Az éhhaláltól való félelmében, egyik-másik hegyvidéki férfi útra kelt. Üres háti-
zsákkal, szánkon vándoroltak a falvakba, hogy némi harapnivalóhoz jussanak, néhány 
az erdőben elejtett állat bőréért cserébe. De a férfiak, hetek elteltével, üres hátizsákkal 
tértek vissza asszonyaikhoz és gyermekeikhez. A rémhír igaznak bizonyult. Lisztet 
semmi kincsért sem kaptak. A falusiak az istállójukat fedő szalmát megőrölték és ke-
nyeret sütöttek belőle. Számosan elpusztultak. November elején az újtelepes már tud-
ta, hogy nem számíthat segítségre. A kétségbe esett anyák szomorúan figyelték gyer-
mekeiket, azt latolgatták, hogy ki mennyi ideig birkózhat még a kegyetlen éhínséggel, 
amíg előbb-utóbb rendre a fenyőgallyal bélelt ládába kerülnek.  

 
* 
Isaksson is járt a faluban élelmiszerért. Bäversjöben sikerült távol tartaniuk az 

éhínséget, inkább, mint a többi újtelepeken. Gyermek ott még sohasem halt éhen. 
Isaksson is mindig jó erőben érte meg a tavaszt, ami lehetővé tette, hogy hosszabb 
vadászportyákra menjen. „Csak a Jóisten tudja, hogy mi lesz velünk ezen a télen.” 
Isaksson kitartóan, keményen kaszált az idén is, de számolnia kellett azzal, hogy ka-
rácsony után már csak póttakarmányt adhat állatainak. Gabonáját, krumpliját ugyan-
olyan kíméletlenül irtotta a fagy, mint máshol a vidéken. 

Lefelé menet látta a bäcklideni ház üszkös maradványait, ahol csupán csak egy fe-
nyőgallyakkal letakart ládát talált.  Később megtudta, hogy Mord a házban égett. Vik-
tor pedig leköltözött a faluba.  

- Egy asszonynál lakik, - mesélte Isaksson, - a férje elpatkolt, s úgy hiszem, Viktor 
megállja a helyét. Beszéltem a falubeliekkel, azt mondják, hogy olyan ügyes, mint 
egy ördög. Rosszat nem mondtak róla. A Björknesziek rokona az asszony. Jó szeme 
van, hogy Viktort választotta, a mi fiunk pedig megmentette a gyermekeivel együtt az 
éhhaláltól. Amikor elmondtam, hogy Mord bennégett a házban, a vállát vonogatta: 
’Semmi közöm az egészhez!’ – mondta, és azt is, hogy ott marad az asszonynál. 

Isaksson felesége Mimi felöl érdeklődött, de ő felvilágosítást nem tudott adni.  
- Björkneszből elment, hogy eladja a tehenét, ennél többet nem tudok róla. 
- Akkor mi lesz közöttük? 
- Kik között? 
- Hát Viktor és Mimi között. 
- Azt hiszem, hogy Viktor ott marad. Ha megérik a tavaszt és vethetnek, akkor ér-

demes volt cserélnie. Annak ellenére, hogy az asszonnyal két gyermeket is vállal.  
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Herskó János visszatért 
Újsághír: Herskó Jánost A magyar mozgókép mestere címmel tüntették ki.  

Ebből az ünnepi alkalomból kiegészítjük a 
világhálóról válogatott sajtószemlénkkel az 
életműdíjas rendező nyolcvanadik születés-
napja alkalmából lapfolyamunk 14-15. szá-
mában közreadott róla szóló  ismertetőnket. 

Herskó János rendező 
(Budapest, 1926. április 9. )  
A Pázmány Péter Tudományegyetemen 
tanult filozófiát, esztétikát, művészettörté-
netet. 1945-ben a Gertler Viktor vezette 
magán-filmiskola, majd annak megszűnté-

vel a Színház- és Filmművészeti Főiskola növendéke volt, 1949-ben kapott film-
rendezői diplomát. Ekkor már készített rövid-dokumentumfilmeket. A moszkvai 
filmfőiskolán aspiránsként töltött esztendő után, 1953-ban ő készíthette el a 
metróépítésről szóló filmet (A város alatt), s a Színház- és Filmművészeti Főiskola 
tanára lett. A hatvanas évek elején ő indította el a főiskolán a népszerű-
tudományos kisfilm-rendezői szakot. Ettől kezdve főszerepet játszik a főiskola 
irányításában, a filmgyártásban és a szakmai közéletben is. Párbeszéd című filmje 
(1963) a hatalom és az értelmiség közötti dialógus lehetőségének első 
megjelenítése. Saját közéleti meghasonlásáról szóló filmje, az N. N. a halál 
angyala (1970) után elhagyta az országot. Svédországban él, az ottani filmfőiskola 
egyik átszervezője, tanára és rektora volt. A kilencvenes években újra tanít a 
budapesti főiskolán és filmekben is játszik (a Kis Vakondban női főszerepet). 
Tanítványai 1993-ban a legjobb tanárnak járó Nyakkendő-díjjal ismerték el 
kivételes pedagógusi képességeit. Felesége Herskó Anna operatőr. Kitüntetései: 
Balázs Béla-díj I. és II. fokozat (1961, 1964), érdemes művész. 
 
Filmográfia 
A város alatt (1953) - rendező 
Vasvirág (1958) - rendező  
Két emelet boldogság (1960) - rendező 
Párbeszéd (1963) - rendező, forgatókönyvíró;  
Álmodozások kora (1964) - stúdióvezető;  
Ha egyszer húsz év múlva (1964) - dramaturg, stúdióvezető;  
Igen (1964) - stúdióvezető;  
Kár a benzinért (1964) - stúdióvezető;  



Helge egy kis zacskó lisztet vett elő. 
- Add ezt át Beritnek, hálából, amiért annakidején néhány ruhadarabot vehet-

tem tőle Gudrunnak. 
Isaksson arca kivörösödött, erősen küzdött a vággyal, hogy a zacskót a Helge 

szeme közé vágja, és itt hagyva szénát és mindent, hazamenjen. Ez a barátságos 
fogadtatás kemény korbácsütésként érte. De legyőzte vére hevességét. 

- Tán még ezután is tehet Berit szívességet! -mormogta Isaksson inkább csak 
magának. 

Egy félóra múlva már hazafelé tartott, jó adag szénát húzva maga után. Tekin-
tete töprengő volt. „Megfoghatatlan, hogy milyen remekül tartja magát ez az ide-
gen. Bizonyára van pénze, hisz egyébként nem kapott volna lisztet fent Norvégiá-
ban. A pénz azonban még nem minden; az nem épít kunyhót, nem kaszál, s nem 
sokra megy vele az ember, ha nehéz terűt kell a hegyeken átcipelni. A rozsomák 
nyomon követésénél sem veszi az ember nagy hasznát a pénznek. Ez a délvidéki 
kétségkívül egy lágyszívű kántor, de kezei erősek, s úgy látszik, hogy a bőre is 
kőkeménnyé válik, ha a szükség úgy kívánja. De hát ez mégiscsak ostoba dolog, 
hogy egy ilyen eszelős nővel állt össze. Ennek az eszelősnek meg jól megy dolga, 
míg sok más rátermett ügyes fehérnép valósággal összeesik az éhezéstől.” 

 Támadt Isakssonnak egy más gondolata is, amely mélyen belefúrta magát az 
elméjébe, úgy hogy egész megborzongott a háta bele. „Ha ez az eszelős… ha ez 
többé nem lenne… akkor semmi akadálya annak, hogy Berit legyen Näverbäcken 
asszonya.” 

 
Folytatása következő számunkban 

 

Török Miski Ágnes rézkarca 
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Issaksson felesége fél füllel hallgatta, amit a férje a rossz termésről mesélt. Viktor-
ra gondolt. Sose tetszett az, hogy Bäcklidenbe ment. Amióta elment állandó rettegés-
ben élt. Attól félt, hogy legidősebb fia ugyanolyan rablóvá válik, mint Mord. Rossz 
előjelekben nem volt hiány. Most végre megkönnyebbült, s úgy érezte, mintha egy 
nagy kő esett volna le a szívéről. Viktor megmutatta, hogy hús az ő húsából, s ereiben 
az ő vére folyik. Ezzel a tudattal szemben eltörpült a fenyegető szükség és éhínség 
veszélye. Bizony fájt a szíve, hogy nincs mit adni a gyermekeinek, de inkább a teme-
tőbe cipeli koporsóikban, minthogy a törvény és az igazság ellen vétkezzenek. Ezer-
szer inkább az éhínség és halál. Fontos, hogy az ember tiszta kezű legyen.  

 
A feleség félbeszakította Isakssont, aki éppen arról beszélt, hogy a falubéliek fo-

lyamodványt írtak a királynak, melyben segítséget kértek.  
- Kicsodák? 

- Hát Viktor meg az asszony a gyermekekkel.  
- Vajon összeházasodnak? 

- Ha majd szükség lesz rá, bizonyosan elmennek a paphoz. 
- Hány évesek a gyermekek? 
Isaksson türelmetlenül fújt. Értelmetlen dolog ilyen időkben a gyermekek életkora 

után érdeklődni. Ma még életben vannak, de ki tudja mi lesz egy hónap múlva? Hogy 
milyen idősek? Hát az egyik egy- a másik három éves, mindkettő lány. 

Az asszony eltöprengett ezen, miközben Isaksson tovább folytatta a mondanivaló-
ját.  

-Nem látta valaki azt a férfit, aki Simon lányával itt volt és újtelep után érdeklő-
dött? 

- Nem! Valahol bizonyára elpusztult, ha csak el nem ment innen. Björkneszben 
meg Junselében érdeklődtem utánuk, de nem tudtak semmit sem róluk. 

- Átnézhetnél egyszer hozzájuk, ha jársz a hegyekben.  
Isaksson dörmögött. Más dolga is akadt, mintsem, hogy tíz kilométernyi utat te-

gyen meg hiába. Ha ostobák elpusztulnak a vadonban, ez ellen nincs mit tenni. Ki-ki 
törődjön saját magával. Akik nem bírják nélkülük is tovább forog a Föld. 

Az asszony megütközve nézett. 
- Irgalmatlan vagy Isak, hallod-e! 
A férfi halántékán kidagadt az ér, ingerülten a tűzbe köpött. 
- Irgalmatlan! - húzta el a száját. - Akik puhák, azoknak semmi keresnivalójuk 

nincs itt.  Ha nem lettem volna kemény, már te sem, s a gyermekek sem élnének. Ta-
lán azt hiszed, hogy fogatlan farkas élelmet szerezhet a kicsinyeinek? Soha, hiszen a 
keményfogú farkasok darabokra tépik! 

- De hisz’ mi nem vagyunk farkasok! 
- De igen, azok vagyunk! –felelte Isaksson fanyarul. – Mi újtelepesek, farkasok-

ként kell, hogy éljünk! Mindaddig, míg az ínség a házunk körül acsarkodik. Egymás-
ra kell vicsorítanunk, öklelésre készen kell állnunk. Máson segíteni annyit jelent, mint 
magunktól lopni. Mint levágni a saját kezünket! Amondó vagyok, adj hálát az Isten-
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nek, hogy kemény vagyok! Ha olyan lágyszívű lettem volna, mint a délvidékiek, és 
mindenkit felkaroltam volna, aki segítségre szorult, akkor már rég megettek volna a 
nyüvek.  Azt mondod, nem vagyunk farkasok? Dehogynem! Farkasok vagyunk: 
farkasföldön. Az ember csak addig haraphat, amíg erősek a fogai. Ha a fogai már ki-
hulltak, akkor nem sok jóra számíthat. Adj csak nekem egy zsák lisztet, majd leszek 
én lágyszívű, és élelemmel sietek az éhezők kunyhóiba! 

Az asszony mélyet sóhajtott, mintegy bocsánatkérően, megsimogatta a férje 
kezét.  

- Igen, farkasok… semmi egyéb, csak farkasok, mindaddig, míg senkinek nem 
kell éhen halnia. 

 
*   
Berit és Manuel az újteleptől öt kilométernyire csapdákat állított. Arra gondol-

tak, ha semmit sem fognak, akkor mohát meg zuzmót szednek, nem térnek üres zsák-
kal haza. Isaksson messzire kalandozott az erdőben. Néha farkas- meg rókanyomra 
bukkant, de sohasem sikerült az állatokat puskavégre kapni. Egyszer két napon át já-
vorszarvas nyomát követte, végül a farkasok által szétszaggatott szarvas véres nyo-
mát talált a hóban.  

Később egy rozsomák nyomát követte, amely az éjszaka folyamán alaposan 
megdézsmálta a hófajdoknak kitett hurkokat. A nyomok délnyugati irányba vitték. 
Reménykedett, hogy a tenyeres-talpas fajdgyilkos odúja valahol a közelben van. A 
nyom azonban tovább folytatódott, sziklák és szakadékok mellett, egyenesen be az 
erdőbe, amely az újtelep határain túl terült el. Isaksson bosszankodott. Jól tudta, hogy 
a bűzös fenevad a hegység leghozzáférhetetlenebb helyén rejtőzködik. A november 
végi idő, a rövid nappalok miatt, nem volt alkalmas arra, hogy odújában keresse meg 
a rozsomákot. Márciusban és áprilisban, világosságban járhatja a hegyeket, s kifüstöl-
heti a dögöt az odújából.  

Kilátástalansága ellenére mégis követte a rozsomák nyomát. Isakssont egyre 
inkább emésztette, hogy Bäversjö rövidesen pusztasággá válik, ahol a medve zavarta-
lanul dörzsölheti a hátát a ház falához. Közel van az a nap, és neki alig lesz annyi ere-
je, hogy megkerülje az istállót.    

Sötétedni kezdett. Isaksson messzire járt otthonától. Éhes volt, és fáradt. Arra 
gondolt, tüzet rak, hogy felmelegedjék, és éhségét a hátizsákban hozott rókacsülökkel 
csillapítsa. Néhány száraz gallyat szedett össze, de aztán elhajította. Néhány kilomé-
terre volt a lappok őszi-tavaszi szálláshelyétől. „Ha már ilyen közel jár”-, gondolta 
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gyomra. Eszébe jutott, hogy amikor a délvidéki náluk járt, bizony még egy falat ételt 
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szönte Helge szívességét. Persze, hogy talál módot arra, hogy a szénát haza szállít-
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rég süthettek kenyeret. „Léteznek még emberek ebben az országban, akiknek van 
lisztjük kenyérre?” tűnődött Isaksson. „A kéregőrletet egymagában nem lehet meg-
sütni, még akkor sem, ha az ember egy rakás enyvet kever belé.” 

Gudrun a tűzhöz közel ült, s épp egy rongyos nadrágot varrogatott. Amióta az ide-
gen betette a lábát, alig emelte fel a fejét, most azonban nyugtalankodni kezdett. 
Egyenetlenül lélegzett, s tekintete Isaksson meg az ajtó között járt. Aztán felállt és 
meghajolt. 

Isaksson hátán borzongás futott végig. Valamit mondani szeretett volna. „De mit is 
mondjon ennek a szerencsétlen esztelen teremtésnek.” Kínos helyzetében a falra né-
zett, a kifeszített feketés-barna rozsomákbőrre. 

- Helge lőtte! –mondta a lány. 
Az újtelepes meghökkent hangja lágyságától. 
- Nagyon kedves az embered, mondta Isaksson. 
A lány bólintott, s egy rövid ideig úgy tűnt Isakssonnak, mintha a tekintete tisztább 

volna. 
- Igen. Angyal, nagyon jó, - a mennyországban sem lehet sokkal jobb: nem kell 

fáznom, nem éhezem, - és nincs büntetés. 
Az újtelepes figyelmesen nézett rá, s azon tűnődött, hogy talán kezd valamennyit 

visszanyerni a tudatából ez a lány. „Jó, hogy kissé különösen viseli magát, de beszéd-
je egészen értelmes. Ha éhezni és fagyoskodni nem kell, valóban közel áll már a 
mennyországhoz. Hej, sok asszony nem mondhatja el ezt ezen a télen.” Az ő Beritje 
mintegy látomásként tűnt fel előtte, a rozsomákon keresztül, lánya vékony arcocská-
ja. 

Helge egy jókora darab rénhússal, meg néhány cipóval jött be. 
A kiéhezett újtelepes szeme tágra nyílt a csodálkozástól: 
- Van szarvashúsod? 
- Igen, - a lappoktól vettem egy szarvast. 
Isaksson mereven bámult a férfire. „Ahhoz, hogy venni lehessen, pénzre van szük-

ség, vagy valami más csereeszközre. Becsületes embernek ilyenkor gyér a pénze.” 
Isaksson azonban semmit sem szólt, csupán hümmögött, amikor Helge az asztalra 
tette a cipókat. 

- Micsoda, - te nem is kevered? - hangja nyers, szinte vádló volt. 
Helge azt válaszolta, hogy nemigen ért a kéregőrlethez, s ezért nem mer vele pró-

bálkozni. Egyébként is, nem ért rá fakérget gyűjteni, majd egy másik esztendőben 
megpróbálja a kéreghántást, amikor a nedvkeringés a fákban megindult. 

- Bíz’ azt helyesen teszed! - lisztet sehol sem lehet kapni. 
Isaksson elmesélte, hogy mi a helyzet odalent a falvakban. - Körös-körül az or-

szágban éhezik a nép, és senki sem tudja, hogy jövőre honnan lesz majd vetőmag, 
meg ültetni való burgonya.  

Helge csüggedten hallgatta Isakssont, s közben üstbe rakta a húst. Amíg a hús főtt, 
kenyérrel meg rénsajttal kínálta a vendégét. 

A bäversjöi újtelepes kényszeredetten látott hozzá az evéshez, bár erősen korgott a 
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- Ki van ott? 
- Isaksson! - lihegte az újtelepes. - Szólj rá erre a dögre! 
Isakssonnak nagy megerőltetésébe került megvédeni magát a dühödt kutyával 

szemben, s még akkor sem érezte magát biztonságban, amikor Helge mellé lépett. Az 
állat morogva, támadásra készen körözött a férfiak körül. 

- Mit keres itt ez a kutya a háznál? - Éhező emberek nem tartanak kutyát! A kutya 
húsa jobb ízű, mint a rókáé. – magyarázta Isaksson.  

- Szükségem van házőrzőre. Gudrun nem maradhat magára, amíg az erdőt járom. 
A lappoktól vettem. 

- Mérges bestia!  
- Meghiszem azt. Nem is jöhet senki észrevétlenül a kunyhóhoz, ha ő a közelben 

van. Az erdőben is hasznát veszem, amikor vadászni megyek. Épp ma ejtettünk el 
egy rozsomákot. Nemrég feszítettem ki a bőrét. 

Isaksson nagyot nyelt, keserűséggel reszelte a torkát. „A fenébe, ez a kelekótya 
elejtette az ő rozsomákját!” Felfoghatatlan volt ez a számára. 

Helge betessékelte a bäversjöi újtelepest a kunyhóba, miközben elzavarta az 
Issaksson mögött morgó kutyát, míg ajtót nyitott a vendégnek. 

- A következő nyáron házat szeretnék építeni, -mondta Helge. - Valahogy kihúz-
zuk még a telet ebben a kunyhóban. 

A meglepetéstől megnémult Issaksson, sem a vályogpadlót, sem az egyszerű fek-
helyeket nem látta, csak Helge arcát nézte, amelyet erősen megvilágított a tűz lángja. 
Egy olyan arc volt ez, amelyet Isaksson nem remélt volna látni. „Furcsa dolgok tör-
ténhettek itt az ínségföldjének szélén.” Az élelemhiánynak azonban még csak nyoma 
sem látszott. Helge olyan jó húsban volt, mint egy hegylakó a legjobban termő esz-
tendőben. Isaksson a nőre is vetett egy-két pillantást. Annak is sokkal kerekebb volt 
az arca, mint amikor Bäversjöben utoljára látta. – S milyen jól van öltözve…- tűnő-
dött Isaksson.  

- Ti látom, jól megvagytok, -dörmögte. 
- Igen, - de a vadászat jobb is lehetne. Van egy néhány bőröm, meg egy zsák hó-

fajdom, ebből ugyan nem remélhetek túl gazdag cserét. Gondoltam, hogy karácsony 
előtt átmennék Norvégiába, de csak jobb lesz, ha újév utánig várok. Bizonytalan az 
idő ahhoz, hogy Gudrun is velem jöhessen; egy egész hétig pedig nem hagyhatom 
egyedül. 

Isaksson a zsák fajdra gondolt: „egy egész zsák… az legalább ötven darab! Jó esz-
tendőben, amikor karácsony előtt ötszáz fajdot is lehet fogni, az ilyen semmiség, de 
most, amikor alig van élet a hegyekben, igazi kincs. Saját magának még csak egyet-
lenegy sincs eladásra. A hurok, meg a csapadék csak annyit adnak épp, amivel éhsé-
güket valahogy tompíthatják. Sok napon át még csak fajdnyomot sem lehetett látni a 
havon, olyan idő volt. 

Helge kiment, hogy valami kis harapnivalót hozzon a kunyhó melletti színből. 
Isaksson a gömbfából ácsolt priccsen ült, a durván összebárdolt asztalon pihentetve 
kezeit. A tűzhelynek támasztott lapos kőtáblán a friss korom arra vallott, hogy nem-
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nek, hogy kemény vagyok! Ha olyan lágyszívű lettem volna, mint a délvidékiek, és 
mindenkit felkaroltam volna, aki segítségre szorult, akkor már rég megettek volna a 
nyüvek.  Azt mondod, nem vagyunk farkasok? Dehogynem! Farkasok vagyunk: 
farkasföldön. Az ember csak addig haraphat, amíg erősek a fogai. Ha a fogai már ki-
hulltak, akkor nem sok jóra számíthat. Adj csak nekem egy zsák lisztet, majd leszek 
én lágyszívű, és élelemmel sietek az éhezők kunyhóiba! 

Az asszony mélyet sóhajtott, mintegy bocsánatkérően, megsimogatta a férje 
kezét.  

- Igen, farkasok… semmi egyéb, csak farkasok, mindaddig, míg senkinek nem 
kell éhen halnia. 

 
*   
Berit és Manuel az újteleptől öt kilométernyire csapdákat állított. Arra gondol-

tak, ha semmit sem fognak, akkor mohát meg zuzmót szednek, nem térnek üres zsák-
kal haza. Isaksson messzire kalandozott az erdőben. Néha farkas- meg rókanyomra 
bukkant, de sohasem sikerült az állatokat puskavégre kapni. Egyszer két napon át já-
vorszarvas nyomát követte, végül a farkasok által szétszaggatott szarvas véres nyo-
mát talált a hóban.  

Később egy rozsomák nyomát követte, amely az éjszaka folyamán alaposan 
megdézsmálta a hófajdoknak kitett hurkokat. A nyomok délnyugati irányba vitték. 
Reménykedett, hogy a tenyeres-talpas fajdgyilkos odúja valahol a közelben van. A 
nyom azonban tovább folytatódott, sziklák és szakadékok mellett, egyenesen be az 
erdőbe, amely az újtelep határain túl terült el. Isaksson bosszankodott. Jól tudta, hogy 
a bűzös fenevad a hegység leghozzáférhetetlenebb helyén rejtőzködik. A november 
végi idő, a rövid nappalok miatt, nem volt alkalmas arra, hogy odújában keresse meg 
a rozsomákot. Márciusban és áprilisban, világosságban járhatja a hegyeket, s kifüstöl-
heti a dögöt az odújából.  

Kilátástalansága ellenére mégis követte a rozsomák nyomát. Isakssont egyre 
inkább emésztette, hogy Bäversjö rövidesen pusztasággá válik, ahol a medve zavarta-
lanul dörzsölheti a hátát a ház falához. Közel van az a nap, és neki alig lesz annyi ere-
je, hogy megkerülje az istállót.    

Sötétedni kezdett. Isaksson messzire járt otthonától. Éhes volt, és fáradt. Arra 
gondolt, tüzet rak, hogy felmelegedjék, és éhségét a hátizsákban hozott rókacsülökkel 
csillapítsa. Néhány száraz gallyat szedett össze, de aztán elhajította. Néhány kilomé-
terre volt a lappok őszi-tavaszi szálláshelyétől. „Ha már ilyen közel jár”-, gondolta 
magában - „megnézi mi újság a délvidéki telepes kunyhójában.” Ha üres is nyugod-
tabban pihenhet ott. 

 Isaksson sötétben ért Näverbäckenbe. A nyírfaligeten át látta, hogy a kunyhó 
kicsiny ablakból világosság szűrődött ki. „Hát ezek élnek!” - csodálkozott Isaksson. 
Gyengék lehetnek ők is, talán csak annyi erejük van, hogy naponta behordják a tűzi-
fát, nem hagyják kialudni a tüzet. A kunyhó közelében, szürke eb támadt rá a sötét-
ben. Kicsapódott a kunyhó ajtaja. Helge lövésre készen tartott puskával lépett ki rajta. 
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gyomra. Eszébe jutott, hogy amikor a délvidéki náluk járt, bizony még egy falat ételt 
sem tettek eléje. 

Helge később Mord felöl érdeklődött, hogy járt-e Bäversjöben. Isaksson beszámolt 
a bäcklideni helyzetről. A hallottaktól megrettent Helge arckifejezése később felenge-
dett. Amióta a hó lehullott, állandóan attól tartott, hogy Mord egyszer csak rajtaüt, s 
ez a gondolat lidércnyomásként nehezedett rá. Néha félelemtől megszállt szívvel, az 
izzadtságtól szinte gőzölve rohant haza le a hegyről. Szinte biztos volt abban, hogy 
történt valami Näverbäckenben, amíg oda volt. Általában magával szokta vinni 
Gudrunt, de nem mindig volt lehetséges. A kutyát is Mord, meg az olyanok miatt sze-
rezte, egyfajta óvintézkedés volt, ha netalán rossz szándékkal közelítene valaki a ház-
hoz.  Arra is gyanakodott, hogy esetleg Viktor dugja ide az orrát, ha erre vezet va-
dászútja. Most már hála Istennek tőle sem kell tartani. 

Isaksson a nagy takarmányhiányról kezdett beszélni. Ha a tehenek kihúzzák a telet 
mohán meg fagallyon, akkor jó, egyébként nagy gondok lesznek. Ha levágják őket, 
az meg éppen az újtelep végének közeledtét jelentené. Könnyen megesik, hogy ezen a 
télen be is következik. A fagy tönkre tette a vetést meg a burgonyát, s az éhség egy-
aránt gyötör állatot és embert. 

- Van egy kis szénám, - mondta Helge halkan. - Elég jó fű nőtt az idén a patak 
mentén. Ha gondolod, hogy nem túl megerőltető neked a hosszú úton, elviheted. 

Isaksson nagyot nyelt. „Széna… hogy lehet szénát elajándékozni? Hisz ez az em-
ber bolondabb, mint az a nő, aki ott ül mellette. Avagy csak csúfot űz belőlem? Talán 
gúnyolódni akar az én nyomorúságomon, azzal, hogy szénáról kezd beszélni?” 

- Úgy-e nem gondolod komolyan, amit mondtál? -kérdezte Isaksson fátyolos han-
gon. 

- Dehogynem! Két boglya szénám van, s megkaphatod, ha tavasszal segítesz egy 
kis házikót építeni. Apránként egy-egy gerendát idecipelek az erdőről, úgyhogy az 
építőanyag addigra a helyszínen lesz. A szénát két kecske számára kaszáltam, amit 
Björkneszben ígértek volt, de nem értem rá elmenni értük, -most meg már késő. 

A bäversjöi újtelepes remegett az izgalomtól. Bár eszébe jutott, mégsem akarta 
Helge tudtára adni, hogy Björkneszben még mindig megvan a két kecske. Újtelepes 
életében először esett meg, hogy valaki segítséget kínált fel neki. Bizonytalanul kö-
szönte Helge szívességét. Persze, hogy talál módot arra, hogy a szénát haza szállít-
sa, - ami pedig a házépítésnél való segédkezést illeti, abban sem lesz semmi hiány. 

Helge azt javasolta, hogy Isaksson maradjon náluk éjszakára, s csak reggel indul-
jon haza a széna egy részével. - Egy szánkót ácsoltam össze, jó széles talpakkal, -
mondta Helge, - néhány napra kölcsön kaphatod. 

- Köszönöm, köszönöm, - mondta Isaksson, - de én még ma este haza akarok jutni. 
Ha kölcsön adod a szánkót, akkor még takarmányt is viszek magammal. 

Gudrun gőzölgő, meleg húst tett az asztalra. Isaksson alig evett belőle. - Nem, ő 
nem éhes! A hús mintha égette volna a torkát. Távolról sem volt jóllakva, amikor be-
fejezte az evést, de nem félt attól, hogy éhezni fog hazafelé, hisz a hátizsákjában a 
rókacsülök még érintetlen volt. 
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Helge egy kis zacskó lisztet vett elő. 
- Add ezt át Beritnek, hálából, amiért annakidején néhány ruhadarabot vehet-

tem tőle Gudrunnak. 
Isaksson arca kivörösödött, erősen küzdött a vággyal, hogy a zacskót a Helge 

szeme közé vágja, és itt hagyva szénát és mindent, hazamenjen. Ez a barátságos 
fogadtatás kemény korbácsütésként érte. De legyőzte vére hevességét. 

- Tán még ezután is tehet Berit szívességet! -mormogta Isaksson inkább csak 
magának. 

Egy félóra múlva már hazafelé tartott, jó adag szénát húzva maga után. Tekin-
tete töprengő volt. „Megfoghatatlan, hogy milyen remekül tartja magát ez az ide-
gen. Bizonyára van pénze, hisz egyébként nem kapott volna lisztet fent Norvégiá-
ban. A pénz azonban még nem minden; az nem épít kunyhót, nem kaszál, s nem 
sokra megy vele az ember, ha nehéz terűt kell a hegyeken átcipelni. A rozsomák 
nyomon követésénél sem veszi az ember nagy hasznát a pénznek. Ez a délvidéki 
kétségkívül egy lágyszívű kántor, de kezei erősek, s úgy látszik, hogy a bőre is 
kőkeménnyé válik, ha a szükség úgy kívánja. De hát ez mégiscsak ostoba dolog, 
hogy egy ilyen eszelős nővel állt össze. Ennek az eszelősnek meg jól megy dolga, 
míg sok más rátermett ügyes fehérnép valósággal összeesik az éhezéstől.” 

 Támadt Isakssonnak egy más gondolata is, amely mélyen belefúrta magát az 
elméjébe, úgy hogy egész megborzongott a háta bele. „Ha ez az eszelős… ha ez 
többé nem lenne… akkor semmi akadálya annak, hogy Berit legyen Näverbäcken 
asszonya.” 

 
Folytatása következő számunkban 

 

Török Miski Ágnes rézkarca 
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Issaksson felesége fél füllel hallgatta, amit a férje a rossz termésről mesélt. Viktor-
ra gondolt. Sose tetszett az, hogy Bäcklidenbe ment. Amióta elment állandó rettegés-
ben élt. Attól félt, hogy legidősebb fia ugyanolyan rablóvá válik, mint Mord. Rossz 
előjelekben nem volt hiány. Most végre megkönnyebbült, s úgy érezte, mintha egy 
nagy kő esett volna le a szívéről. Viktor megmutatta, hogy hús az ő húsából, s ereiben 
az ő vére folyik. Ezzel a tudattal szemben eltörpült a fenyegető szükség és éhínség 
veszélye. Bizony fájt a szíve, hogy nincs mit adni a gyermekeinek, de inkább a teme-
tőbe cipeli koporsóikban, minthogy a törvény és az igazság ellen vétkezzenek. Ezer-
szer inkább az éhínség és halál. Fontos, hogy az ember tiszta kezű legyen.  

 
A feleség félbeszakította Isakssont, aki éppen arról beszélt, hogy a falubéliek fo-

lyamodványt írtak a királynak, melyben segítséget kértek.  
- Kicsodák? 

- Hát Viktor meg az asszony a gyermekekkel.  
- Vajon összeházasodnak? 

- Ha majd szükség lesz rá, bizonyosan elmennek a paphoz. 
- Hány évesek a gyermekek? 
Isaksson türelmetlenül fújt. Értelmetlen dolog ilyen időkben a gyermekek életkora 

után érdeklődni. Ma még életben vannak, de ki tudja mi lesz egy hónap múlva? Hogy 
milyen idősek? Hát az egyik egy- a másik három éves, mindkettő lány. 

Az asszony eltöprengett ezen, miközben Isaksson tovább folytatta a mondanivaló-
ját.  

-Nem látta valaki azt a férfit, aki Simon lányával itt volt és újtelep után érdeklő-
dött? 

- Nem! Valahol bizonyára elpusztult, ha csak el nem ment innen. Björkneszben 
meg Junselében érdeklődtem utánuk, de nem tudtak semmit sem róluk. 

- Átnézhetnél egyszer hozzájuk, ha jársz a hegyekben.  
Isaksson dörmögött. Más dolga is akadt, mintsem, hogy tíz kilométernyi utat te-

gyen meg hiába. Ha ostobák elpusztulnak a vadonban, ez ellen nincs mit tenni. Ki-ki 
törődjön saját magával. Akik nem bírják nélkülük is tovább forog a Föld. 

Az asszony megütközve nézett. 
- Irgalmatlan vagy Isak, hallod-e! 
A férfi halántékán kidagadt az ér, ingerülten a tűzbe köpött. 
- Irgalmatlan! - húzta el a száját. - Akik puhák, azoknak semmi keresnivalójuk 

nincs itt.  Ha nem lettem volna kemény, már te sem, s a gyermekek sem élnének. Ta-
lán azt hiszed, hogy fogatlan farkas élelmet szerezhet a kicsinyeinek? Soha, hiszen a 
keményfogú farkasok darabokra tépik! 

- De hisz’ mi nem vagyunk farkasok! 
- De igen, azok vagyunk! –felelte Isaksson fanyarul. – Mi újtelepesek, farkasok-

ként kell, hogy éljünk! Mindaddig, míg az ínség a házunk körül acsarkodik. Egymás-
ra kell vicsorítanunk, öklelésre készen kell állnunk. Máson segíteni annyit jelent, mint 
magunktól lopni. Mint levágni a saját kezünket! Amondó vagyok, adj hálát az Isten-
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tek. Amióta a nagy hideg beköszöntött és befagyott a tó, hal sem volt elegendő. Be 
kellett osztaniuk azt a keveset, amit a nyár folyamán halásztak és hordókban tároltak. 
A férfiak kora reggeltől késő estig járták az erdőt. A mókushús ilyenkor ínyenc falat, 
s bizony még a róka sem maradt lenyúzva az erdőben. A rókahúst meg lehet enni, 
akárcsak a farkasét, de ez is ritkán került terítékre. A létért való küzdelem, a hideg 
tavasz és gyenge nyár folyamán, éppoly kemény volt a farkasvermekben és rókalyu-
kakban is, mint a hegyi telepek szürke kunyhóiban. Hegyipocok is alig akadt, a fiatal 
ragadozók számára is ritkán akadt nyúlpecsenye vagy madárhús. 

Az éhhaláltól való félelmében, egyik-másik hegyvidéki férfi útra kelt. Üres háti-
zsákkal, szánkon vándoroltak a falvakba, hogy némi harapnivalóhoz jussanak, néhány 
az erdőben elejtett állat bőréért cserébe. De a férfiak, hetek elteltével, üres hátizsákkal 
tértek vissza asszonyaikhoz és gyermekeikhez. A rémhír igaznak bizonyult. Lisztet 
semmi kincsért sem kaptak. A falusiak az istállójukat fedő szalmát megőrölték és ke-
nyeret sütöttek belőle. Számosan elpusztultak. November elején az újtelepes már tud-
ta, hogy nem számíthat segítségre. A kétségbe esett anyák szomorúan figyelték gyer-
mekeiket, azt latolgatták, hogy ki mennyi ideig birkózhat még a kegyetlen éhínséggel, 
amíg előbb-utóbb rendre a fenyőgallyal bélelt ládába kerülnek.  

 
* 
Isaksson is járt a faluban élelmiszerért. Bäversjöben sikerült távol tartaniuk az 

éhínséget, inkább, mint a többi újtelepeken. Gyermek ott még sohasem halt éhen. 
Isaksson is mindig jó erőben érte meg a tavaszt, ami lehetővé tette, hogy hosszabb 
vadászportyákra menjen. „Csak a Jóisten tudja, hogy mi lesz velünk ezen a télen.” 
Isaksson kitartóan, keményen kaszált az idén is, de számolnia kellett azzal, hogy ka-
rácsony után már csak póttakarmányt adhat állatainak. Gabonáját, krumpliját ugyan-
olyan kíméletlenül irtotta a fagy, mint máshol a vidéken. 

Lefelé menet látta a bäcklideni ház üszkös maradványait, ahol csupán csak egy fe-
nyőgallyakkal letakart ládát talált.  Később megtudta, hogy Mord a házban égett. Vik-
tor pedig leköltözött a faluba.  

- Egy asszonynál lakik, - mesélte Isaksson, - a férje elpatkolt, s úgy hiszem, Viktor 
megállja a helyét. Beszéltem a falubeliekkel, azt mondják, hogy olyan ügyes, mint 
egy ördög. Rosszat nem mondtak róla. A Björknesziek rokona az asszony. Jó szeme 
van, hogy Viktort választotta, a mi fiunk pedig megmentette a gyermekeivel együtt az 
éhhaláltól. Amikor elmondtam, hogy Mord bennégett a házban, a vállát vonogatta: 
’Semmi közöm az egészhez!’ – mondta, és azt is, hogy ott marad az asszonynál. 

Isaksson felesége Mimi felöl érdeklődött, de ő felvilágosítást nem tudott adni.  
- Björkneszből elment, hogy eladja a tehenét, ennél többet nem tudok róla. 
- Akkor mi lesz közöttük? 
- Kik között? 
- Hát Viktor és Mimi között. 
- Azt hiszem, hogy Viktor ott marad. Ha megérik a tavaszt és vethetnek, akkor ér-

demes volt cserélnie. Annak ellenére, hogy az asszonnyal két gyermeket is vállal.  
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Herskó János visszatért 
Újsághír: Herskó Jánost A magyar mozgókép mestere címmel tüntették ki.  

Ebből az ünnepi alkalomból kiegészítjük a 
világhálóról válogatott sajtószemlénkkel az 
életműdíjas rendező nyolcvanadik születés-
napja alkalmából lapfolyamunk 14-15. szá-
mában közreadott róla szóló  ismertetőnket. 

Herskó János rendező 
(Budapest, 1926. április 9. )  
A Pázmány Péter Tudományegyetemen 
tanult filozófiát, esztétikát, művészettörté-
netet. 1945-ben a Gertler Viktor vezette 
magán-filmiskola, majd annak megszűnté-

vel a Színház- és Filmművészeti Főiskola növendéke volt, 1949-ben kapott film-
rendezői diplomát. Ekkor már készített rövid-dokumentumfilmeket. A moszkvai 
filmfőiskolán aspiránsként töltött esztendő után, 1953-ban ő készíthette el a 
metróépítésről szóló filmet (A város alatt), s a Színház- és Filmművészeti Főiskola 
tanára lett. A hatvanas évek elején ő indította el a főiskolán a népszerű-
tudományos kisfilm-rendezői szakot. Ettől kezdve főszerepet játszik a főiskola 
irányításában, a filmgyártásban és a szakmai közéletben is. Párbeszéd című filmje 
(1963) a hatalom és az értelmiség közötti dialógus lehetőségének első 
megjelenítése. Saját közéleti meghasonlásáról szóló filmje, az N. N. a halál 
angyala (1970) után elhagyta az országot. Svédországban él, az ottani filmfőiskola 
egyik átszervezője, tanára és rektora volt. A kilencvenes években újra tanít a 
budapesti főiskolán és filmekben is játszik (a Kis Vakondban női főszerepet). 
Tanítványai 1993-ban a legjobb tanárnak járó Nyakkendő-díjjal ismerték el 
kivételes pedagógusi képességeit. Felesége Herskó Anna operatőr. Kitüntetései: 
Balázs Béla-díj I. és II. fokozat (1961, 1964), érdemes művész. 
 
Filmográfia 
A város alatt (1953) - rendező 
Vasvirág (1958) - rendező  
Két emelet boldogság (1960) - rendező 
Párbeszéd (1963) - rendező, forgatókönyvíró;  
Álmodozások kora (1964) - stúdióvezető;  
Ha egyszer húsz év múlva (1964) - dramaturg, stúdióvezető;  
Igen (1964) - stúdióvezető;  
Kár a benzinért (1964) - stúdióvezető;  
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Özvegy menyasszonyok (1964) - stúdióvezető;  
A pénzcsináló (1964) - stúdióvezető;  
Butaságom története (1965) - stúdióvezető;  
Fény a redőny mögött (1965) - stúdióvezető;  
Nem (1965) - stúdióvezető;  
A tizedes meg a többiek (1965) - stúdióvezető;  
Apa - egy hit naplója (1966) - dramaturg, stúdióvezető;  
Büdösvíz (1966) - stúdióvezető;  
És akkor a pasas... (1966) - dramaturg, stúdióvezető;  
Nem szoktam hazudni (1966) - stúdióvezető;  
Változó felhőzet (1966) - stúdióvezető;  
Bohóc a falon (1967) - stúdióvezető;  
Bolondos vakáció (1967) - stúdióvezető;  
Fiúk a térről (1967) - stúdióvezető;  
Lássátok feleim (1967) - dramaturg, stúdióvezető;  
Szevasz, Vera (1967) - rendező, forgatókönyvíró, stúdióvezető;  
Tanulmány a nőkről (1967) - stúdióvezető;  
Ünnepnapok (1967) - stúdióvezető;  
Elsietett házasság (1968) - dramaturg, stúdióvezető;  
Feldobott kő (1968) - stúdióvezető;  
A hamis Izabella (1968) - dramaturg, stúdióvezető;  
Isten és ember előtt (1968) - stúdióvezető;  
Az utolsó kör (1968) - stúdióvezető;  
Bűbájosok (1969) - stúdióvezető;  
Egy őrült éjszaka (1969) - stúdióvezető;  
Ismeri a Szandi mandit? (1969) - konzultáns, stúdióvezető;  
Pokolrév (1969) - stúdióvezető;  
Szemüvegesek (1969) - stúdióvezető;  
Szeressétek Odor Emíliát! (1969) - stúdióvezető;  
Történelmi magánügyek (1969) - dramaturg, stúdióvezető;  
Gyula vitéz télen-nyáron (1970) - stúdióvezető;  
Ítélet (1970) - stúdióvezető;  
N.N. a halál angyala (1970) - rendező, forgatókönyvíró, stúdióvezető;  
Szerelmesfilm (1970) - stúdióvezető;  
Szerelmi álmok I-II. - Liszt (1970) - stúdióvezető:  
Kiss Vakond (1993) (Irén) - szereplő, 
Országalma (1997) (Mátyás király) - szereplő. 
díj(ak): Budapest (1995) Magyar Filmkritikusok Díja, a legjobb 
karakteralakításért - Kiss Vakond (1993). 
(Forrás: Komár Erzsébet: Mozgóképtár 5. 1999) 
  

- Merre lakik ez az újtelepes? 
- Úgy hatórányira Bäversjö mögött. Egy patakocskánál, melyet a telepes 

Näverbäckennek nevezett. Gondjaiba vette a Mária gyermeket, de az a szerencsétlen 
nem olyan, mint az emberek, folyton a mennyekbe vágyakozik. 

Anna elmerengett. 
- Két kecskéje van itt nálunk, amit még mindig nem vitt el, -mondta a lány halkan. 
Torkel megcsóválta a fejét.  
- Bíz’ az nem jó, hogyha az embernek két kecskéje van, és nem jön el értük. 
- Talán nincs takarmánya -vélte Anna. 
A lapp felvilágosította, hogy két boglya szénát látott Näverbäckenben.  
Amikor észrevette, hogy a lány milyen buzgalommal hallgatja, hirtelen elhallga-

tott. 
- Elég lesz a széna a kecskéknek? 
Anna meleg hangjától Torkel meghatódott és nagyot nyelt. 
- Elégnek elég, - de nem ajánlom, hogy elhozd.  
- Egy szóval sem mondtam, hogy odamegyek! –fakadt ki a lány. 
A lapp felfigyelt a lány sokatmondó arckifejezésére. Tekintete tovább siklott a 

lány kebléig, le egészen a csípőjéig. 
- Nem mondtad, persze, hogy nem mondtad! –dünnyögte Torkel.  
Mimi visszajött, s Torkel a sapkájáért nyúlt. „Beszédem van Johanal meg Nilssel 

és lassan ideje már mennem.”  
Anna még sokáig nézett utána. Nem akart szólni. „Ha egy férfinek szüksége van 

segítségre, akkor szóljon. Egy lány sohasem kínálhatja fel magát.” 
Mimi is figyelte amint Torkel eltűnik a messzeségben. 

- A lapp jó szemmel néz téged, de vigyázz rá! – szólt Annához. - Köny-
nyen tehet rosszat. 

- Nem! A lapp nem gonosz, ha nem okoznak bajt neki. 
- Így beszélsz te, aki még semmit sem tudsz. A lapp azt szeretné, hogy valameny-

nyien elpusztuljunk. Amikor apám lőtt, nem fordult meg, hogy lássa vajon eltalált-e 
engem. Ha eltalált volna, bíz’ nem tudtam volna idejönni az éjjel, és most már nem 
élnék. Előtte arra kényszerített, hogy az ezüstbrosst odaadjam. Azzal fenyegetett, 
hogy felgyújtja a házat, kiköt az erdőbe, ahol felfalnak a vadak. És te még azt állítod, 
hogy a lapp nem gonosz! 

Anna hümmögött. Szeretett volna mondani valamit a gonosztevőkről, de hallga-
tott, hogy megmaradjon a béke a házban. 

 
Tizenhetedik fejezet 
 

Az éhínség egyre inkább eluralkodott a hegyvidéken. A kunyhókban a nyár dere-
kán már nem volt maréknyi liszt sem. Amíg a tehenek legeltek, tejjel csillapították az 
éhségüket, de a nyár végén az asszonyok üres sajtárral tértek vissza az istállóból, nem 
volt takarmány, amit az állatok elé rakhattak volna. A lakók hallal és sózott fűvel él-
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- Azt mondom: hálásak lehetünk mindenért, amit az erdőtől kapunk, nem ülhetünk 
a küszöbön arra várva, hogy a sült galamb a szánkba repüljön. 

Anna sietve megölelte az apját. 
- Nem veszed el a puskámat? -kérdezte izgatottan. 
- Nem. Megtarthatod, és úgy bánj vele, ahogy apámtól tanultad. Vadászhatsz far-

kasra, rozsomákra és rókára. De ígérd meg: -hogy magadban nem vadászol medvére, 
mert ha az első golyóval nem sikerül leterítened, már nem lesz időd újratölteni a pus-
kát. Ha pedig már kivert a hidegveríték, akkor nem használ sem a kés, sem a dárda.  – 
Ígérd meg, hogy nem lősz medvére, és majd megmagyarázom valahogy anyádnak, 
hogy ne féljen attól, hogy szégyenkezve kell a pap előtt megállnia és hallania, hogy 
gyermekünket az erdőbe küldtük, a vadállatoknak eledelül. 

Anna megsimogatta az apja kezét, s ünnepélyesen megígérte, hogy nem vadászik 
medvére, és csakis akkor lő rá, ha az megtámadja. 

Johan elégedett volt a lánya ígéretével, mert tudta, hogy lánya nem sokáig marad-
na Björkneszben, ha megtiltaná, hogy a puskájához nyúljon. Többen pusztulnak éhen, 
mint hurok és lőfegyver okozta balesetek miatt. „Az éhínség kegyetlenebb, mint a 
vadállat agyara.” 

Torkel, öt nappal a farkasűzés után, érkezett Björkneszbe a beígért rénszarvassal. 
Segített Annának a vágásnál, jó tanácsokkal látta el, hogy mit hogyan készíthet el a 
legjobban. Láthatólag elégedetlen volt amiatt, hogy Mimi velük lakik. 

- Meddig marad? – érdeklődött, amíg a lány vízért ment. 
- Nem tudom. A faluba megy és eladja az állatait. 
- Visszatér? 
- Bíz’ én nem tudom. Valahol csak laknia kell. 
- Pedig nem jó, hogy itt ütötte fel a tanyáját. 
Anna megkérdezte, hogy miért. A lapp bosszús morgásba fojtotta elégedetlensé-

gét. 
Torkelt meghatotta az újtelepes lány merészsége, a puskával meg a síléccel tanúsí-

tott ügyessége. És a szarvas feldolgozásánál is ügyes kezű volt. Tekintete barátságos 
volt, amikor megszólalt. 

 - Ha lenne egy fiam, aki nem a saját fiam, hanem valamelyik újtelepről, akkor 
bizony megmutatnám neki, hogy itt találhat magának ügyes fehérnépet. 

A lány gyors pillantást vetett a lappra. – Egy fiam, aki nem fiam… vajon hogy érti 
ezt? 

- Úgy értem, ha a házába vinné, sosem lennének rossz napjai. 
Anna semmit sem szólt, csupán enyhe pír borította el arcát. A lapp tovább folytat-

ta, inkább csak magában beszélt: „Ismerek egy újtelepest, akinek szüksége lenne rád, 
de nem akarom azt mondani, hogy te menj el hozzá, az ember sohasem tudhatja mi a 
jó.” 

A lány szíve hevesen dobogott. „Csak nem Helgére gondolt?” Arra várt, hogy a 
lapp további felvilágosítást ad. De az, csak ült mormogva, mintha távoli látomásai 
lettek volna. 
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Sajtó-válogatás  
 
... a Gólyaáruházban megalakult presszóban dolgoztam, mint vízhordó és 
kukoricamálé-hordó, amikor a Nagymező utca sarkán megláttam egy plakátot, 
hogy megnyílik az első magyar filmiskola a Haraszti-féle tánciskolában. Ez volt a  
„gertler”. Én oda jelentkeztem 1945 nyarán. A felvételi vizsgára, illetve előkészítő 
tanfolyamra pénzt kértek, egy gramm tört aranyat. Szerencsére az unokatestvérem, 
aki a szappangyárban dolgozott, hozott két félkilós szappant, azt el lehetett adni 
aranyért, így járhattam az előkészítő tanfolyamra. Egy évig jártunk a József Attila 
utcába, majd átkerültünk a Rozsnyaiék lakásába, az Arizonába ... Én 47 elején 
jártam a Gertler-féle, akkor már szakszervezeti iskolába, és jártam a Radványihoz 
a főiskolára, s az egyetemre filozófia-esztétika-művészettörténet szakra. 
Akkoriban mindent lehetett hallgatni ... A főiskolán egészen 1959-ig azt volt a 
szokás, hogy két-három évig beszéltek a filmről. Mi a Gertlernél egy fából készült 
Debrie-t tologattunk, a főiskolán meg a Radványi mesélt, aztán mindenki résztvett 
a filmjének, a Valahol Európábannak a forgatásán ... A feleségemmel mi is 
bekönyörögtük magunkat, két kiló kenyérrel meg egy fél oldal szalonnával 
lementünk mi is Várgesztesre, s végigcsináltuk a filmet. A végén ketten 
maradtunk a Makk Karcsival, mi vittük vissza a film elején látható dombormű-
térképet a Vakok Intézetébe, s mivel nem volt pénzünk, többet kértünk s 
kevesebbet mondtunk, s a maradékból elmentünk egy kisvendéglőbe a stúdióval 
szemközt ebédelni ... 
(Részlet - Herskó Jánossal egy 1986-ban videóra készült beszélgetésből (Bíró 
Zsuzsa lakásán készítette: Péterffy András, Kurucz Sándor, Báthory Erzsi) 
 
A város alatt, 1953 
…E mozi a metróépítés alkalmából készült, s az említett finomságok ellenére is 
vérbeli sematikus akció-propaganda. Van benne minden, mint a búcsúban: generá-
ciók, életszemléletek csapnak és fognak össze, helyt van állva a munka frontján, 
szemérmes szerelem szövődik, épül-szépül a főváros, Szirtes Ádámnak annyira 
becsületes az arca, hogy szinte fáj ... és az összes figura (intrikus inkluzíve) oly 
naiv, mintha húsz éves koráig egyikük se jött volna fel a keszonból. 
 
Két emelet boldogság, 1960 
... Vígjáték egy újonnan épült házról, ahova fiatal párok költöznek be, akadályokat 
kell leküzdenie, mert családon és házon belüli konfliktusok adódnak, a néző sokat 
röhög. Kritikának álcázott blődli, blődlinek álcázott kritika ... A film egyik 
legmulatságosabb jelenetsora a bevezető rádióriport: nyálas műsorvezető tényeken 
és embereken egyként átgázolva, felületes-szervilisen ünnepli a „megvalósult 
beruházást”... ... Ha kicsit erőltetem a tartalmakat, akkor lehet ez rejtjelezett 



önvallomás, segélykiáltás, éppúgy lehet azonban a mély cinizmus 
megnyilvánulása is ... 
 
Párbeszéd, 1963 
... Két dologról szól: magánéletről (szerelmi háromszög) és történelemről 
(kommunista szemmel), s bár nagyjából annyi kétséget kelt, ahány képkocka van 
benne, feltűnik, milyen elegánsan egyben marad a két téma, ami pedig a hasonló 
magyar filmeknek ritkán szokott sikerülni ...... Egyrészt az a film eleje, hogy a 
rákosizmus tönkretette az embereket, másrészt az, hogy a kádárizmus viszont 
megmenti őket. Egyrészt, másrészt - persze hogy a Kádár-éra legfontosabb szavai. 
A Párbeszéd valóban beszélni akar, s bizonyos pontjain sikerül is neki, de rossz 
szellemként kísért tovább benne a propagandisztikus szándék ... 
 
Szevasz, Vera, 1967 
... Mintha azt keresgélné, mit is kell keresgélnie. Én úgy láttam, éppen a 
bizonytalanság változtatja a film bizonyos hibáit erényekké ... ... Pokoli magyar 
bacchanália, eszelős hang- és képzavar, melyben részben számos lelki történés 
zajlik, részben kapunk egy olyan pillanatképet kis hazánkról, amit sem tisztán 
játékfilmes, sem tisztán dokumentumfilmes eszközökkel nem lehetett létrehozni. 
Ez a film sok mindent észrevesz, amit a korábbiak nem vettek észre. Véletlenül 
sem minősít, csak bámul, hogy a pártiroda mellett nyílik a plebánia, hogy a 
násznép egy beatkoncertet követően gyors egymásutánban népdalokat, kuplékat, 
magyar nótát és mozgalmi dalokat énekel ... Elég messzire kerültünk A város alatt 
bociszemű odaadásától, mely szerint: „Itt mindenki olyan becsületes!”  
 
N.N., a halál angyala, 1970 
... Nincs már szó mozgalomról és termelésről, közelről nézzük a magánéletet. Az 
N.N. nem elkötelezett film, hanem a mindennapok elmebajának és élhetetlenségé-
nek abszurd leképezése. Korszerű neurózis ... néhol abszurditásba forduló nemze-
déki önvizsgálat ... 
 
(Herskó-filmek - Nádori Péter: Gran Turismo Filmvilág, 1996/9)  
 .. Keleti Márton osztálya negyedéves, amikor 1961-ben Herskó János indít 
osztályt a főiskolán, ahová nyolc év után került vissza. A hatvanas évek eleje a 
“népszerű tudományosság” korszaka is, Herskó tanári megbízása arra szól, hogy 
már diplomás, vagy valamilyen szakmában gyakorlatot szerzett fiatalokat 
képezzen népszerű-tudományos kisfilmek rendezőivé. A művelődési 
miniszterhelyettes személyesen véglegesíti az osztály névsorát. Herskó közéleti 
pályája felívelőben, hamarosan főigazgatóhelyettes lesz a főiskolán, 1963-ban 
stúdióvezető, 1964-ben már a főiskola reformján dolgozik ... 
„A tanárnak nem az a feladata, hogy a saját „iskolája” tagjává tegye a növendéket, 
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- Sokáig fog itt maradni? 
- Nem hiszem. Valószínű lemegy a faluba, állataival együtt, még mielőtt a na-

gyobb hó megjön. – Hogy egy ilyen szerencsétlenséget tegyen az apja! 
- Szerencsétlenséget? - motyogta Anna, -dehogy, neki meg kellett halnia! 
Inga tágra nyitotta szemeit, keze, amelyben a vakaróvasat tartotta, remegett. 
- Nem tudod, mit beszélsz! - fakadt ki Inga. Rosszabb vagy mint nagyapa, jóllehet 

ő öreg volt és nem tudta jól megérteni, amit a biblia mond. 
A fiatal lány tekintete kemény és nyugodt volt. „Akik nem tartják be a törvényt, 

azoknak meg kell halniuk. Sokkal jobb sora lesz az embereknek, ha az összes gonosz-
tevő elpusztul körülöttünk. Talán én sem lőhettem volna le a farkasokat, ha Mord 
életben van.” 

Inga a fejét csóválta. Néhány pillanatig csendben ült, majd élesen nézett a lányra. 
- Meghalni, mondod? –Mit szólsz, ha Helge is gonosztevő? 
A célzás talált. Anna elvörösödött, keble megfeszült, szemét összehúzta, tekintete 

megacélosodott. 
- Akkor neki is pusztulnia kell! –jelentette ki szigorúan. 
Szürkület előtt megjött Johan és Nils Bäcklidenből. Tehenet és a három kecskét 

tereltek. A tehén nagy szán szénát vontatott. A leégett újtelepen maradt takarmánnyal 
együtt ez kitarthat karácsonyig. De Miminek mégis le kell vágnia, vagy el kell adnia a 
tehenet, mert nem elegendő a takarmány. 

Mimi úgy döntött, hogy inkább eladja a tehenet, s ha valaki lemegy a faluba, majd 
szívesen hozzászegődik. 

- Jelentsd be, hogy apád benne égett a házban, tanácsolta Johan. 
- A pandúrnak? 
- Igen. A paphoz is el kell menned, hogy kihúzza nevét a könyvekből. A füstös 

romok között találtunk valamit apád maradványaiból, azt egy ládába raktuk. Ott van 
az istállóban. Majd gondoskodunk róla, hogy Tavasz-ünnepén a templomkertbe ke-
rüljön. 

Mimi bólintott. Nem hitte, hogy apja neve megtalálható a pap könyveiben, de ma-
gában azt gondolta, hogy erről nem szükséges beszélnie. „És a pandúr? Vajon ö mit 
tehet? Ácsol majd egy új házat? Á, dehogy! És ki tudja, miket kérdez majd tőlem? A 
pandúr a törvény embere: nem egyszer hallotta az apját a törvényt káromolni. A tör-
vény gonosz és rettenetes. Ezt az egyet már kisgyerekként megtanulta. 

Amikor Johan megtudta, hogy Anna farkast lőtt, nyomban felment hozzá. Komor 
arckifejezése arról árulkodott, hogy a felesége megkérte, tiltsa meg a lányának, hogy 
puskával mászkáljon az erdőben. A farkasok bőrét Anna már a falra feszítette. Meg-
nézte a bőröket, és tapasztalhatta, hogy a lánya mindent szakértelemmel végzett. 

- Anyád azt mondja, hogy ügyeljek máskor, ne mászkálj olyan messze az erdőben. 
Azt mondja, hogy te még nem vagy felnőtt, s nem lesz meg az éjszakai nyugalmunk, 
még a pap szeme elé se mernénk kerülni, ha valami bajod történne. 

Anna szúrós tekintettel nézett az apjára. Szíve kalapált: 
- És neked mi a véleményed? 
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hús. Lassan, mintegy köszönetképpen megsimogatta puskája agyát. 
A félig meztelenre vetkőzött lappok vacogni kezdtek a hidegtől, mire a második 

farkast is megnyúzták. Torkel megszorította Anna kezét. – Haza kell menniük, ne-
hogy megbetegedjenek. Néhány nap múlva majd eljön a rénszarvassal, -talán egy hét 
múlva. Per Omma lábával a havat kotorta. „Veszedelmes dolog lehet kezet adni en-
nek a lánynak,” -gondolta magában. „De hiszen van jó varázslat is” bátorította önma-
gát, s ezzel a tudattal nyújtotta előre a kezét, de hamar vissza is rántotta, mert egész 
testében borzongást érzett az érintésnél. 

- Nem viszitek magatokkal a bőröket? –kérdezte Anna. 
Torkel már menőfélben volt, de megfordult. 
- Te lőtted a farkasokat, a bőrök is a tiedek. Majd add el és vegyél rajta lőport, 

meg egyebet, amire még szükséged van. 
  Aztán a fejével bólintott, s botjával egyet lendített magán. Per Omma már mesz-

sze előtte járt. 
 
* 
Anna megjelenése a farkasbőrökkel nagy izgalmat váltott ki Björkneszben. Anyja 

úgy reszketett, mint egy nyárfalevél, ha arra gondolt, hogy lányát széttéphették volna 
a farkasok, Ingát pedig hol a hideg rázta, hol a forróság öntötte el. „Egy szép napon 
biztos történik valami szerencsétlenség.” 

Nils és Johan nem voltak otthon. Kora reggel Bäcklidenbe mentek, hogy meg-
mentsék a tehenet meg a kecskéket, késő éjjel ugyanis Mimi állított be Björkneszbe, 
félholtan, s elmesélte, hogy apja felgyújtotta a házat és bennégett. A bäcklideni lány 
félálomban volt még, amikor Anna belépett a farkasbőrökkel. 

Miután Anna evett, puskáját az asztalra fektette, úgy, hogy az agynak az a fele 
legyen felül, ahol a farkasokat jelző rovátkák voltak. Elgondolkozva húzta el a száját: 
nincs már több hely farkas-rovátkának. „Miért szükséges, hogy az agyba vésse?” El-
nézte a cső alatt hosszan húzódó faágyat, ahol akár száz vagy még ennél is több ro-
vátka elfér, majd közvetlenül a markolat közelébe két rovátkát vésett be. Szárazra 
törölte a puskáját, s az ajtó melletti helyére akasztotta, majd hozzálátott a bőrök kife-
szítéséhez. 

Inga bejött és segített. Szeretett volna közelebbit megtudni a vadászatról. – Hon-
nan tudhatta Anna, hogy tőlük nyugatra farkasok tanyáznak? 

- Ezt én nem tudtam. Nem is gondoltam farkasra. Csak körülnéztem, hogy találok-
e megfelelő helyet, ahol hurkokat vethetnék a hófajdnak, ha majd a rénszarvasok el-
vonultak. Egyszer csak jött rohanva a farkas, engem észre sem vett, én meg csak lőt-
tem. A többiek megfordultak és lefelé kezdtek futni. Nem is volt nehéz utolérni az 
egyiket és agyonütni. Aztán jöttek a lappok. Ők űzték hosszú úton a farkasokat, de 
mégis azt mondták, hogy a bőrök az enyémek. Adjam el, mondták. - Magához tért 
már Mimi? 

- Igen, már fent van. Átköltözhetne hozzád, hisz’ nálad több hely van. 
Anna elbiggyesztette az ajkát. 

2044                                               Észak hírnökei 

hanem hogy olyan növendékeket képezzen, akik majd mind-mind egy külön „
iskola” alapítói lesznek a szó filozófiai és művészi jelentésében egyaránt ... Az 
elméleti oktatásban az esztétikai neveléssel egyenrangúnak, sőt talán még 
döntőbbnek tartjuk, amikor a növendék az eddig megszerzett rendszerezett 
ismeretek alapján egy-egy elméleti kérdésben már önálló kutató munkát is végez, 
ezt tanáraival és társaival megvitatja, és végül önálló disszertáció keretében 
megvédi ... Ha a növendékeinkbe sikerült beoltani a tények iránti odaadó 
érdeklődést, ha sikerül őket megtanítani arra, hogy a tények csoportosításában 
megkeressék azokat a törvényeket, amelyek a tényeket szülik, ha nem nyugszanak 
sohase bele abba, hogy előregyártott elméletekhez alkalmazzák a tényeket, hanem 
a valóság ismeretéből kívánják levonni az emberi viszonylatok 
szükségszerűségeit, akkor megtettük a döntő lépést ahhoz, hogy valóban 
szocialista realista művészeket neveljünk ...” - írta a Változások és követelmények 
című tanulmányában 1964-ben ... 
... 1963-ban készített Párbeszédjében van egy villanásnyi jelenet ... ... a vonaton 
utaznak a filmesek, és a társaságban maga Herskó mesél viccet a bennszülöttről, 
aki abba őrült bele, hogy vett egy új bumerángot, de nem tudta eldobni a régit ... 
... Herskót egyre több támadás éri tanítványai miatt. „Zseniket nevel”, tanítványai 
szabadosak, mindent megengednek maguknak”. 1966-ban fegyelmi büntetést kap 
egy vizsgafilm miatt ... 
... Herskó János utolsó Magyarországon készített filmje, az N.N., a halál angyala 
a hatvanas évek legvégéről néz vissza az évtizedre. Korin tanár úrnak egy 
tragikomikus kaland következményeként halálhíre kél, így észrevétlen tanúja lehet 
az őt halottnak tudó tanítványai gyászolásának. Milyennek látták őt, mit éreztek 
iránta? Halála időben jött, a léggömb kipukkadni látszott ... mert folyton 
nyüzsgött, ablakokon ugrált ki ... szeretett fejjel menni a falnak, miattuk is ... 
persze hiúságból ... Ezért szerette az egyik, utálta a másik. Korin tanár úr hallgatja 
a róla szóló fesztelen, könnyed és kegyetlen fecsegést a lépcsőházban. A 
tanítványból lett munkatárs szánalmasan vergődik a kötelezőnek érzett hála és az 
alig titkolt karrierizmus diktálta irányváltás kínjai között. Korin a tükör előtt vallja 
be - magának, és a sok nő közül a számára legfontosabbnak - kielégítetlen 
szeretetéhségét, magányát, szorongásait, élete csődjét ... Korin tanár úr viharos 
életritmusa, eredményei és pótcselekvései, magabiztossága, sikeressége és 
bizonytalanságai, szorongásai és emberi kapcsolatai (tanítványokkal, a nőkkel, a 
munka- és vetélytársakkal, a közélettel, a valósággal) az évtized ellentmondásait 
hordozzák. Ő a modern babitsi Gólyakalifa, akit úgy kerít hatalmába a megérintett 
valóság, hogy belehal. 
 
Báthory Erzsi :A zenekar a próba végeztével átmegy a klubszobába Filmkultúra, 
1988/6 
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Csala Károly: ... Herskó János a stockholmi Drámai Intézet éléről ment 
nyugdíjba 1992. január 1-jével; 1988-ban rektorhelyettese, utána rektora volt az 
intézménynek. Most meg ismét oktat a budapesti Színház- és Filmművészeti  
 
Főiskolán. 
Gazdag Gyula hívott vissza egy félévre, hogy mutassam be a videó segítségével 
történő, gyakorlati filmes képzésem módszerét, amiről írtam is, és híre kelt 
Európában. Aztán Gazdag elment Amerikába, és rám testálta az osztályt. 
Vállaltam végig őket, most fognak diplomázni. 
 
Csala Károly: ... Mi volna a filmszakmai képzésben a „Copyright Herskó 
János”? ... 
A filmiskolákban a tanítás lutri volt korábban. Úgy tanították a filmet, hogy nem 
lehetett vele naponta dolgozni, mert ahhoz túl drága volt. Akinek ilyen 
körülmények között évente egyszer valami sikerült, abból rögtön ügyeletes zseni 
lett, akinek nem sikerült elsőre, az hiába volt esetleg tehetségesebb, kihullott a 
rostán. Nem létezett meggyőző kontroll, napi ujjgyakorlat. Én kidolgoztam egy 
módszert, amit az tett lehetővé, hogy van most már videó, fillérekért lehet 
naponta dolgozni, gyakorolni, ellenőrizni, javítgatni, tanulni. Így a lényeg már 
nem az, hogy a tanár beszél a dologról, hanem hogy a tanulók hozzák mindig a 
saját anyagukat. Azzal foglalkoznak, ami az életben érdekli őket, arról tanulnak 
filmmel elbeszélni valamit. És ezt közösen megvitatjuk. Ha van “Copyright 
Herskó”, az csak annyi: a hangos mozgóképet (nemcsak a filmezést, hanem 
videózást, televíziózást) nem “általában” elsajátíttatni, hanem úgy, ahogy a 
gyerek a nyelvet szokta kiskorában. Igyekezve kifejezni azt, ami őt - és nem a 
tanítóját - érdekli ... 
 
Csala Károly: ... miért nem filmrendezőként tért vissza Herskó János 
Magyarországra? ...  
Egyszerű: csakugyan hetvenéves vagyok. Örülök, hogy nem kell már beállnom a 
túl kevés fókáért marakodni a túl sok eszkimó közé ...(Csala Károly: Herskó 
visszatérése, Népszabadság, 1996.04.09.) 

Összeállította: Báthory Erzsi 
 
In medias res –  
 
vágjunk mindjárt a dolgok közepébe. Herskó legvitatottabb filmjében, a Párbe-
szédben hallható néhány kulcsmondat. Egy füstös presszóban hangzik el, 1956-
ban, már november 4-e után. Gábor Miklós mondja, aki nem utoljára játssza a 
rendező alakmását, hogy ő tulajdonképp szeret itt élni, mert amíg a proletár és a 
pántlikás-nemzeti hiúság egyensúlyban tartja magát, addig a magafajta européer 
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- Mit akartál volna tőle? 
- Csak azt szerettem volna megtudni, hogy kaphatok-e egy kis véres ételt, ha majd 

vágtok. 
- Tőlem is kérhetsz, - lassan már én is öreg lapp leszek. Egy egész rénszarvast 

kapsz tőlem, amiért elejtetted a farkasokat. 
Anna szeme felragyogott. - Egy egész rénszarvast! Hisz akkor sokáig elég lesz a 
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Omma elhagyta a nyomot és nyugatra fordult. Torkel ellenkező irányba hajtott – 
egyszeriben eltűnt minden fáradtság. Valaki rálőtt a farkasokra, megriasztotta azokat, 
s most várható, hogy ismét felbukkannak a hegyoldalon. A lapp feszülten figyelt. Hir-
telen megállt és összehúzta magát. 

A fák és bokrok között az egyik bestia törtetett előre, szorosan a nyomában pedig 
egy szélsebesen síző női alak. A vadállat most oldalt vetette magát, úgy hogy a nő 
majdnem egyensúlyát vesztette, amikor éles kanyart írva lefékezett. A farkas lelapult, 
hogy a következő pillanatban üldözőjére vesse magát. Vérmes szeme vadul izzott, 
pofája habzott. A bestiát ugrás közben súlyos ütés érte, s az állat üvöltve hempergett 
néhány métert, törött hátgerinccel. 

Torkelnek nem is volt ideje beavatkozni. A viadal néhány másodperc alatt dőlt el 
és a felforduló farkas harminc méterre volt tőle. A vadállat üvöltése eltörpült a lappé 
mellett, amint az, a dühtől és bosszútól elvakultan, rárontott és agyba-főbe verte a 
vajúdó bestiát. Átkok áradata kísérte minden ütését és még akkor sem hagyta abba, 
amikor az állat már semmi életjelt nem adott. 

Végre kiadhatta a mérgét. A lapp letörölte homlokáról a verítéket, s csak ekkor 
nézett a nőre, aki néhány lépésnyire állott, erősen fújtatva a kimerültségtől. Torkelnek 
úgy tűnt, mintha már látta volna, de nem bírta felismerni. 

- Hát te ki vagy? –kérdezte lihegve. 
- Anna, Björkneszből. 
- Johan lánya? Persze, hisz’ láttalak már. A teremtésit, de megnőttél. Igazi fehér-

nép lett belőled. Jól űzöd a farkast. Apád lőtt? 
- Nem, én lőttem. 
- Nem talált? 
- Dehogynem, ott feljebb fekszik egy bestia. 
A lapp bambán meredt rá. Sok mindenről hallott már életében, maga is sokat ta-

pasztalt, - de azt, hogy egy fehérnép, aki még egy évvel ezelőtt gyermekszámba ment, 
meglő egy farkast, s egy másiknak meg gerincét töri… ilyet bíz’ ő még nem hallott. 

- A harmadik farkas? - dünnyögte Torkel. 
- Az amarra menekült! 
A lány egyik irányba mutatott, ami világossá tette Torkel előtt, hogy Omma rossz 

irányba nyomoz. Utána kiáltott és rövid idő múlva verítéktől gőzölögve jött a bojtár-
legény. 

A lappok gyorsan megnyúzták a farkast, majd követték Annát, hogy a másodikról 
is lehúzzák a bőrt. Omma babonás félelemmel nézett a lányra, ami nem is volt nagy 
csoda, hisz’ fajtája meglehetősen hajlamos a babonás hitre. 

Mialatt a farkast nyúzták, Anna megkérdezte, hogy sokára jönnek-e a rénszarvas-
ok Björknesz közelébe. 

- Úgy hiszem nem sokára, - korán jött meg a tél. 
- Hogy van az öreg lapp?- Beszélni szeretnék vele. 
Torkel véres ujjaival megtörölte az orrát, és csóválgatni kezdte a fejét: az öreg 

lapp még a tavaszi vándorláskor meghalt. 
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nyugodtan dolgozhat köztük. 
Különös mondatok, igazi jelentésük épp akkor, a forradalom utáni megtorlások kez-
detén nem érvényesek. Majd a hatvanas években, a hallgatag társadalmi konszenzus 
idején, nagyjából épp a Párbeszéd 1963-as bemutatásakor válnak azzá. Semmi 
okunk sincs azonban azt hinni, hogy Herskó akkor és ott, azokban a történelmi na-
pokban is így gondolta, hiszen azért nem ment el, azért késett az emigrációja majd-
nem másfél évtizedet. Sosem forgatott szerzői filmeket, a közvetlen önéletrajziságot 
az általa nevelt főiskolai tanítványaira, Szabó Istvánék nemzedékére hagyta, de leg-
jobb műveiben, utolsó három hazai rendezésében jócskán benne van saját vélemé-
nye, tapasztalata, megtörhetetlen reformista észjárása. Hat film – megdöbbentő, de 
mindössze ekkora honi játékfilmes életműve, s abból is az 1962 és 1969 között for-
gatott utóbbiak az érvényesek, izgalmasak, ma is tanulságosak. Míg azonban idáig 
eljutott, őt sem kímélte a történelem. A háború után, 19 évesen bölcsészeti stúdiu-
mokba kezdett, de közben Gertler Viktor rendezői magániskolájában is tanult. 
1949-ben már rövidfilmeket forgatott. Az ötvenes években Moszkvába küldték 
szakmai továbbképzésre. Büntetés és kitüntetés: mutassa meg a munkáskáderek 
számára túl művelt polgári származék, hogy híven követi a szoba-konyhás világból 
érkezett, alig-képzett növendékek sorában a megváltó politikai hitet.  
Hazatérve belecsöppen a magyar filmsematizmus rövid, ám annál tombolóbb kor-
szakába. Világos, hogy a kommunizmus Moszkvából jött eminens tanoncának ren-
deznie kell. Herskónak szerencséje van. Már 1953-at mutat a naptár. Mindössze 
egyetlen produkcióval kell adóznia a tizedik múzsa elfajzásának. Persze, akkor ezt 
még nem tudja. Becsületesen levezényli a magyar metró-filmet. A város alatt nem 
is annyira nézhetetlen, mint idősebb pályatársai (Keleti, Gertler, Máriássy) kötelező 
filmdolgozatai. A cím a metró építésére utal, melynek az ötvenes évek elején neki-
fogtak, aztán abbamaradt, hogy fúrótornyai még évtizedekig éktelenkedjenek Buda-
pest forgalmas helyein. A munka a kor igényeinek megfelelően erőltetett ütemben 
halad. Van veszélyhelyzet, szabotázs-gyanús akció zajlik, rossz a munkaerkölcs – 
de végül természetesen győznek a haladás erői. A valóságban a metró csak bő más-
fél évtized múlva készül el. 
Ezt követően fél évtizedig nem jut filmhez. Közben lezajlik, majd el is hal egy so-
kat ígérő korszakváltás. Fábri remekműveket (Körhinta, Hannibál tanár úr) rendez, 
Makk Károly időtálló szórakoztató filmekkel (Liliomfi, Mese a 12 találatról) lopja 
be magát a nézők szívébe. Herskó később azt nyilatkozta erről az időszakról: elha-
tározta, addig vár, míg olyan filmet készíthet, melyet teljes egészében vállalhat. En-
nek az ideje 1958-ban jött el. Pedig morális és szakmai értelemben megint rossz 
idők jártak. Jeles filmszínészek (Darvas, Mensáros) a börtönben – hogy sok más 
elítéltről, kivégzettről most ne is szóljunk. A politikailag még ellenőrizetlen 57-es 
év egyik utóhajtása volt a Gelléri novelláiból készült Vasvirág. Ez még mindig nem 
az igazi Herskó, akinek majd a hatvanas években megismerjük, de több mint egy 
korrekt, filmtörténetileg becsült irodalmi adaptáció. Már a forradalom előtt beadta 
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az ötletet az akkor még nagyhatalmú dramaturgiára, de „kispolgárinak” minősítet-
ték, visszadobták. Nem adta fel, újra próbálkozott. Rájött, amit komoly teoretiku-
sok is hangoztattak, hogy a film a maga másfél órájával inkább alkalmas egy-két 
novella megelevenítésére, mint vaskos regények zanzásítására. Munkástéma, Hor-
thy-korszak – ebből akár újabb sematikus dolgozat születhetett volna. Ám Gelléri 
költői világa megadta az elronthatatlan alaphangulatot. Hőseit a hétköznapi nyo-
mor élettényeiből kiemelte a rájuk várakozó szerelem lírája. Mégsincs boldogság. 
A bájos és ártatlan munkáslány mindenáron táncosnő szeretne lenni, de ezt csak 
szerelmese elárulásával érheti el. S hiába találnak újra egymásra, kapcsolatuk már 
soha nem lehet olyan, mint volt. Nincs boldog vég. Hiába akartak valamilyen 
hepiendet Herskóra kényszeríteni. 1958 már nem 1953. Annyi szabadsága azért 
van egy rendezőnek, hogy ne hagyja megerőszakolni a filmjét. Törőcsik Mari, a 
főszereplő nagy nyeresége a Vasvirágnak. Érdekes párhuzam kínálkozik az 
ugyanebben az évben bemutatott másik adaptációval, melyben szintén főszerepet 
játszik. Fábri Édes Annájában hasonlóképp megalázott, elcsábított alsó néposz-
tálybeli fiatal lány. Míg azonban a Kosztolányi-regény filmváltozatában merev, 
már-már élettelen fantomlénynek látszik, Gelléri novelláinak életre keltésében 
pajkos, gyermekien tiszta, mégis nőiesen kihívó. Herskó ráérzett a színésznőben 
rejlő apró titkokra, vászonra vitte báját, humorát, rejtett szexepiljét. Nem is tet-
szett igazán a film a kommunista elvtársaknak és elvtársnőknek. Egyikük ironiku-
san meg is jegyezte, hogy ez nem is „vasvirág”, hanem „vaságy” – utalva ezzel 
arra, hogy túl sok benne a szex, és kevés a mozgalom. 1959-ben a Magyar Rádió 
útjára indított egy folytatásos hangjátékot. A Két emelet boldogság a következő 
évben került a mozikba. Az egyetlen vígjáték a rendező mégoly kevés filmet 
számláló oeuvre-jében. Valamelyest tényleg emlékeztet a Szabó családra: néme-
lyek a jóval későbbi családi szappanopera, a Szomszédok ősét látják benne. Afféle 
dupla fenekű bőrönd ez a film. Később vádolták az 56-os eszmények elárulásával, 
a kényszerűen kialakuló társadalmi konszenzus támogatásával. Ha a múltról keve-
set tudó fiatalok befogják a szájukat, a hallgatásért cserébe nő egy kicsit az életní-
vójuk, és ha nagyon jól viselik magukat még lakást is kaphatnak az államtól. Ám 
ha nem kapargatjuk meg a mindennapok felszínét, egy mozaik-dramaturgiára épí-
tett, professzionális szórakoztató filmben lelhetjük örömünket, ahol minden a he-
lyén van, nem utolsósorban a jobbnál-jobb színészeknek köszönhetően. Nagyjából 
ezen a ponton lehet egy vonalat húzni Herskó János pályafutásán belül. Rossz fil-
met – még a sematizmusban fogant A város alattot is ide értve – addig sem csinált 
ugyan, de eredetisége csak a hatvanas évek elején bontakozott ki. Három újabb 
alkotása egy-egy személyes sors tükrében mutatja be a tegnapok és a ma króniká-
ját. Formai tekintetben is önállóságra tör. A Párbeszédben a filmelbeszélés kerete-
it feszegeti: a végső változat 150 perces, szüksége is van ekkora időre, hiszen 
majdnem két évtized sűrű magyar történelmét akarja elmondani. A Szevasz Vera 
keveri a fikciós és a dokumentarista elemeket: legemlékezetesebb részei, a falusi 
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Tizenhatodik fejezet 
 
Torkel alig aludt egy pár órát, amikor a felesége felrázta. Kintről erős kutyaugatás 

hallatszott, s a férfi fújtatva ugrott talpra, és kirohant a kunyhóból. Per Omma felkö-
tötte a síléceket, Matti meg a fiai pedig már eltűntek a fák és árnyékok között. 

Rémült rénszarvasok száguldtak el a lapp mellett, de észre sem vette őket. Lélek-
szakadtan rohant a tábor széle felé. Szemei izzó parazsak voltak, röviden és ziháltan 
lélegzett. A farkas… megint ez az átkozott farkas! 

Egy tisztáson bukkant rá Torkel a véres színhelyre. Öt rénszarvas feküdt széttép-
ve, s körös-körül otromba farkas lábnyomok voltak láthatók. Torkel felüvöltött dühé-
ben. Valamit odakiáltott Mattinak, aki oldalról közeledett feléje, majd elhajította sap-
káját és szélsebesen eltűnt az erdőben.  Mialatt Matti fiaival, Sárival és a kutyák se-
gítségével nekifogott összeterelni a megrémített csordát, Torkel kelet felé száguldott 
a farkasok nyomába. Maga előtt Per Omma árnyékát látta. 

Holdvilágos tiszta idő volt és a laza havon jól látszottak a farkas-nyomok. A két 
lappot a bosszúvágy hajtotta, s úgy rontottak előre, mint aki az eszét vesztette. Erős, 
gyors lökésekkel siklottak lefelé, - a sziklák és a szél által kidöntött fák kikerülésénél, 
csak úgy porzott a hó körülöttük. Éles ágak csapkodták arcukat, a kisebb bokrokat ki 
sem kerülték, hanem szétterpesztett lábakkal suhantak át felettük, nem törődve azzal, 
hogy könnyen nyakukat törhetik. Egy kisebb mocsaras részhez érve, három árnyékot 
láttak a mocsár túlsópartján levő erdőhöz közeledni. 

Csurgott róluk a veríték és valóságos gőzfelhő vette körül őket, amikor a mocsár 
túlsó oldalán felfelé kapaszkodtak a kaptatón. Per Omma lihegve megállt és ledobta 
magáról az ujjasát meg a sapkáját. Torkel hasonlóan cselekedett, s egy másodpercet 
nyert azzal, hogy a sapkájától már korábban megszabadult. Most felfelé hajtottak, 
ugyanabban az őrült iramban. A következő lesiklásnál el kell ejteniük a farkast. 

Virradni kezdett… Hideg, sápadt derengő fény hatolt be az erdő mélyébe. Délke-
leten bíborvörösre változott az égalja és egyszeriben napsugár villant meg a magas 
hegycsúcsokon.  

A lappok alig vették észre a virradatot. Szüntelenül a nyomot követték, amelyet a 
vadon eme telhetetlen vérebei hagytak maguk után. Még több ruhadarabot vetettek le 
magukról, s félmeztelenül, lihegve másztak fel az újabb emelkedőkön. Néha láthatá-
ron belül kapták a farkasokat, s ilyenkor a végsőkig megfeszítették erejüket, de képte-
lenek voltak jelentősen csökkenteni a távolságot. Hosszantartó emelkedők és az útju-
kat álló mocsarak akár egész napi üldözésre kényszeríthetik őket. Emelkedő pedig 
volt bőven. Épp egy nagyobb kaptató lábához értek, amely messze, az erdőhatáron 
túl, felvitt, egészen a kopár hegyekig. 

 Torkel eszeveszetten küszködött. Fekete hajtincsei homlokára tapadtak, szíve 
meg olyan hevesen vert, hogy szinte csoda, hogy a mellkasa szét nem repedt. Időn-
ként káprázott a szeme és habzott a szája széle. Lassítania kellett, hogy levegőhöz 
jusson, és valami kétségbeesett düh torzította el az arcát. „A farkas… ez a sátánfajzat, 
mégis megúszná?” Ismét nekilendült, de kis idő múlva egy puskalövéstől megtorpant. 
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léceit. A lány megmarkolta Torkel ujjasát. 
- Vigyél magaddal! – kérte esdekelve. –Nem maradhatok itt. 
Torkel mogorván nézett rá. 
- Nem jöhetsz a lappok közé! –jelentette ki elutasítóan.  
- Dehogynem! Segítek én nektek a rénszarvasokat őrizni, üldözöm a farkast, ha 

megtépi az állatokat. – Mennem kell… nem tudok itt maradni! 
Félig zokogva fogta a lapp ujjasát, és nem akarta elengedni.  
- Neked itt kell maradni, hogy legyen valaki az állatokkal. 
Mimi felegyenesedett, szemei lángban égtek. 
- Az állatok! –fakadt ki. – Tied lehet a tehén meg a kecske; levághatod! Az ott, aki 

lövöldözik, épp elég rénszarvasodat vadászta le orvul. 
- Akadt volna a torkán, mondta mérgesen a lapp. – Én nem nyúlok egy újtelepes 

állataihoz. 
- Hát leszúrom én, és holnap eljöhetünk a húsért. 
A lapp csak a fejét rázta: - Nem jó dolog, ha egy újtelepes levágja az állatait. Mimi 

csak legyintett. 
- Jó - nem jó! Talán jobb, ha éhen pusztulnak? A takarmány nem elég tavaszig, és 

ki viselné gondját ezeknek az állatoknak? Amaz odabent nem törődik az állatokkal. 
Azt mondja, hogy adjam el a tehenet és vegyek neki pálinkát. 

A lapp nem válaszolt. Ha az újtelepes el akarja adni az állatait, hogy pálinkát ve-
gyen, az ő dolga. Rászólt Mimire, hogy engedje el, mennie kell, mindjárt koromsötét 
lesz. A lány esdekelt: -Hát mégse mehet vele? – Pedig nem kímélné magát, hanem éjt 
nappá téve járná az erdőt, ha éppen úgy kellene. 

Torkel elgondolkozott egy darabig. Arra gondolt, hogy Sári és Per Omma még 
nem házasodtak össze, majd Matti két fiára gondolt, akik már lányok után kezdtek 
járni, majd ismét az előtte álló ijedt lányra, aki sem a lappnak, sem az újtelepesnek 
nem jó. „Nem, nem jó, hogy ez a lány egy suba alatt feküdjék valamelyik, a rénszar-
vasok népéből való, férfivel.” 

- Te nem lakhatsz a lappoknál, - jelentette ki határozottan. Ha nem tudsz itt marad-
ni, eredj Bäversjöbe vagy Björkneszbe. 

Mimi lemondóan sóhajtott, majd hirtelen megvillant a szeme és ellökte magától a 
lappot.  

- Eredj! Eredj! - lihegte tajtékozva. A farkas tépje szét a rénszarvasaidat, s betegség 
gyötörjön egész életedben! Eredj, mielőtt beléd döfném a kést! 

Torkel szinte kővé dermedt a lány vad kirohanásától, de semmit sem szólt, hanem 
villámsebesen eltűnt az erdőben.  Újabb lövés dördült és Mimi nyögve rogyott össze 
az istálló falánál.  

Ezen az éjszakán földig égett a bäcklideni újtelep. 
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lakodalom képsorai, rögtönzésszerűen készültek. A Párbeszéd hősnője ott van 
mindenütt, ahol a korabeli magyar történelem fontos eseményei zajlanak: koncent-
rációs táborból szabadul 1945-ben, útja természetes módon vezeti a kommunista 
mozgalomba, férje révén érintett a koncepciós perekben, majd a reformokat köve-
telő baloldaliak között találjuk, innen egyenes út viszi a forradalomhoz. Leányként 
és asszonyként mindig a gyorsan változó kor egy-egy jelképes hőse mellett áll. 
Hithű kommunista férjének letartóztatása után egy népből jött, lázadó költő a part-
nere, majd a forradalom után a magát européernek valló értelmiségi – Herskó 
filmbeli alakmása – mellé sodródik, mígnem végül visszatér a férjéhez, hogy tisz-
tázzák, nemcsak személyes múltjukat, hanem, ha lehet, az országét is. A Szevasz 
Vera még egyértelműben női film. A címszereplő afféle szocialista Cilike, mint 
egy régi leányregény akaratlan bajkeverője, mindenütt zűrt csinál, ám éppígy teszi 
rendbe az ügyeket. A cselekvés – a hétköznapi és a történelmi – kockázatokkal jár. 
Herskó egyértelműen a kockáztató hősök, azaz hősnők mellett áll. Szereti őket, ez 
nem vitás. Bennük saját, cselekvő, olykor hibázó, de folyton helyesbítő, tökélete-
sedő énjét kedvelteti meg velünk. Jó kis dramaturgiai trükk: afféle „Bovaryné én 
vagyok” megoldás. A nézők jobban azonosulnak egy kitalált személlyel, aki a te-
tejébe, ifjú és csinos, mint a rendező esetleges férfiképmásával. Mert aki nem tud-
ná, a hatvanas évek eleje az új hullámok tetőzésének évada. Antoine Doinel 
Truffaut helyett, s majd Bálint András a Herskó-asszisztens, elsőfilmes Szabó Ist-
ván helyett jelenik meg a vásznon. Herskó szemérmesebb, rejtőzködő szerzői fil-
meket forgat. A Párbeszéd is az. Egy nemzedék önvizsgálata, egy kommunista 
gyötrelmes önvallomása, melyben sok kommunista, aki nem vakbuzgóságból 
vagy karrierizmusból lett az, magára ismerhetett. Az 1963 októberében, majd-
hogynem a forradalom évfordulóján bemutatott filmnek nem volt könnyű útja. A 
maga idejében vitatták, a rendszerváltó hevületben elfeledték, később megvetet-
ték, s igyekeztek kiírni a magyar filmtörténetből. Pedig a látlelet, melyet az 1945 
és 1962 közötti évekről rajzol – pontos. Először és talán utoljára beszélt ez a film 
arról, hogy az üldözött magyar zsidóság útja a felszabadulás után magától értetődő 
természetességgel vezetett a kommunista mozgalomhoz, a párthoz. Szintén szen-
záció: orosz tankok vonulnak benne a forradalom ellen. A hetvenes-nyolcvanas 
években ilyesmit már nem lehetett beletenni egy filmbe. Miután az elkészülése óta 
eltelt több mint négy évtizedben mindkét oldalról támadták, valószínű, hogy a 
Párbeszéd hiteles krónikája a forradalomnak, főként a hozzá vezető előzmények-
nek. Herskó nem kertel, egyenesen hősnője mellé áll. Talán azért is választott női 
figurát filmje főszereplőjéül, mert így jobban megőrizhette forgatókönyvírói tár-
gyilagosságát. Azzal pedig, hogy egy amatőrre bízta ezt a fontos főszerepet, aki 
addig nem játszott még sehol, megkímélte magát egy mégoly jó színésznő beideg-
ződéseitől és az előre kiszámítható közönségreakcióktól is. A főszereplő páros 
furcsasága, hogy egy ismeretlen huszonéves lány (Semjén Anita) egy nála jóval 
idősebb színésznő (Békés Rita) utószinkronjával szólalt meg, és a korszak sztár-

Herskó János visszatért                                     2063 



színésze, Sinkovits Imre pedig a film java részében ősz vendéghajjal állt felvevő-
gép elé. Ettől a közös jeleneteik különös fénytörést kaptak. Dialógusaik igazság-
keresése jobban érvényesült így, mintha a hagyomány vezérelte stílusban hallot-
tuk volna. Azzal is vádolták a Párbeszédet, hogy unalmas. Állítólag az egykori 
tévé-bemutató kedvéért Herskó kicsit megrövidítette, de ettől nem csökkent igaz-
ságkereső szenvedélyének hőfoka. Hősei minden magán- és közéleti válság elle-
nére együtt maradnak. Értelmiség és szocializmus – miként ez a házaspár – ösz-
szetartozó, szétválaszthatatlan dolgok. A Szevasz Vera esetében kivételesen ho-
zott anyagból dolgozott, amennyiben egy könnyen felejthető ifjúsági regény 
(Soós Magda: Mindenki elutazott) volt a forgatókönyv kiinduló alapja. Herskó 
persze nem lenne az, aki, ha nem formálta volna kedvére a sztoriját. Hősnőjét, a 
17 éves diáklányt nemcsak szerelmese követelődző fellépése állítja nehéz döntés 
elé. Az építőtáborban, ahová utazik, megszervezi, hogy egy gyors gyümölcssze-
dési akcióval társnői kisegítsék a bajból az állami gazdaság vezetőjét. Ez a korát 
megelőző menedzser – az ereje teljében lévő, még dinamikus Mensáros László 
alakítja itt Herskó reformer alteregóját – majdnem mindent el tud intézni, csak 
épp nincsenek hozzá emberei. Segít viszont a mi diáklányunk, aki örökké szer-
vez, nyüzsög, nem tud nyugton maradni. Kis balesete után kórházba kerülve 
megszöktet onnét egy halálos beteg asszonyt, hogy pártfogoltja ott lehessen gyer-
meke lakodalmán. A falusi lagzi jelenetsora valóságos remeklés. Profik és hivatá-
sos színészek keverednek, ettől kapnak a képsorok különleges aurát, ha ugyan 
profinak lehet nevezni a diáklányt szerepét játszó amatőrt, Neményi Máriát. 
Többféle kultúra és hagyomány keveredik, a városi életmód és az évszázados 
helyi szokások rétegződnek egymásra, de épp ez az együttállás izgalmas, épp erre 
a termékeny keveredésre bíztat ez a cseppet sem ifjúsági történet. Stílusegységről 
szó sincs. Publicisztikusnak mondták – okkal-joggal – Herskónak ezt a filmjét. 
Nyilvánvaló, hogy a Mensáros játszotta reformer vezető izgatta őt ebben a törté-
netben. Magát látta viszont benne, magát állította elénk, hiszen ekkor már neki is 
voltak bőséges stúdióvezetői és főiskolai tanári tapasztalatai. Herskó, mint produ-
cer és pedagógus, külön portrét érdemelne. Dióhéjban annyit mindenképp el kell 
mondani róla, hogy jócskán megelőzte a korát. Épphogy kitalálták az új gazdasá-
gi mechanizmust, ám ő gondolkodásmódjában, vezetési stílusában már korábban 
hordozta azt. Tanári módszerei pedig példaként szolgáltak nemzetközi szinten: 
később azért tudott választott új hazájában is sikeres pedagógus lenni, mert egyé-
niségeket nevelt, Magyarországon is, Svédországban is. 1968 sok szép álomnak 
vetett véget. Az a fajta reformer-menedzser szellem is a hátsó polcra került, mely 
az ő sajátja volt. Szorult a hurok, s ha nem is látványosan, de az érzékeny művé-
szek számára sejthetően kiderült, az illúzióknak nincs jövője, a szocializmus, hiá-
ba hirdette Lukács György az ellenkezőjét, menthetetlen. Herskó ezt reagálta le 
1970-es emigrációjával, de előbb még elkészítette búcsúfilmjét, az N. N. a halál 
angyalát. Mattia Pascal, Pirandello hasadt lelkű regényhőse végignézi saját teme-
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- Eredj, szerezz pálinkát!  
Mimi nem válaszolt. A bross keresésével volt elfoglalva, s az apja követelése 

olyan hang volt, amit olyan gyakran hallott, hogy már érzéketlen lett vele szemben. 
Kezében tartotta a brosst, -nehéz volt és szinte elszorult a szíve, amikor ránézett erre 
a szép ötvösmunkára.  „Odaadja- e ennek a hitvány lappnak…? Nincs mit tenni! A 
lapp erősebb. Emberei vannak segítségül, kutyák, meg dobókötelek. - Eledelül a far-
kasoknak…” - hideglelősen megborzongott. 

- Nem hallod, te ringyó, eredj, szerezz pálinkát! 
Mord felült az ágyban, egyik kezével megragadta a puska csövét, s a puska agyát 

botként a padlóra támasztotta. 
- Ugyan miből vegyek pálinkát? 
- Add el a tehenet, -mit tátod a szádat? – Ha nem szerzel pálinkát, lelőlek, mint 

egy kutyát és felgyújtom a házat! 
Mimi őrületet vélt látni apja tekintetében, s úgy összerázkódott, hogy még a fogai 

is vacogtak. Néhány lépést hátrált és úgy bámult Mordra mintha valami gonosz szel-
lemet látna. Hirtelen felsikoltott, hóna alá kapta a sapkát meg a báránybőrbundát és 
az ajtónak rontott. 

- Megállj… megállj, te ringyó! 
Mimi kirohant. Mord nagyot káromkodott. Az ablakból látta a lányát szaladni, s 

ekkor ráemelte a puskát: ablakcserepek csörömpöltek midőn a lövés eldördült.  
A lány majd összerogyott, amikor Torkelhez ért. Sötét szemei tágra nyíltak az 

ijedtségtől, s alig jött ki szó a száján. A lapp félbeszakította. 
- Nálad van a Mária gyermek ezüstbrossa? 
Mimi szétnyitotta a kezét. Itt… itt van… elveheti! Izgalmában leejtette az ékszert, 

s lihegve hajolt érte és túrni kezdte a havat. A lapp komoran nézett rá, de hirtelen fel-
emelte a tekintetét. A ház felől ordítás hallatszott.  

Mord félmeztelenül állt a küszöbön, fenyegetések és átkozódások közepette dü-
hödten rázta fegyverét. Torkel hirtelen az istálló mögött ledobta magát a földre. Né-
hány pillanattal később eldördült a lövés. Mimi zihálva feküdt a lapp mellett, kézfejé-
vel letörülte arcáról a havat. Torkel szeme nyugtalanságot tükrözött. 

- Eltalált? 
 A lány térdre állt, majd a ház felé nézett és talpra ugrott. A lapp rászólt Mimire, 

hogy maradjon, majd az istálló másik sarkához ugrott, ahol a síléceit hagyta. Mimi 
várt. 

- El kell innen mennünk! –rebegte a lány rekedten. – Apám újból tölt, s végül még 
utánunk jön.  

Torkel egy pillantást vetett hátra. Mord ott állt, s puskáját töltötte, időnként na-
gyokat üvöltve, mint egy vadállat. Torkel kérlelhetetlen volt. 

- A brosst! –mondta keményen. –Add ide a brosst! 
A lány remegve nyújtotta előre a kezét. A lapp néhány pillanatig nézte, mintha 

csak arról akart volna meggyőződni, hogy vajon az igazit látja-e, aztán szétnyitva az 
ujjasát, mellényébe tűzte, majd Mimi felé bólintva, gyors mozdulattal felkötötte a sí-
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nődő volt, s csak akkor vette észre a lappot, amikor az egyszeriben előtte termett. A 
lány összerezzent, s lihegve kapkodott levegő után. Torkel vadul nézett rá. 

- Elvetted Mária gyermek ezüstbrossát! 
- Mimi vállat vont. 
- Brosst? Nem láttam semmilyen brosst! 
- Te vetted el! – ismételte a lapp fenyegetően. Most pedig add vissza!  
A lány szeme megvillant, s egy hirtelen mozdulattal széttárta mellényét:  
- Látsz rajtam valamilyen brosst?  
Elsurrant volna mellette, de a lapp útját állta. 
- Nekem ne beszélj, a bross nálad van! Látta valaki, a kendődbe tűzve. 
- Kicsoda? 
- Jól tudod, - itt aludt egy éjjel és magával vitte Mária gyermeket.  
 Mimi keze összeszorult dühében. 
- Merre vannak? –bosszúvágy égett tekintetében. 
Torkel arca mintha összehúzódott volna, s néhány pillanatig késett a válasszal.  
- Nem tudom, - mondta végül közömbös arccal. 
- De hisz láttátok őket! 
- Igen, és Mária gyermeknél nem volt az ezüstbrossa. –Te vetted el! 
Mimi szíve hevesen vert a dühtől, forróság öntötte el az arcát. Lassan már négy 

hónapja gyötrődött amiatt, hogy Helge eltaszította őt magától és féltestvérével eltűnt. 
Ha az ezüst bross alkalmat ad neki a bosszúállásra, kétségtelenül ennél többet is tudna 
áldozni. 

- Kölcsön adtam, -mondta a lány váratlanul, hangjában annyi nyugalommal, hogy 
Torkelnek tágra nyíltak a szemei. - Ha megmondod, hol találom őket, elmegyek és 
elviszem a brosst. 

- Te nem találod meg őket. Mária gyermek talán már nem is él. 
- Nem él? 
A lapp türelmetlenül dörmögött. Nem tudott semmit arról, hogy élnek-e vagy meg-

haltak. A távoli hegyek felé intett, mintha csak azt akarta volna jelezni, hogy egyetlen 
nap vagy éjszaka alatt sok minden történhet a vadonban. 

Mimi hátravetette a fejét. –Akkor pedig megtartja a brosst! Ha a testvérének szük-
sége van rá, jöjjön el érte ő maga.  

- Te nem tarthatod meg, mondta mogorván a lapp. Szerencsétlenséget hoz a tolvaj 
fejére. Eredj be és hozd ki, de ne nyúlj a puskához és egy szót se szólj apádnak. Én itt 
várok rád. Ha nem jössz, egyik éjjel leég a házatok; ha pedig elmenekülsz Mária 
gyermek ezüstbrossával, elfogunk és kikötünk az erdőbe, a farkasoknak eledelül. 

Torkel rácsapott a vállán átvetett dobókötélre és a szemei fenyegetően csillogtak. 
Egy pillanatig rettegés szállta meg a lányt, majd vállat vont és lassan, vontatottan 
megindult a ház felé. 

Mord az ágyban feküdt és nagyokat nyögött mikor a lánya belépett. Lába nap, mint 
nap rosszabb lett, a bőre különös, sárgás színt kapott. Szemei tüzesen izzottak. 
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tését. Efféle lelkiállapot tükre Herskó János utolsó itthoni műve. A népszerű ta-
nárt és kutatót, a szervező zsenit, a nők dédelgetett kedvencét néhány órára halott-
nak hiszik. Ő élvezi a szituációt, s amíg csak lehet, nem leplezi le a tévedést. Vég-
re tisztán láthat a maga dolgában. Az emberrel életében soha nem őszinték, halála 
után, a megrendülés perceiben talán kijut számára pár igaz szó. A filmbeli Korin 
professzor szociálpszichológus. (Herskót visszatérően vonzotta valami ehhez a 
hivatáshoz; nem véletlen, hogy korábbi műveinek amatőr színésznői ebből a szak-
mából valók.) Kíváncsi ember, aki a dolgokat nem merev laboratóriumi állapotá-
ban veszi szemügyre, hanem mozgásban, változásban. A korabeli magyarországi 
viszonyok közepette valóságos kalandfilm keveredik ki ebből a helyzetből. Értel-
miségi hajszafilm, vihar egy pohár vízben. A professzort kíváncsisága félvilági 
alakok közé sodorja. A rendező, aki kétszer is amatőrökre bízta filmje sikerét, itt 
két-három filmre is elegendő nagynevű színészt mozgat. Gábor Miklós a Párbe-
széd után megint Herskó-szócső, sőt, jóval több annál, reinkarnáció. A halál an-
gyalaként a Vasvirág üdvöskéje, Törőcsik Mari taxizik a fél városon keresztül-
kasul. Aztán a hölgykoszorú további jelességei: Ruttkai Éva, Bara Margit, Pécsi 
Ildikó, Béres Ilona, Halász Judit. És Mensáros, Darvas, Kállai, Sinkovits, a fiatal 
Kern a férfi oldalon. Mire ez a sztárparádé? (Hajdanán Várkonyi Zoltán osztott 
így szerepet nagysikerű filmadaptációiban.) A sok nagy név talán el is takarja kis-
sé a lényeget. De csak Gábor Miklós hamletien kétkedő, tűnődő arcára kell pillan-
tani, hogy tudjuk, nem Lumumba (ma újra Róna) utcai népszerűség-hajhászás zaj-
lik. Tippünk szerint jutalomjáték ez a honi sztárparádé. Herskó meghívott min-
denkit, akivel korábban jó volt együtt dolgozni, és azokat is, akikkel jó lett volna 
még. Életrajzában itt következik a második cezúra. 1970 nyarán nem tér vissza 
külföldi útjáról. Családjával együtt odakinn marad. Svédországban lel új hazára, 
vagy ha nem is hazára, új munkára. Tanít, szervez, olykor szerepel. (Felhördül a 
magyar közönség, mikor Bergman operafilmjének nézőterén villanásnyira feltű-
nik jellegzetes arcéle.) Herskó jó két évtizedig tiltott gyümölcs a magyar kultúrá-
ban. A rendszerváltás után újból hazajár. Tanít, szervez, olykor szerepel (játékfilm 
épül a személyiségére: A kenyereslány balladája). Nyugtalan szelleme, folytonos 
újítókedve, kereső lénye ma is kísérti a konformistákat, a beletörődőket, a már 
semmit sem akarókat. Herskó mindig szeretett viccet mesélni. A Párbeszéd egyik 
jelenetében, a vonaton utazva mond el egy alapviccet: „Tudjátok mibe őrült bele a 
bennszülött? Vett egy új bumerángot, de nem tudta eldobni a régit.”  Ő legalább 
megpróbálta. 

Kelecsényi László 
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Fésős András  

Herskó  
címmel 2005-ben dokumentumfilmet készített egykori tanáráról, Herskó Jánosról. 
Herskó mellett, az egykori diákok is szót kapnak a filmben, valamint egyéb filme-
sek, akiknek a filmjeit Herskó mentette meg. Fésős hangsúlyozza, hogy nem 
aranyágat akar egykori tanára fejébe rakni, a filmben megszólalnak majd olyanok 
is, akik úgy érzik Herskó elárulta őket. 
A Duna-tv támogatásával készült Herskó 87 perces, egészestés portréfilm, 
koproducere Muhi András volt. „A film annak okán készült el, hogy Herskó a ta-
nárom volt 92-96 között. Már tavaly megbeszéltem vele, amikor kiderült, hogy 
zsűrielnök lesz a Szemlén.” mondta el Fésős. A film nem sima beszélgetéseket 
rögzít, a stáb követte Herskót, a pesti lakásától egészen Stockholmig, ahol jelen-
leg él. Megszólalnak benne volt tanítványok, illetve a magyar film olyan figurái, 
akiknek Herskóhoz közük volt. „Grunwalsky Ferenc, Szomjas György, Gödrös 
Frigyes, Gyarmathy Lívia, Pintér Georg, Sándor Pál, Lányi András, Jeles András, 
Dárday István, Zsombolyai János, Ragályi Elemér, mint tanítvány beszél 
Herskóról. De például Szabó István elmondja, hogy első három filmjét, Az Álmo-
dozások korát, az Apát és a Szerelmesfilmet egy az egyben Herskó mentette meg, 
illetve érte el, hogy a politika lecsússzon róla. Ugyanígy a Kósa Ferenc rendezte 
Tízezer nap esetében is Herskónak köszönhető, hogy a politikai vezetés nem kö-
tött bele. „Fésős fontosnak tartja a filmmel kapcsolatban, hogy nem egyszerű ün-
neplésről van szó, hiszen Herskó megítélése a mai napig felemás. „Legalább 10 
ember kapásból azt mondta, hogy nem akar beszélni a dologról. De a filmben is 
vannak olyanok, akik elárulva érzeték magukat, amikor Herskó otthagyta az osz-
tályt. Erről a témáról egyébként ő maga is rengeteget beszél.” A film két operatő-
re Tóth Zsolt és Vajda Péter volt, első alkalommal a Duna televízión lesz látható 
október folyamán, főműsoridőben. Később valószínűleg a Filmszemlén is vetíteni 
fogják, illetve már Skandináviából és érdeklődnek a film iránt.  
 
 
HERSKÓ  -  interjúkötet.  
Szerkesztő: Muhi Klára. Korona Kiadó, 2006. 265 oldal 
 
Születtek magyar rendezői monográfiák az elmúlt évtizedben, Marx József példá-
ul igen alaposan feldolgozta alanyai (Jancsó Miklós, Szabó István, Fábri Zoltán) 
életútját, de a mi rendezőnk alighanem levetné magáról a tudományosan közelítőt. 
Herskóhoz igazából ez illik. Riportok, beszélgetések – vele és róla. Még csak nem 
is kell jól kérdeznie a partnerének, hiszen a Mester vagy a Tanár úr igazán remek 
csevegő (és még jobb viccmesélő). Szigorú irodalomtörténeti irányzatok nagyon 
kárhoztatják az anekdotát, amely – állítólag – eltereli a figyelmet a lényegről. Ám 

2066                                                     Képfény 

  
 

 Bernhard Nordh:  
 

A hódtavi újtelepesek 
(Nybyggarna vid Bäversjön) 

 
Fordította: Bartha István és Hegyi Éva 

Gondozta: Szász Enikő 
 
 
Tizenötödik fejezet 
 

Torkel a hegyháton siklott le olyan iramban, hogy csak úgy porzott körülötte a hó. 
Ügyesen tért ki a fák és a bokrok elől.  Néhány kőhajításnyira ért Bäcklidenhez ott 
aztán a cserjésbe húzódott és figyelni kezdte az újtelepet. Füstölgött ugyan a kémény, 
de semmi más életjel nem látszott. 

A lapp arca komor volt. Tudta, hogy Mord megsebesült és képtelen elhagyni a 
házat, s ez némi kárörömmel töltötte el.  

„Ezen az őszön legalább nem eheti degeszre magát rabolt rénszarvas hússal a 
Véreb. A mi Urunk néha keményen lesújt a gonosztevőkre, megveri betegséggel, 
fájós lábbal. Ha a felső hatalmak úgy határozták, hogy Vérebet szenvedéssel büntetik, 
akkor bíz’ nem tanácsos a szenvedését megrövidíteni.  A szenvedés és a halál a 
gonosz büntetése. Az Úristent nem lehet törvény elé állítani. Neki nem kell bibliára 
tett kézzel esküdnie, hogy az újtelepes haláláról semmit sem tud… Nem kell, mint a 
lappnak, ott állnia és azt mondania, hogy az újtelepes talán óvatlan volt a tűzzel, és a 
padlóra kihulló parázs gyújtotta fel a házat. Nem, az Úristent nem érheti el sem a 
pandúr, sem a végrehajtó, s az Istennek hosszú karja van, hogy lesújtson. Villámot 
küld, hogy felgyújtsa a házat, hogy agyonüsse az állatokat. Éhínséggel és betegséggel 
büntet, most pedig egy golyót úgy irányított, hogy megsebezze Véreb lábát… 
Megölni? Túlságosan könnyű büntetés volna Vérebnek a halál… Az üszök majd 
sorvasztja, rohasztja a lábát…” 

Torkel bólogatott, mintha csak helyeselni akarta volna gondolatait, de tekintetét le 
nem vette a házról. Mimire lesett, s kitartóan várta a pillanatot.  

„Tegnap Per Omma itt járt körülnézni és azt a hírt hozta, hogy az újtelepes lánya 
közvetlenül alkonyat előtt egyedül ment az istállóba. Most már hamarosan sötétedni 
kezd. Legjobb az istállón kívül elfogni, és kerülni minden késsel vagy lőfegyverrel 
való összetűzést.”  

A lapp hirtelen megmerevedett. Megmarkolta vasazott síbotjait és a ház felé lopa-
kodott. 

Mimi lépett ki az istállóból, alig egy liternyi tejjel a sajtárjában. Arckifejezése tű-
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Miski Török Ágnes rézkarca 

épp a Herskó Jánossal folytatott hosszú beszélgetés, amely ennek a kötetnek az 
alapja, bizonyítja, hogy az anekdota, bármennyit színeződik, alakul az évek során, 
igenis kifejez valamit, nem is keveset, arról a tárgyról, amiről szól.  
Herskó életműve nem az a hat film, melyet Magyarországon rendezett. Filmográfiá-
jában – ha lenne ilyesmire lehetőség – a Párbeszéd vagy a Szevasz, Vera mellett fel 
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lehetne tüntetni A legszebb férfikort vagy a Régi idők fociját. De akár más tanít-
ványai műveit is említhetnénk Simó Sándoré vagy Sándor Pálé mellett. Iskolate-
remtő személyiség volt, ezért tudott második, választott hazájában is kedvelt ta-
nár, sőt, egyetemi rektor is lenni. 

A Muhi Klára által szerkesztett kötet gerincét Fésős András 2005-ben készített 
portréfilmjének beszélgetései szolgáltatták. Jó kétharmadát a Herskóval folytatott 
élvezetes társalgás teszi ki. Utána emlékeznek a tanítványok, majd végül a filmek 
korabeli sajtóvisszhangjába tekinthetünk bele. A kötet alanya kitűnő beszélgető-
partner. Remek csevegő – írhatnánk róla, ha nem lenne ennek a szónak kissé 
becsmérlő mellékíze. De hát ne szégyelljük, Herskó igenis cseveg, csak nem úgy, 
mint egy gangszomszéd a másik lakásból. Amit ő mond peripatetikus film- és tár-
sadalomtörténet. Nemcsak bölcs, a tetejébe még szellemes is. Nagy viccmesélő. A 
poénok úgy szikráznak föl, hogy megvilágítják előttünk a múltat, azt, amit átél-
tünk az „átkosban”, csak nem tudtuk, nem értettük mi történik velünk.  
Bőven foglalkozik az interjúkötet a rendező 1970-es emigrációjával. Tanítvá-
nyoktól az átlagnézőig így vagy úgy mindenkit megrázott az ügy. Nem értettük, s 
a búcsúlevelek, melyeket naiv hittel sok embernek elküldött, nem érkeztek célba. 
Most ebben a könyvben olvashatjuk is, mit írt akkor azoknak, kik fontosak voltak 
a számára. Tovább árnyalja, magyarázza döntését utolsó filmjének egyik kritikája. 
Az N. N. a halál angyaláról az Élet és Irodalom hetilapban megjelent egy több 
mint értetlen, már-már rosszindulatúan személyeskedő írás. Nem bértollnok, kom-
munista eszmecsősz tollából futott ki a dolgozat. Aki elkövette az akkori magyar 
filmkritika etalonja volt. B. Nagy László nemcsak tévedett, kritikája szövegében 
is megismételt címével (Inkább autóbuszt) nagyon-nagyon rossz áthallást okozott 
a Dunapart és a fulladásos halál fölemlegetésével kapcsolatban. Herskónak tán ez 
volt az utolsó csepp. Akkor úgy érezte: innen el kell menni. 
„Nekem mindig mázlim volt az életben” – mondja a riporternek. 1970 után példá-
ul abban, hogy benne volt a dán filmlexikonban, így nem kellett taxisofőrnek áll-
nia Stockholm utcáin, hanem kapott egy lehetőséget, amiből aztán végül rektorság 
lett. A többit tudjuk, a fiatalabbak már hazajáró/hazatérő nagy öregként ismerik és 
tisztelik, amire ő fittyet hány, mert ma is ugyanolyan friss szellemmel, fürge A 
kötet szép. Remek a tördelése, szellemesek az alcímek, bőséges jegyzetanyag kí-
séri a főszöveget. Hiba alig. Gazdagabbak lettünk egy jó kis filmkönyvvel. 
Herskó, ha ilyesmi örömet okoz még neki hosszú pályafutásán, boldog lehet vele. 
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A tested utca Budapesten. 
Lábak taposnak rajtad.  
 
Szíved romhalommá lőtt ház. 
Lábak menekülnek át rajtad.  
Az éjjel képei belevesznek szemedbe. 
S tehetetlen szavak hervadoznak a szádban. 
  
De hallod őket az éjben, a testvéreidet.  
A költőt, kinek verse nem állhat a halál útjába. 
A diákot, aki a könyveivel nem hódíthatja meg az életet.  
A munkásfiatalt, aki lapátjával nem áshatja elő a szabadságot. 
Az óvónőt, aki géppuskáját 
mint vásott kölyköt úgy korholta,  
míg csak el nem esett a téren.  

  
Álmatlanul heversz egy országgal ajkaidon. 
Véred futásában emberek menekülnek.  
Gyermek bújna bele szíved zugába. 
Sötétségedben holtak vannak eltemetve. 
  
S hallod őket, amint mennek az éjszakában. 
Át hegyeken s át végtelen határokon. 
Kapukon át, mik nagyobbak a félelemnél. 
Erdőkön át, mik minden fájdalomnál sötétebbek. 
  
S te hallgatózol bele a zuhogó esőbe.  
S te hallgatod a vihar üvöltözéseit.  
Csak a halottak mernek most aludni. 
Csak a halottaknak ideje elég erre. 
                                            
 (Dánból) 
  
  
* Kortárs, 50. évfolyam, 2006 október, 10.  szám 
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Furcsa ital a vér – mar, mint a tűz, 
s egészen soha ki nem alszik. 
A csöndes bölcső ritmusára ring,  
míg megszegik a remény kenyerét.  
Erőben s gyengédségben lakozik,  
trágyázza otthonok termékeny földjét.  
Árad, apad, de el nem fogy egészen –  
legszebb szóvá teszi a szabadságot. 
  
Égett a puszta... Máglya lett a szikra,  
messze látszódó, messzire melegítő.  
Acélját az ellenállás próbálta,   
 
 
s az alföld füve nedves lett a vértől.  
Nem ismerjük a lét kanyargós útját,  
de fordulóban a lap a nagy könyvben.  
S a tűzben, mely lassan lecsendesül,  
az iga széttört üszke marad vissza. 
 
(Dánból) 

  
  
HALFDAN  RASMUSSEN 
 

A sötétben  
(I mørket) 

  
Hallod őket az éjben, a testvéreidet. 
Vonulnak a sötétben, ahol a vörös falevelek hullnak. 
Mennek csillagtalan szemedben. 
A csepegő esőben, a lehulló gyümölcsben hallod őket. 
Mindenben, ami óhatatlanul meghal.  
  
Mennek az ősz viharaival karjaikban. 
Nagyon fiatalok, sebezhetők és sebezhetetlenek.  
S virágzás-közelben az élethez.  
S a halál illat-közelében. 
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Szeptember utolsó és október első hetében rendezték meg a reykjaviki film-
fesztivált, immáron harmadik alkalommal. A város vezetősége, Andri Snær 
Magnolson színész kérésére, engedélyezte a városi fények leoltását egy fél órára. 
A szervezők remélték, hogy így majd alkalmunk nyílik látni az Északi-fényt és a 
csillagokat. A várva várt lámpaoltást megelőző percekben mindenki az utcára vo-
nult. Jó alkalom volt ez a nem mindennapi esemény a beszélgetésre, ismerkedésre 
annak ellenére, hogy sajnos nem láttuk az Északi-fényt. 

A fesztiválon 80 film került bemutatásra, köztük helyet kapva egy remek ma-
gyar alkotás is, Kocsis Ágnes Friss levegő című filmje. A „Szortírozott levelek”, 
18 kép egy konzervgyári lány életéből” és „A vírus” című kisfilmjeivel ismertté 
vált rendező ezzel a munkájával diplomázik a budapesti Filmművészeti Egyetem 
rendező szakán.  

„Viola, a negyvenes éveiben járó, hervadó szépség egyedül neveli kamaszkorú 
lányát. Napközben az egyik zsúfolt fővárosi aluljáró nyilvános illemhelyén dolgo-
zik. WC-t takarít, toalett- papírokat osztogat, és a tarifát szedi be. Egy-két négyzet-
méteres, szűk odú a birodalma, asztalán, a kínai piacon vásárolt, automatikusan 
nyíló cserepes virággal, a falon pedig a metró rezgéseitől minduntalan felszakadó 
tapétával. Szabad perceiben érzelmes zenét hallgat recsegő rádióján, faliszekrénye 
százféle légfrissítővel tele, amelyekkel gyakran befújja a helyiséget és önmagát is.  

A WC-k és a fertőtlenítők émelyítő illata ugyanis beszívódik hajába, bőrébe, 

 
Magyar film a Reykjaviki filmfesztiválon 
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esténként órákig sikálja és áztatja magát kádjában. Hazatérve Angéla, a tizenhét 
éves lánya minden ablakot sarkig tár, undorodik anyja szagától és mindattól, amit 
képvisel, az ismétlődő robottól, a boldogtalanság kalitkájába bezárt élet lehetősé-
gétől. Egy ruhaipari szakközépiskola tanulója, tehetséges tervező, aki sikeresen 
szerepel egy nemzetközi divatcég pályázatán.  
Ki akar törni a reménytelenségből, a szűkre szabott iskolai keretekből, elhagyni 
szégyenlett anyját, az otthon gúzsba kötő biztonságát. A két nő alig beszélget egy-
mással, esténként a Polip című maffia sorozatot nézik, falaikon a jóképű főszerep-
lő fényképe lóg. Olaszországba vágyódnak, ahol vakítóan süt a nap, ellenállhatat-
lan mosolyú férfiak várnak a magányos nőkre, világhíres cégek pedig a fiatal ru-
hatervezőkre.” 

 
Katona Mária 

 

Török Miski Ágnes: Örkény István (rézmetszet) 

 
Hogy aki másokat állandóan  
és mélyen megsért, 
végül is megbüntettetik.  
  
Hogy aki a végtelenségig 
erőszakoskodik, 
végül is megbüntettetik. 
  
Hogy aki megnyomorítja 
az ember legbensőbb szabadságát, 
végül is megbüntettetik.  
  
Hogy aki újból és újból  
a gyengék ellen emeli kardját, 
  kard által pusztul végül el. 
 
 (Svédből) 
 
  

HANS HARTVIG SEEDORF 
 

Magyarország  
(Ungarn) 
  
Égett a puszta... 
És a rejtett tűzből,  
a hamu alól észrevétlenül 
előtört a láng, élőn és gyújtogatva, 
s szállt háztól házig, tanyától tanyáig.  
Lángtengerré vált a kihunyt parázs; 
újból feléledt, mivel tudott várni.  
  
Egy lányka szaladt át a lapos pusztán,  
könnyedén, látta az egész határ. 
Fürtjei szálltak örvénylőn a szélben,  
láng volt az egész lányka, csupa láng. 
Súgták nevét, a félig feledettet,  
a néplélek mélyeibe beírtat. 
S a szabadság régóta rejtett magja 
kivirított a síkon mint pipacs. 
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Mily heves fény ez! 
Szent vagy eretnek?  
Vetíti Kéthly Anna sorsát. 
S ezek a Rembrandt-sziluettek? 
Jön sorban a gyülekezet,  
melyet a hercegérsek védett 
ezer fáklyával a sötétben. 
 
 
 
A bíboros, Mózesként, ketté- 
választhatja-e ezt a vizet? 
  
Ó, mély folyam,  
most éjfél órája lobog,  
s háborút tükrözöl habodban,  
törökre német, majd orosz,  
a látóhatár így szűkül:  
magyarok futnak a hazából,  
egyként gróf és kopottruhás.  
Kik e csillagos katonák?  
S meddig akarnak még maradni? 
                                             (Norvégból) 
  

NILS LINDSTRÖM  
 

Magyarországhoz  
(Till Ungern) 
  
Nincs győzelem, 
mondják a bölcsek. 
  
Az idő múlásában 
csak a viszály örök. 
  
De van egy fajtája  
a szükségszerűségnek ma és itt:  
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Kovács katáng Ferenc 
 

Oslói Ibsen Fesztivál, 2006 
 
A TIZEDIK  
 
1990-ben az oslói Nemzeti Színház akkori igazgató főrendezője, Stein Winge kez-
deményezésére indult el az immáron 10. alkalommal megtartott oslói Nemzetközi 
Ibsen Fesztivál. Az első három alkalommal évente került megrendezésre, azóta 
kétévente. Az egyre nagyobb anyagi gondokkal birkózó rendezvénysorozatra, fő-
leg az előre tervezhetőség hiánya miatt, nem mindig a legérdekesebb, legjelentő-
sebb külföldi darabok jöttek el a nemzetközi porondokról Norvégiába. Sokan csak 
a 2006-os jubileumi Ibsen évtől, a drámaíró halálának 100. évfordulójára koncent-
rált anyagi támogatásoktól várták a fordulatot, azt, hogy újra a legátütőbb, legje-
lentősebb darabokat láthassák a norvég főváros első színházában. Mégis már a 
2004-es programban nemcsak a külföldi bemutatók száma nőtt duplájára a koráb-
biakhoz képest, hanem sikerült a részvételre megnyerni Európa vezető színházait 
(pl. Schaubühne, Berlin; Schauspielhaus, Frankfurt; Théatre National de 

Strasbourg), illetve legmarkánsabb rendezőit, mint pl. Stephane Braunschweiget, 
Sebastian Hartmannt, Stephan Kimminget, Thomas Ostermeiert, Zsámbéki Gá-
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bort. Mint a legutóbbi fesztiválok mindegyike, úgy 2004-es és a 2006-os is egy-
egy téma vagy dráma köré szerveződött. 2004-ben a Nóra-jelenségre, -rejtélyre, 
2006-ban Hedda Gabler ármánykodásaira kaptunk alternatív válaszokat. 
 
HEDDA VARIÁCIÓK 
 
Ibsennek ez az utolsó, külföldön írott műve. 1890 karácsonya előtt készült el vele 
Münchenben. Érthetetlen, titokzatos, felháborító, elfogadhatatlan; volt a közön-
ség és a kritikusok azonnali, spontán ítélete. 

A Hedda Gabler a véletlenek drámája. Véletlen, hogy elvész Løvborg kézirata. 
Véletlen, hogy Tesman találja meg. És vajon véletlen, hogy a kapatos férfiak a 
rosszhírű házban kötnek ki? Helge Rønning professzor, irodalomtörténész Ibsen-
ről szóló könyvében (Den umulige frihet, 2006 Oslo - A lehetetlen szabadság-) 
azt fejtegeti, hogy a Hedda Gabler című drámában a sors irányította sorozatos 
véletlenek s a részletes színleírások a korabeli krimik technikáját tükrözik. Egy 
másik tanulmányban azt olvashatjuk, hogy a filmes világban oly népszerűvé vált 
femme fatale figura előképe jelenik meg Ibsen e darabjában (Audun Engelstad 
bevezető tanulmánya a Hedda Gabler új kiadásához). 

Hedda Gabler sokkal markánsabb, erőteljesebb ibseni hős, mint Nóra. Mintha 
férfi lenne, nőisége másodlagossá válik cselekedetei mögött. Sajátos ideológiája 
szerint az élet elviselhetetlensége miatt a legnagyobb tett „az élet terített asztalá-
tól való felállás”. És nem is akárhogyan! Méltósággal, elegánsan, a legváratla-
nabb pillanatban, lehetőleg mindenkit megbotránkoztatva. Eleinte ebben a tettben 
csak gyönyörködni szeretne, s ez elég lenne „megváltásához"; ezért ruházza át a „
lehetőséget" hajdani szerelmére, Ejlert Løvborgra, aki viszont méltatlan és szé-
gyen  
teljes halálával (ágyékon lövi magát a Heddától kapott pisztollyal) készíti elő az 
utat Hedda öngyilkossága felé.  

Ibsen maga nyilatkozta, hogy azért választotta címül Hedda leánykori nevét, 
mert ezzel is hangsúlyozni akarta Hedda személyiségét, aki inkább az apja fia-
lánya (fegyverforgató, kemény és férfias), mint Tesman felesége (a háztartás, a 
családi fészek őrzője). 

Hedda Gabler minden körülmények között meg akarja tartani függetlenségét. 
Saját ura, parancsolója, életútja meghatározója akar lenni. Életművész különö-
sebb célok, tervek, elképzelések nélkül. Az alkotási igény és készség hiányában a 
pusztítást választja. A cinikus, hidegvérű rombolást. S mikor a darab végén Brack 
zsarolása függetlenségét veszélyezteti, a számára elképzelhető egyetlen utat vá-
lasztja, az öngyilkosságot. „Ilyet nem tesz az ember” –jegyzi meg Brack a záróje-
lenetben. 

Hedda mindenki és mindenek feletti uralkodásra született, amint eléri vágyát, 
megundorodik attól, ami/aki felett hatalmat szerzett. Magányos, gyökértelen.  
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HARALD SVERDRUP 

Tükörképek a Dunán  
(Speilbilder i Donau) 
  
Ó, mély folyam, mely az országot 
végigfutod,  
forrásaid megint fényre kerülnek,  
letisztul most újból habod. 
Kinek az arcát mutatja az idő? 
Mi lobog fel a képeidben? 
Ki a szent és ki az eretnek? 
Tovasodródó vizeidben 
ma milyen árnyak tükröződnek? 
  
Elsőül Dzsingisz kán tűnik fel. 
Aztán a török hold ragyogása. 
Aztán a császár. S német hordák 
s háború lángol kékségedben. 
Zsidó, cigány, magyar hull beléd,  
s föl-fölvetődik halott testük.  
Folyó, te Dávid-csillag-rejtő,  
ki vette át a kaszárnyákat? 
Orosz a válasz, amit hallunk? 
  
Nézd gólyáid őszi vándorútját,  
nézd a szőlőprést, a gróf malmát,  
amott a régi vár profilját. 
Nézd a nyomor sötét csapatát! 
S tükrözöd Budapestet is. 
Egyazon gyász sújt ma mindenkit,  
mind grófot, mind kopottruhást.  
Kik ezek a csillagos katonák? 
Vendégeid tán, dunai város? 
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Siratóének 
  
Fekete sírás didereg bennem 
      fekete jaj minden estem 
fekete átok kavarog bennem 
      rázza tehetetlen testem  – –  
  
Fekete selymek lobognak bennem 
      temetnek lobognak 
fekete dobok zuhognak bennem 
      temetnek dübögnek  
  
zuhogják 
iszonyatát 
a dadogó kínnak 
jajrögeit 
a gyötrelmes toroknak – – 
  
Akasztófák s fejfák között 
tegnapokból a holnapokba 
      így lépek át  
így élesül szigorú tőrré 
két szemem közt mely zöld pokol már 
      homlokomon a ránc  
  
ennyi halál 
ennyi halál 
vér virágzik a holtakon 
vér virágzik a számon is 
halottaimba harapok 
mint a megsült Dózsába a parasztok 
      és áldozom 
      megáldozom 
húsukkal és vérükkel és 
      gondolataikkal – –  
  

Lauffen am Neckar, 1958. június 17. (Nagy Imre kivégzésekor) 
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Ellentmondásokkal teli. Ibsen kiszabadítja Nórát a család fogságából, szabadon 
bocsátja, aztán a Heddában feltárja, milyen veszélyes is tud lenni ez az önmegva-
lósító függetlenség, s a botránytól, a megbélyegzettségtől való félelem.   

Ibsen hívja fel a figyelmet egyik levelében arra, hogy Hedda személyisége va-
lahol a legmélyebb rétegekben poétikus. Megéri tehát türelemmel, kitartással, kri-
tikus érzékenységgel közelíteni e nőalakhoz. Csak sejteni lehet, hogy Hedda 
Ejlerthez való korábbi kapcsolata mély és érzelemgazdag lehetett (a sok-sok ed-
dig látott Hedda darab között ezen a fesztiválon találtam először erre konkrét uta-
lást, mégpedig a oslói Nemzeti Színház bemutatóján, Hedda két könnyekkel küsz-
ködő jelenetében). Hedda büszkesége, önmagának állított korlátai, na és a kor 
nőkkel szembeni elvárásai akadályozták, hogy érzelmei utat találjanak Ejlerthez. 
Csak a pisztoly boronálhatta őket össze – a halálban. 

Ez Ibsen utolsó drámája, ami egy színen, csak belső térben játszódik. Ugyanak-
kor a legtöbb tragikus fordulatot eredményező esemény a házon kívül történik. E 
szűkre szabott térben különösen hangsúlyos Hedda bezártsága. Ibsen önmagához 
képest is sok szerzői utasítása erősen megköti a rendezők s a szerepformálók ke-
zét. S a nézőt a lelkekben, gondolatokban zajló történések kifürkészésére, megfej-
tésére készteti.  

Halvdan Koht, egy korai Ibsen biográfia szerzője (1928-29) azt írta, hogy Ib-
sen magáról formázta Hedda Gabler személyiségét. Ingmar Bergman pedig, a 
stockholmi Dramaten Színház Hedda bemutatójával kapcsolatban (1967) azt nyi-
latkozta, hogy a mű színrevitele közben egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy 
Ibsen ott van minden apró részlet, mozdulat, s még Hedda álarca mögött is. 
 
A szupermodell Hedda 
 
Korosztályunkból ki ne emlékezne arra, hogy esténként hogyan villódzott hara-
gos-zölden a rádió varázsszeme a szülői otthonban. Elbűvölten bámultuk, fantázi-
ánk e kis kukucskálón keresztül benépesítette a rádió-színpadot a műsorok apró 
kis szereplőivel; hír- és mesemondókkal, szappanoperák, rádiójátékok képzele-
tünk jelmezeibe öltöztetett színészeivel. A varázsszem északi fény villódzása is-
meretlen tájakat, mesés világokat, történelmi tablókat vetített fel a szemközti szo-
bafalra, s a mennyezetre. Nem tudtuk, de megálmodtuk a közeljövőnk távolbalátó 
TV készülékét,  s a koncertek kivetítő képernyőit. Tekintetünk időről időre a va-
rázsszem örvénylő fogságába veszett, nem volt visszaút. Az oslói Nemzeti Szín-
ház Amfi színpadán felállított  játszótér kísértetiesen hasonlított a fentebb leírtak-
hoz. Az ovális rádió- vagy tévékávát idéző keretbe helyezett színjátszók az első 
pillanatban magukhoz ragadták, s attól kezdve az előadás 60 percén keresztül fog-
ságban tartották a nézők tekintetét. A keskeny, két oldalt ívesen emelkedő színen 
időnként kényelmetlen pozícióban feszengő, szorongó színészek klausztrofóbiája 
átragadt a nézőkre is. Mintha semmi más nem létezne, csak e zárt mikrovilág. A 
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szűk oldalajtókon el- és feltűnt férfiak és nők; mi magunk; Heddák, Løvborgok,  
Tesmanok... 
           Kellékek nélkül, csupán csak pisztollyal, hamutartóval, cigarettásdobozzal, 
öngyújtóval felszerelkezve. Mezitláb vagy tűsarkú cipőben. Füstbe burkolózva, 
félhomályban. A Femme fatal – Hedda, a végzet asszonya. Mint egy korabeli, fe-
kete-fehér hollywoodi film kőszívű, meghódíthatatlan hőse. Mindenek felett álló és 
uralkodó istenség. A női bálvány kordiktálta, 2006-os változata: hosszú lábú, alsó-
neműt titkoló, testhez tapadó ruhájú, lefésült apródfrizurás, jéghideg arcú, üveges 
tekintetű szupermodell, kirakati bábú. Pózokba merevedő, kimért mozdulatú, part-
nerei replikáira ritkán vagy egyáltalán nem reagáló. Vonzó-taszító, vérforraló-
fagyasztó, buzdító-lankasztó. Ördögi.  

A lecsupaszított, megkurtított szöveg nagyon mai, beszélhető színpadi nyelv, s 
nem veszi élét az Ibseni üzenetnek. Szikár, kopogós, feszes dialógusok. Jól kitar-
tott, ütemezett csendek. Hedda személyiségében észak fagyos ridegsége, kimértsé-
ge, távolságtartása koncentrálódik. 

Ibsen darabokban ritkán hallani,  de a jelenetek között vagy alatt felcsendül egy-
egy filmzene-szerű, magas regisztereken megszólaló diszharmonikus zongorafu-
tam, már-már klimpírozás. Jól, sőt, nagyon jól hat. Ha már észrevettük, mert kibil-
lentünk a szövegre koncentrálásból, akkor rezignáltan konstatáljuk is, hogy határo-
zottan illik a darabhoz és a lelkiállapotunkhoz is. 

Hedda a ”rövidre vágott” darab során kétszer öltözik át. Három különböző jele-
net,  három különböző színű (piros, fehér, kék-a norvég nemzeti lobogó színei), 
térdig érő, testhez tapadó selyemdzsörzé ruha. Ezt a Heddát nem lehet nem észre-
venni. Olyan jelenséggel, személyiséggel állunk szemben, aki minden porcikájával 
üzen: hódít, sarcol, eloroz, birtokol, szemétre vet, megaláz – mígnem maga is po-
kolra száll. 

A Løvborggal való két párosjelenetben is bepárásodik a tekintete, már-már ellá-
gyulnak az arcvonásai. A kisszínpad lehetőséget nyújt e tévés-filmes sajátosság, a 
szuperközeli hatások kiélvezésére. Ez belefér a darab szinte hollywoodi 
melodramatikus stílusába, a végzet asszonyáról alkotott évszázados sematikus kép-
be. Ugyan a mű itt is tragédiával, Hedda öngyilkosságával végződik, de ki veszi 
ezt komolyan? A néző legbenső gondolatvilágában a Heddák tovább élnek, hódíta-
nak, sanyargatnak, uralkodnak mindenek felett.  (Hedda Gabler, az oslói Nemzeti 
Színház bemutatója, rendezte Erik Stubø) 
 
A leszbikus Hedda  
 
Volt, és lesz is olyan rendező, aki minden áron újat, mást, meghökkentőt akar a 
már ismert, erezszer eljátszott darabokból kicsiholni. Ez rendben is volna, kísérle-
tek mentén halad a világ. S a feledés homálya borul az elvetélt próbálkozásokra. 
Alighanem ez utóbbi sorsára jut a dán Betty Nansen társulat Hedda adaptációja is. 
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Enyémnek vallottam a forradalmat, 
s legtöbbünk együtt járt velem. 
  
Az újságot most más írja. A fegyvert 
elrejtettem.  De éj és napon át 
kínban csodálom, ahogy ellenáll  
ez a kis ország, ez a megvert. 
  
Napok születnek megfúló napokra. 
Magamat marva mérem én az udvart 
a konyhától a füstölgő ganéig, 
s szétpattog a jég a lábam alatt darabokra. 
  
Ménfőcsanak, 1956. november 20. 
  
  
Menekülés 
  
Egy ároknál megállt kísérőm, 
s fojtottan súgta: „Ez itt a határ... 
segítse Jézus!” – Kezem megragadta, 
s csendesen ment is vissza már. 
  
Háromnegyed kettő volt. Fénylett 
a mutató, az óra zümmögött. 
A hűvös köd derengve rettent egybe 
imbolygó vállai mögött. 
  
Magam maradtam.  Átugortam. 
A dobbanástól visszhangzott a táj, 
s lihegve vártam, fuldokolva... higgyem, 
hogy mögöttem van minden borzadály? 
  
S mert rágondoltam: mint az ostor 
az állatot, a szörnyű félelem 
úgy végigvert, hogy futottam, rohantam! 
S a Szabadság már ott futott velem... 
  
Niška-Banja, Jugoszlávia, 1957. február 28. 
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zéssel töltött el, hogy mintegy csekély viszonzásául annak a Norvégiának, amely az 
Écskán 1957. július 5-én kiválogatott további kilenc egyetemista társammal együtt 
menedéket adott nekem, és lehetőséget arra, hogy egyetemi tanulmányaimat itt befe-
jezzem, állampolgárává fogadott, egyetemi álláshoz juttatott, jólétét megosztotta ve-
lem, emberi jogaim a legmesszebbmenőkig biztosította, hozzájárultam irodalma, szel-
lemi értékei magyarországi megismertetéséhez. De még magánéletemben is nagymér-
tékben magyar maradhattam, itt alapított családommal, magyarul is beszélő fiunkkal-
lányunkkal.  
Végső soron tehát mindazt, ami velem az utóbbi fél évszázadban történt, ahogyan 
életem alakult, ahogyan élek, mind 1956 októberének köszönhetem: eszméinek, szel-
lemének, a vele kapcsolatos élményeknek. S (áttételesen) még a nagyvilágra is 1956 
nyitotta a kaput, ha (egyfajta újkori Jónásként) kezdetben ellenkeztem is az ellen, 
hogy az általa kinyitott kapuk lehetőségével éljek, és szülőhazám határán át- és kilép-
jek, kimeneküljek. 1956 lett tehát a sorsom, 1956 lett az elém kitárult kapu, 1956 által 
jutottam olyan helyzetbe, olyan tevékenységhez, ami paradox módon azt is lehetővé 
tette, hogy a külvilágba kiszakadva, idegen földön is szülőhazámhoz kötődhessek. 
1956 a sorsom! 
A forradalom lázas napjaiban természetesen nem maradt sem időm, sem erőm arra, 
hogy a lapszerkesztés, újságcikkek és kiáltványok fogalmazása mellett verseket is 
írjak. 1956 novemberének közepén érkeztem vissza szülőfalum viszonylagos csendjé-
be és nyugalmába; és a tétlenségbe. Ekkor szinte nyomban újból írni kezdtem.  
Az ’56-os tematika azonban jelen maradt az elkövetkező évtizedek verseiben is, s 
várhatólag időről időre felszínre vetődik majd hátralevő éveim verseiben is. A skandi-
náv (norvég, dán és svéd) költők 1956-os forradalomhoz kapcsolódó verseit saját ma-
gam gyűjtöttem össze, részben mások figyelmeztetésére. Fordításomban még annak 
idején mind közlésre kerültek nyugati magyar lapokban és antológiákban, elsősorban 
a Nemzetőrben és a Tollas Tibor által szerkesztett Gloria Victis című antológiában. 
Ezek a versfordítások azonban mindmáig is csak szórványosan jutottak be Magyaror-
szágra.  
  

Néhány ’56-os vers és versfordítás: 

Fekete napok 
  
Mikor már ésszerűbbet nem tehettem: 
gyalog és vonatokra kapaszkodva  
a forradalmas fél országon át  
az óvó házba hazamenekedtem. 
  
Újságot szerkesztettem, fegyverem  
csőre töltöttem, jártam sorok élén. 

 

2028                                                Észak hírnökei 

A lerövidített, lényegre törően lecsupaszított darab színtere egy, a terem közepén 
álló 15 x 15 méteres, egy méter magas dobogó. A sarkokban 1-1 sarokfotel, mely 
a darab előre haladtával egyre inkább középre, egy alulról megvilágított üveglap 
köré szorul (imígyen szűkül be a darab folyamán is a szereplők élet- és játéktere). 
Geometrikus rend, laboratóriumi tisztaság. Körben, intim testközelben, küzdelem-
re kiéhezve egy képzeletbeli  boksz-aréna körül a bezsúfolt nézősereg. Úgy tíz 
perc játék  után a viszonylag korán ébredők lázasan kutatni kezdtek a bejáratnál 
kapott, hanyagul zsebre vágott  műsorfüzet után. Szinte egyszerre szállt fel az aj-
kakról a néma csodálkozás, JAAAA. A színlapon ugyanis ez olvasható: Tesman = 
Tessa, Thea  Elvsted = Teo. Tehát a férj nőnemű, a nagynéni férfi, a barátnő barát. 
Abban a pillanatban,  hogy Heddánk egy nővel él párkapcsolatban, már mindegy 
is, hogy az univerzumában  körülötte keringő-forgó-bolygó alakok neme Ibsen 
szabta-e, vagy sem. Mostantól kettőjük viszonylatából következik minden más 
kapcsolat, ibseni gondolat. Kulcskérdés tehát, hogy jobb, drámaibb-e ez a furcsa, 
kifordult világ, s jobb mesemondó-e ezen est rendezője, mint maga Henrik Ibsen 
volt. Nem kapkodnám el a választ, s hiába hívom az est kritikusait vagy a darabról 
halkan, suttogva beszélgető, titokban kihallgatott közönséget tanúnak. A választ a 
ránk erőszakolt eljövendő adja majd meg; fennmarad-e az emlékezetben, tovább 
él-e színpadokon, vagy más adaptációkban ez a változat. 

Beszélni és írni jóval hosszabb ideig tudnék erről, mint az eredeti darab hossza. 
A merőben új szituáció ugyanis millió szálon ágazó új gondolatokat indít el ben-
nem. Pedig a lényeg –a napokkal későbbi, de alaposan megszűrt, átgondolt, végle-
gesnek vélt végkövetkeztetés– egy mondatba sűrítve: ez így sem nem több, sem 
nem jobb, mint Ibsen maga, csak kacifántosabb. 

Hedda itt egy inci-finci, rafinált csaj. Zsigerből nő. Az sem biztos, hogy nem 
heteroszexuális. Kócos, pizsamás, álmos fruskából öltözik át (csak egy férfi szá-
mára megfejthetetlen, miként lehet nyílt színpadon úgy alsóneműt és ruhát válta-
ni  –árgus férfiszemekkel körbevéve– hogy az ember mégse lásson semmit) kihí-
vó, hódító, domináns nővé. Partnere az ibseni elképzelést  meghaladóan ”igazi” 
kutató, tudós lény. Az oslói Fesztiválon, a Tessa szerepét megformáló színésznő 
egyéniségéből adódóan férfias öltözete, magára erőltetett mozgása ellenére is in-
kább anyáskodó, mint apáskodó (ettől picit érthetetlen is darabbeli kapcsolatuk). 

A nagynénit játszó nagybácsi a változatosság kedvéért rózsaszín öltönyös, 
mondhatni meleg. Brack más Hedda darabban még soha nem látott  kristálytiszta 
karakter. Minden egyes cselekedetének egyetlen végső célja Hedda megkaparintá-
sa. A mai néző számára ebben a darabváltozatban különösen indokolt Hedda ön-
gyilkossága. Minden más egyebet háttérbe szorít az a szégyen, hogy egy „
férfi” (Brack) letiporja s meg akarja erőszakolni őt. Ez számára feldolgozhatatlan, 
elviselhetetlen. Fejbe lövi magát. (Hedda – erotikus haláltánc, a dán Betty 
Nansen Társulat vendégjátéka, rendezte Peter Langdal) 
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A jégcsapszívű Hedda 
 

Thomas Ostermeier a Schaubühne színház társulatával megszokott vendége az 
Ibsen fesztiváloknak. 2004-ben a Nórával szerepelt Norvégiában. Hedda Gabler 
előadásuk már a berlini bemutatón nagy sikert aratott.  

Ezúttal is remek s a célnak száz százalékig alárendelt díszlet forog a színen. 
Üveg-, fa-, és vaselemek, esőztető berendezés, praktikus, mozgást nem gátló búto-
rok. Miközben beforog egy-egy szín, az egyes jelenetekre berendezett terek között 
is sok a színészi mozgás. Az egyes színterek közötti áthallás, átbeszélés különös 
filmes hatást kelt a nézőben, felpörgeti a cselekményt. A látványt s a dinamikát 
fokozza, hogy színbeforgás közben az eltűnő helyszín videó-képe kivetül a külső 
díszletfalra. Kezdetben nehéz beilleszkednünk e technikai varázslat –a háromdi-
menziós térbe beerőszakolt ”negyedik” dimenzió- látványába, ami számítógépes 
játékokon felnőtt gyermekeinknek semmi gondot nem okozna már. Ha valaki a 
nézőtéren elveszti, vagy fel sem veszi e fonalat, semmiről nem marad le, legfeljebb 
elkönyveli, hogy már megint színpadra erőszakoskodta magát a látvány-média. 

Hedda szürke, hétköznapi, tucatból egy figurából kezd építkezni. Első pillanat-
ban azt hihetnénk, hogy ő a bejárónő, vagy a korábban érkezett barátnő. Előttünk 
kel életre a világ színpadait egy évszázada hódító, számító, jégcsapszívű Hedda 
figurája. Játéka egyre meggyőzőbb, a színpadi jelenléte egyre hangsúlyosabb. Sze-
münk láttára támad fel benne a zsákmányra éhes vad. Űző és űzött egyaránt. Pisz-
tolyával játszik, a padlóvázára céloz, és talál. A cserepeket, az üres patronokat 
egykedvűen szedegeti. A betoppanó Løvborgot gyötri, sanyargatja. A laptopjával, 
tudományos dolgozatával foglalatoskodó férjét levegőnek nézi. A házuk vásárlá-
sát, berendezését intéző Brack bíróval fölényeskedik. Különböző oldalait ismerjük 
meg. Korántsem szimpatikus ez a Hedda, mégis ujja köré csavarja a közönséget. 
Szimpátiánk a jellemgyengék, a hazudozók, a gonoszkodó feltörekvők mellé csa-
pódik. Egyre csak drukkolunk a korábban mégoly jelentéktelennek is, na lám, ösz-
szeszorított fogakkal mire viszi. Bár nehezményezzük, ahogyan Hedda egykori 
barátnőjét lekezelő mozdulattal kisöpri az életéből, de a Heddapártoló cinkosság új 
erőre kap, amint Løvborg férfi létére elsírja magát. Fúj, ítélkezik a néma publikum. 
Gyáva féreg, le vele! Hedda -most már minden mindegy, világvége- kalapáccsal 
veri szét egykori szép-szerelme kincset/könyvet rejtő személyi számítógépét. Már 
mindegy is, hogy az ebben a rendezésben fiatal, fess házibarát, Brack zsarolható, 
hűtlen cinkostárssá alacsonyítja le Heddát. A játszma végén gyilkoló pisztolygolyó 
már a darab első harmadától ott lapult Hedda tenyerében. A cinkos nézősereg egy 
emberként követte idáig a vesztébe rohanó Heddát. De csak idáig, egy lépéssel 
sem tovább. Egy sem akadt, ki (le)fogta volna Hedda kezét. A tömeg meghajolva 
Ibsen zsenije előtt, megadóan elfogadta Thomas Ostermeier rendező szöveghű tol-
mácsolását.    Felállva tapsolta színpadra a tisztességes átlagnál sokkal, de sokkal 
többet nyújtó berlini színtársulatot.  
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Éspedig saját kívánságom szerint, ámbár kezdetben inkább Svájcba, majd Németor-
szágba szerettem volna eljutni, ez azonban nem volt lehetséges, mert előirányzott 
kvótáik közben beteltek. A norvég világ már gimnazista korom óta vonzott, noha per-
sze nem oly módon, mintha már akkor ott kívántam volna letelepedni és ott leélni 
életemet. De Knut Hamsuntól és Sigrid Undsettől mindent elolvastam, amihez csak 
hozzáférhettem magyarul, később Henrik Ibsentől és más norvég íróktól is, és Grieg 
zenéjéből is ismertem valamit, hasonlóképpen Edvard Munch festészetéből. Legizgal-
masabb nem-szépirodalmi olvasmányaim közé tartoztak Fridtjof Nansen és Roald 
Amundsen írásai is, valamint a róluk írt beszámolók. Szellemileg-lelkileg tehát egyál-
talán nem felkészületlenül indultam Norvégiába, mikor erre 1957 júniusának közepén 
váratlanul lehetőséget nyitott a sors: Écskán éltem éppen akkoriban menekültélete-
met, e közép-bánsági színmagyar falu szélére telepített lágerban. Egy forró június 
közepi délben valamiért el kellett hagynom barakkomat, amely némi védelmet nyúj-
tott a tűző nap ellen. Az egyébként néptelennek tűnő tábor közepén egy velem egyko-
rúnak látszó fiatalembert láttam közeledni. Angolul szólított meg, de kérdésemre és 
kérésemre átváltottunk németre, amit sokkalta jobban beszéltem. A kék szemű, szőke, 
mosolygós, rendkívül rokonszenves idegenről kiderült ekkor, hogy Norvégiából érke-
zett le. Ekkor a tudatom felszínére törtek diákkori norvég olvasmányélményeim, amik 
láthatólag nagyon meglepték a látogatót, aki most elmondta, hogy azért jött ide, hogy 
az itt található magyar diákok közül kiválasszon tíz egyetemistát vagy egyetemen to-
vábbtanulni akarót, s azokat – ha érdekli őket ez a lehetőség – magával vigye Norvé-
giába. A lágerekben töltött nyomasztó hónapokkal mögöttem úgy éreztem akkor hir-
telen, mintha egy szebb, emberibb világba kerültem volna már attól is, hogy ezzel a 
norvég diákvezetővel elbeszélgethettem, hajdani könyvélményeimet is felidézve ha-
zájáról. S amikor, beszélgetésünk vége felé, azt kérdezte tőlem, hogy most már a va-
lóságban is lenne-e kedvem megismerni azt a Norvégiát, ami a könyvekből annyira 
megragadott, s lennék-e egyike azoknak, akiket oda magával vinne – nos, akkor nem 
volt egy szemernyi kétség sem bennem, hogy ott, helyben és köszönettel azonnal 
igent mondjak ajánlatára. Fel is írt mindjárt listája élére, ott állva egyre még a tűző 
napon. S én meg voltam győződve arról, s az azóta eltelt időben még erősebb lett ez a 
meggyőződésem, hogy a sors választása és jutalma volt ez a találkozás és lehetőség, s 
hogy ez volt a legjobb és legszerencsésebb, ami velem történhetett. Ma már gondolni 
sem merek arra, hogy esetleg miként alakult volna további életem, ha akkor nem ta-
lálkozom össze ezzel a norvég egyetemistával, ha nem szólított volna meg engem ott, 
az écskai menekülttábor forró, piszkos poklában, s mintegy nem kínálta volna fel ne-
kem Norvégiát – második hazámul...  
A sors még abban is kedvembe járt, hogy kenyérkereső munkám, azaz egyetemi állá-
som, munkaköröm folytán is állandó és intenzív kapcsolatot tarthattam fenn a magyar 
szellemi és irodalmi élettel. Az oslói Egyetemi Könyvtár tudományos főmunkatársa-
ként, majd főkönyvtárosaként gondoskodhattam arról, hogy az itteni hungarica-
gyűjtemény jelentősen kibővüljön. Íróként-fordítóként pedig tucatnyi könyvvel járul-
hattam hozzá a magyar irodalom itteni alaposabb megismeréséhez. Külön jóleső ér-
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ban reménykedtem, hogy idő múltán majd „normalizálódni” fognak a dolgok, s én 
visszatérhetek Egerben maradt könyveimhez, és ismét ottani íróasztalomhoz ülhetek 
le.  
Ezek a remények azonban nem váltak be. Decembertől több névtelen levélben figyel-
meztettek jóakarók, hogy veszélyben vagyok. Emiatt több ízben lakóhelyet cseréltem, 
s Ménfő mellett Győrött is laktam egy időre, meg egy bakonyi faluban, sőt egy hétig 
még Budapesten is! (Direkt az oroszlán barlangjában...) Ide professzorom, a magyar 
irodalmi tanszék vezetője invitált, mert össze akart hozni a Belügyminisztérium egy 
magas beosztású alkalmazottjával (akit a forradalom napjaiban ugyanabban a szo-
bácskában bújtatott, amelyikbe januárban engem is beszállásolt), mert azt hitte, hogy 
viszontszolgálat-képpen az illető majd mellém áll, és meg tud védeni. Ez a reményke-
dés gyerekesen naivnak bizonyult, de én örök hálát érzek érte professzoromnak: em-
berségéért, hősies segíteni akarásáért! 
Január 20-a táján levelet kaptam a főiskola igazgatójától, hogy februárral megindul a 
főiskolán is a munka, jöjjek Egerbe. Két nappal később azonban újabb levelet hozott 
a posta az igazgatótól, hogy engem – nem várnak vissza! Ha ekkor még mindig a no-
vemberi napokban tapasztalt állapotoknál tartottunk volna, ebben a mostani kényszer-
helyzetben már magam is elindultam volna a nyugati országhatár felé... De addigra 
lezárták az egész határszakaszt, az egykori magyar határőröket szovjet katonai erők-
kel cserélték fel, s ezen az új katonai „függönyön” csak kevesen merték megkísérelni 
az áthatolást, s még kevesebben tudták azt véghezvinni. 
Csapdahelyzetbe kerültem tehát, s tudtam, hogy bármikor letartóztathatnak. Ekkor 
ismét professzorom sietett segítségemre: megszervezte kimenekülésemet az ország-
ból. Virágnyelven írt táviratban magához hívott Budapestre 1957. február 6-án. Más-
nap levittek onnan Mélykútra, a jugoszláv–magyar határra, ahonnan többórás éjszakai 
gyaloglással a bokáig-térdig érő bácskai sárban értem át február 8-án hajnalban Jugo-
szláviába. Bekopogtam ez első tanyára, ahol a bácskai magyar gazda és felesége feje-
delmi reggelit tálalt elém. Később pedig lovas kocsijukkal bevittek Szabadkára. Ed-
dig csak magyarokkal találkoztam Jugoszláviában, de az „én” gazdám azt állította: 
ötödik szomszédja egy szerb gazdálkodó, de magyarul jól beszél ő is, s egy kiadós 
reggelire ő is beinvitált volna magához, ha véletlenül éppen hozzá nyitottam volna be. 
Az első szerb, aki születésre nézve is az volt, a szabadkai rendőrség egy főtisztje volt, 
aki a kihallgatásomat vezette. De magyarul ő is hibátlanul beszélt. 
Mintegy két órával azután, hogy a Budapestre hívó távirat utasítása nyomán elhagy-
tam szüleim ménfői házát, már ott volt értem a belügyminisztériumi autó, hogy négy 
megtermett „munkatársa” magával vigyen egy kis beszélgetésre. Mindössze két-
három órával előztem meg tehát letartóztatásomat.  
Tevékeny részvételem az ’56-os forradalomban azzal a rettenetes következménnyel 
járt tehát, hogy hazámat – bármennyire nem akartam – végül is elhagyni kényszerül-
tem.  
Jugoszláviában öt hónapnyi internálással felérő tartózkodás várt rám hat különböző 
lágerben (menekülttáborban), míg végre 1957. július 5-én Norvégiába kerülhettem. 
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(Hedda Gabler, a német Schaubühne am Lehnner platz vendégjátéka,  rendezte 
Thomas Ostermeier) 

 
Az opera Hedda 
 
A  Hangzhou nagyváros Yue Operáját 1956-ban alapították, s azóta nemcsak 

Kína számtalan városában szerepelt, hanem Ázsiában, az USA-ban, és Franciaor-
szágban is. A Shaoxin operastílus az ősi operák egyik legnépszerűbbje. Jellegze-
tessége, hogy a korabeli hangszerekkel (dobok, ütősök, húrosok, fuvolák) élőzene 
kíséri az előadást, valamint az, hogy minden szerepet nők alakítanak. Ibsen 
Heddáját ebben a több ezer éves stílusban,  de újonnan komponált zenére játszot-
ták el pompás korabeli jelmezek, maszkok, kellékek segítségével.   

A szereplők úgy változtattak helyet, mintha futószalag vinné őket. A kellékek, a 
tárgyak mesteri kezelése, az elbűvölő énekhang káprázatos volt. És már meg sem 
lepődtünk azon, hogy a karddal tökéletesen bánó, óriásira kivetített Hedda-Haida 
sziluett a végjelenetben a saját kardjába dőlt. 

Az utóbbi évek kínai filmtermése már ízelítőt adott a Shanghájtól délre fekvő 
Hangzhou kultúrájából, de az itt és most született-elszállt  színházi élménypillanat  
csak az Ibsen Fesztivál nézőinek adatott meg. 

(Hedda Gabler, a kínai Hangzhou Shaoxin-opera vendégjátéka, rendezte Jun 
Hou és Tao Zhi) 

 
A BABAHÁZ (Nóra) 
 
(Kúnos László fordításáig -1997- minden magyar kiadás a Nóra címet viselte.)  

Henrik Ibsen 1879-ben Rómában és Amalfiban írta A babaház című darabját. 
Nyomtatásban  december 4.-én jelent meg, s december 21.-én be is mutatták a 
Koppenhágai Királyi Színházban. Még ugyanebben az évben elkészült a német 
fordítás és kiadás. Ezt sorra követték az európai kötetek és bemutatók. A babaház 
lett Ibsen első igazi sikerdarabja, meghozta számára az áttörést, a dicsőséget. Ko-
rábbi drámáit is játszották már Európa-szerte, de ekkora érdeklődést, botrányt, el-
lenállást, ugyanakkor ennyi elismerést nem ért el egyikkel sem. A XIX. század 
hátralévő éveiben A babaház (sok helyen egyszerűen csak Nóra) világszerte a leg-
többet játszott darab lett. Diadalmenete természetesen nem volt problémamentes. 
Több, kulcsfontosságú része nem felelt meg a kor erkölcsi, családi és társadalmi 
követelményeinek. Először is elfogadhatatlan volt, hogy a feleség -férje tudta nél-
kül- kölcsönt vegyen fel. Ráadásul ez ügyben aláírást is hamisított. De ennél is 
nagyobb vétségnek tűnt a polgári társadalom alapját biztosító családi kötelék el-
szakítása. Súlyosbította a helyzetet, hogy az anya kiskorú gyermekeit elhagyva 
fordított hátat otthonának. A családi eszmény tisztaságát őrzők ráadásul nem is 
találták eléggé nyomós indoknak, válóoknak a férj pillanatnyi  
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„
pánikba esését” arra, hogy Nóra felbonthasson egy felsőbb hatalom által kötött 
szövetséget.   

A hamburgi színház igazgatója azzal a kéréssel fordult Ibsenhez, hogy a bot-
rány elkerülése végett változtassa meg a befejezést. Ibsen engedett e szokatlan 
kérésnek, mert félt, hogy avatatlan kezek érintik azt; a végjelenetben Nóra nem 
hagyta el az otthonát. Ibsen később elvetette, megtagadta, darabjához méltatlan-
nak tartotta ezt a befejezést. A hamburgiak 2004-es Nóra előadása ugyanúgy visz-
szanyúlt a „német változathoz”, mint jó néhány más színház az elmúlt 125 évben. 

A darab nagy valószínűséggel igaz történetre épült. Laura Pettersen Ibsen egyik 
közeli ismerőse volt, akire jó kedélye, vidámsága miatt az ”énekesmadár” becene-
vet ragasztotta a drámaíró. Laura férje tüdőbeteg lett, s orvosa déli utazást javal-
lott a gyógyulásához. A többletkiadások fedezésére Laura Pettersen kölcsönt vett 
fel, majd a visszafizetési nehézségek miatt váltót hamisított. Amikor tettére fény 
derült, férje követelte a válást és a gyerekeket. 

A babaház az UNESCO felmérése szerint a színrevitelek számát tekintve a vilá-
gon a harmadik. A listát Shakespeare Hamletje vezeti. 2001-ben az UNESCO a 
darab kéziratát Világörökségnek minősítette. 
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ténések passzív figyelőjéből és fültanújából magam is azok cselekvő részesévé vál-
jak. A jégmaszkból óráról órára egyre több darabka vált le az én arcomról is. Az egy-
re átfogóbbakká váló forradalmi események, az általánossá váló forradalmi légkör és 
hangulat mindinkább magukkal ragadtak engem is. S mintha körülöttem ugyanúgy 
gondolkodott volna mindenki, ugyanazt akarta volna mindenki. (Egyetlen kivételre 
emlékszem csupán: az orosz tanszék vezetőjére, aki, véletlen találkozásunkkor az ut-
cán aggodalmasan újjáéledő fasiszta veszélyről beszélt nekem, s óvott attól, hogy  
„belekeveredjem” az eseményekbe, amelyeket ő a moszkvai rádióval egyetértve ítélt 
meg.)  
Óvása későn jött, mert akkorra már cselekvőleg vetettem bele magam a dolgok és 
események sűrűjébe. Már hetekkel korábban vezetőségi taggá választottak a 
MEFESZ-be, s innen szinte átmenet nélkül és „természetesen” kerültem be az egri 
Városvédelmi Bizottságba; onnan úgyszólván azonnal delegáltak Eger Városa Forra-
dalmi Tanácsába, másnap pedig, a diákság képviselőjeként, Heves Megye Forradalmi 
Tanácsába. Ez utóbbi pedig első ülésén beültetett a megye napilapjának, a Népújság-
nak főszerkesztői székébe. Huszonnégy éves fejjel. (Ismerték valamennyire a nevem, 
mivel a lapban akkor már mintegy másfél éve gyakran közöltem, igaz, csak verseket.)  
A lázas cselekvési vágynak, a változásoknak e gyönyörű napjaiban mindig mások 
vállához tudtam vetni a vállam, mindig szoríthattam mások kezét, mindig viszontlát-
hattam mások szemében a remény biztató ragyogását. Nem tudnék ma már beszámol-
ni arról, hogy aludtam-e egyáltalán azokban a napokban, s ha igen, akkor hol alud-
tam, mennyit aludtam. És hogy ki adott valamit ennem. Tettük csak, amit tudtunk, s 
amit lehetett. Eközben akadt néhány nehéz és veszélyes helyzet is, mi azonban mégis 
sikerrel vittük győzelemre a mi kis egri, hevesi forradalmunkat. És vértelenül. 
De november 4-ével beköszöntött hozzánk is a fekete vasárnap. A budapesti rossz 
híreket hallva a lap szerkestőségébe siettem – volna, de a bejáratnál már ismeretlen 
egyenruhába öltözött és állig felfegyverzett őrök állták el az utamat, s a városba is 
visszatértek a szovjet katonai alakulatok. A kádári ellenforradalom órákon belül elért 
Egerig. Nyomában pedig azonnal kezdtek kiütközni az arcokra is a Rákosi-
korszakból oly jól ismert jelei az elbizonytalanodásnak, félelemnek, eljegesedésnek. 
Akik közülünk távolabbi országrészekből valók voltunk, és most itt rekedtünk Eger-
ben, némi habozás után a lányok diákszállójába húzódtunk. De az új katonai és polgá-
ri hatóságok tudtak rólunk, s néhány nappal később ott ért el bennünket a szovjet erők 
parancsnokának levele: november 13-ig mindannyiunknak, akik nem vagyunk egri 
illetőségűek, el kell hagynunk a várost. Izgalmas és nem éppen folyamatos 
vonatozgatások után értem el aztán az ország nyugati sarkában szülőfalumat, 
Ménfőcsanakot, s szüleim házából figyeltem az elkövetkező időben a dolgok alakulá-
sát s a Kádár-kormányzat által folyamatosan bevezetett változtatásokat. Szülőfalu-
mon meg a szomszédos Győrön át is tízezrek menekültek azokban a hetekben Auszt-
ria felé. Bécsbe akkoriban, úgy november végefeléig, nemcsak gyalogosan vagy ke-
rékpáron, de vonattal, autóbusszal, sőt taxival is el lehetett jutni. De én nem tartottam 
a menekülési árral, mert a hazámban akartam maradni. Otthon – szülőhazámban. Ab-
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SULYOK VINCE 

Egy ősz örök emléke – 1956* 
 Az egymás nyomába megállíthatatlan könyörtelenséggel sorjázó évtizedek hangtom-
pító ködfalán át is még mindegyre tisztán vélem hallani azt a fegyverzajt, ami a Kos-
suth-rádióból, a betervezett műsor betervezett szövegének adásán áttörve hozzánk, 
távoli hallgatókhoz kiszűrődött. Ez a „háttérzene” nem volt előre beiktatva az adásba, 
nem volt előre „jóváhagyva”. Miként az a forradalmi megmozdulás se, amelynek fej-
leményeként a Rádió Bródy Sándor utcai épületénél este nyolc óra körül ezek a fegy-
verek irregulárisan, azaz nem vártan és nem engedélyezetten, de annál fölfoghatób-
ban és annál súlyosabb érveléssel megszólaltak. 
Ezek a lövések, ez a pártállami magyar főváros szívében kirobbant s előre nyilvánva-
lóan teljesen elképzelhetetlen tűzharc hatásában azonnali hatállyal fölébe szárnyalt a 
hivatalos műsorfüzet összes, nyomtatásban meghirdetett adása szürkeségének. Meg-
rendülten, szívdobogva hallgattuk mindannyian, akik akkor az egri tanárképző főis-
kola hallgatói és tanárai közül véletlenszerűen éppen e fölerősített hangú rádiókészü-
lék körül álltunk, a Gerő-féle, fenyegetésnek szánt szólamokra várva.  
A beszédbe váratlanul behallatszó-beszűrődő lövések hangját tehát egyrészt meglepe-
téssel hallgattuk, másrészt alig titkolt megrendüléssel és szívdobogással is. Felujjon-
gani vagy tapsolni akkor még nem lehetett, a mögöttes évek alaposan megtanítottak 
arra, hogy igazi érzéseinket és gondolatainkat a legmélyebben titkoljuk. Szinte senki 
sem bízott senkiben. Gyanakvással lesett mindenki mindenkire. A diktatúra sötét és 
nehéz évei mintegy merev jégpáncélt fagyasztottak mind arcunkra, mind gondolata-
inkra. S ez a jégszerű maszk csak nagyon lassan kezdett el megrepedezni, s belső ag-
godalmunk is csak lassacskán kezdett helyet engedni a reménynek és a várakozásnak, 
s még lassabban az ujjongó örömnek vagy éppen az eseményekben való tevőleges 
részvételnek. A gyanakvás és az egymástól való félelem béklyóiban éltünk tehát, amit 
a rádióból nem éppen szándékoltan felénk sugárzott puskalövések sem tudtak felolda-
ni, legalábbis nem ott, helyben, ahol akkor még a leghalványabb ismeretekkel sem 
rendelkeztünk ahhoz, hogy megérthessük a lövöldözés igazi hátterét és történelmi 
jelentőségét. Az azonban rögtön nyilvánvalóvá lett talán mindannyiunk előtt, hogy 
valami nagyon fontos eseménynek vagyunk fültanúi, hiszen Budapest utcáin, leg-
alábbis a Rádió környékén, már vér folyik. S ha ez a tudat bizonyos fokú ijedséggel 
töltött is el bennünket, ezt az ijedséget alighanem messze fölülmúlta Gerőék ijedtsé-
ge, sőt fejveszettsége. 
Az én szerény életemre fordítva mindennek kapcsán a szót és az emlékezést: nem 
sejthettem ott, a főiskolai rádiókészülék előtt hallgatva és figyelve a beszédáradatot és 
a fegyverzajt, hogy számomra is milyen sorsfordító jelentőségű lesz hamarosan ez a „
távoli” ( hiszen hozzánk, Egerbe, Budapestről az éter hullámain érkezett) fegyverro-
pogás. Nem túl sok órának és napnak kellett azonban már eltelnie ahhoz, hogy a tör-
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Kettős Nóra 
 
A japán Natori Színház vendégjátékában ötvöződött az 1300-as évekből eredő Noh 
hagyomány és a kortárs japán színjátszás. Különös kontraszt alakult ki a lecsupa-
szított, díszlettelen tér s a közreműködők rafinált, gazdagon díszített jelmezei kö-
zött.  

A néhány méteresre zsugorított színpad egyik oldalán térdeplő énekesek, hátsó 
vonalán ülő-kuporgó zenészek között alig jutott tér a szereplőknek. Itt állni látszott 
az idő, szertartásos, légies mozgásuk, ceremoniális elhelyezkedéseik időt követel-
tek, hosszú időt. Eközben megcsodálhattuk aprólékos mozdulataikat, különleges, 
csúsztatott lábfejes, lábujjemelős járásukat, öltözetüket, egymás közötti rezzenés-
nyi kommunikációjukat. S a nyelvi nehézségek ellenére a történet megértése is 
könnyebbé vált ebben az álomszerű, lassú világban. 

Egyszerre volt jelen minden szereplő. A történetből kimaradók megmerevedve, 
némán vártak sorukra. A Nóra szerep megkettőződött. A hagyományos öltözetet 
viselő Nóra hűen követte darabbeli, vagyis az Ibsen korabeli viselkedési formákat. 
Ő volt a Helmer-szíve-vágya-Nóra. Míg a másik, a farmernadrágos, a testrefeszülő 
trikós Nóra árnyékként, jó lelkiismeretként, időnként csodálkozó, megbotránkozó 
megfigyelőként követte hagyományos eredetijét. 
(Kettős Nóra, a japán Natori Színház vendégjátéka, rendezte Mitsuya Mori) 
 
Eltáncoltatott Nóra 
 
Az Oslóban működő norvég-indiai Damini House of Culture társulata táncelemek-
kel igyekezett elmesélni A babaház történetét. Az öttagú zenekar - két dobos, két 
szitáros, és egy énekes/fúvós hangszeres - az egyik sarokban elhelyezett emelvé-
nyen foglalt helyet. Halk zenével fogadták a közönséget. Az elsötétített színtér kö-
zepén 12 mécses égett. Hat táncos pördült a színpadra, tenyerükbe vették a mécse-
seket és fergeteges, akrobatikus táncot jártak anélkül, hogy a lángok kihunytak vol-
na. A darab történetét jól ismerők hamar eligazodtak a táncos szereplők között, s 
ha nem is volt egyszerű a események követése, különleges élmény volt felfedezni, 
hogy milyen beszédes is tud lenni a tánc; na és a testrészek, pillantások kommuni-
kációja. A párbeszédeket intenzív, egymásra nagyon koncentráló páros táncok he-
lyettesítették. Pl. a Helmer és Krogstad között feszülő párharcot kardtánccal járták. 
A történet szöveges eredetére remekül mutatott rá az a nagyméretű papírhenger, 
amit úgy tekertek le, húzták-vonták tánc közben maguk után, mint valami ősi papi-
rusztekercset. Az adóslevél témához is jól illeszkedett ez a tekercs. 

A 14 jelenetre osztott táncjáték a klasszikus kathak, a félklasszikus chhau, vala-
mint a modern elemek ötvözete. 

Az előadók kivételes tánctudását még az effajta stílusokban járatlan néző is 
nagyra értékelte. De hogy a mozdulatok valóban autentikusak, szakmailag tökéle-

Oslói Ibsen Fesztivál, 2006                                        2079 



tesek tudhattuk meg. Laikusként 
kiemelném az ajándékokkal ha-
zatért Nóra Helmerrel évődő 
jelvoltak, azt a szakírók kritikái-
ból enetének lezárásául szolgáló 
" f e l h ú z h a t ó  ze n ed ob o z -
b a l e r i n a "  t á n c o t ,  a 
"tekergőkígyó" Krogstad táncot, 
a korábban már említett 
"kardtáncot", és a Rank-Nóra 
kettőst, amiben a doktor nyílt 
színvallását egy hosszú, vörös 
sál körül forgó finom, lírai, ra-
vaszul koreografált tánckettős 
helyettesíti.  
Nóra búcsújelenete, kétség-
beesett menekülhetnék-tánca és 
Helmer hódítani, megtartani, 
láncon tartani akaró héja-násza 
jól tükrözi a két ember elszánt-
ságát. Végül Nóra leveszi nya-

kából a jegyesláncot, s leveszi homlokáról a piros pöttyöt. 
(A babaház, Damini House of Culture vendégjátéka, rendezte Morten Krogh) 
 
A nüanszok Nórája 
 
A szentpétervári Belij Színház 2003-ban mutatta be a Nórát. Még abban az évben 
három Arany-maszk díjat nyertek, majd 2004-ben Közönségdíjat. Ez az előadás 
Nóra belső monológjára épül. Nóra a szobájában, s annak is egy madárkalitkára 
emlékeztető kuckójában (csak nem Strindberg Júlia kisasszonyára utalandó?) ku-
porog, onnan figyeli, lesi, kommentálja a mindenki által jól ismert ibseni esemény-
sort. Egy tisztességes előadáshoz ez az ötlet (nézőpont) is elég lenne. De a 
péterváriak még mással is kísérleteznek. Megpróbálják a darabot hollywoodi, 
melodramatikus némafilmes stílussal is fűszerezni. A realista jelenetek az egyik 
pillanatról a másikra átváltanak nagy ívű gesztikulációkkal, túljátszásokkal, teátrá-
lis fogásokkal tűzdelt, negédes jelenetekbe. Dalra fakadnak, tónust váltanak, új 
színpadi megvilágítást kapnak. Ez utóbbi például úgy nagyítja fel, s vetíti ki a hát-
só falra Helmer figuráját, hogy úgy tűnik, mintha Drakula-Lugossy tartaná karjai-
ban Nórát. A háttérben egész idő alatt ott szól a némafilmek elengedhetetlen „
konferansziéja", a zongora. 

Minden apró részletnek, kelléknek fontos szerepe van. A babaház/kalitka ülőal-
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galmának, mert valóban mëgsegítëtt: a halálbul visszahíva, Tuonela sötét tavábul, 
Manala mocsaraibul. Én magamban mit sëm érëk, gyarló embëri erommel, Isten 
irgalma ha nincsen, Terëmto nëm támogatna.” (640) 
     Most hát léha Lemminkäinen elindult haza, honába, véle édës asszonyanyja, 
szerelmetës szép szüloje. (644) 
     Ezzel Kaukót elbocsátom, vetëm léha Lemminkäinent más végére verseimnek. 
Fordítok dalom folyásán, erëgetëm más medërbe, elindítom új utakra. (650) 
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tárolóit. Kenetëket ott kevernek, zsíradékokat surítve csillogó ezustcsuporban, szá-
mos színarany köcsögben. Mézet foznek ott középën, olvasztott vajat baloldalt, 
észak táján édës márcot, déli oldalon olajat. (524) 
     Méhike, egek madara, kapott méretlenül márcot, mézet këllo mennyiségben. 
Csak keveset këlle várni, máris mëgjött döngicsélve, kerëngve, köröket írva, hasán 
száz szarudobozzal, szárnyain ezër edénnyel: ebben méz, varázsvíz abban, jóféle 
kenocs amabban. (534) 
     Akkor Lemminkäinen anyja szájába szëdëtt belolük, kenocseit kóstolgatva 
jóízueknek találta. „Ezëk már igazi írak, valódi varázskenocsök! Isten gyógyított 
ilyekkel, övéi sebére öntve.” (542) 
     Mindjárt mëgkente a holtat, az ájultat ápolgatta, csontja csonkjait bekente, tagjai 
töréshelyeit. Fëlül kente, majd alulról, ëgyszër könnyedén középütt, majd a száját 
szóra nyitva, így fordult halott fiához: „Kelj föl fektëdbol fiacskám, 
szëndërgésëdbol, szülöttem, térj vissza halál honábul, búbánat birodalmábul!” (554) 
     Fölkelt fektébol a férfi, ájult álmából neszüdve. Száját szóra is nyitotta, maga 
mondta, fölfelelte: „Én aztán sokat aludtam, hétalvó, soká hevertem! Igën elnyo-
mott az álom, egészen belébutultam!” (562)  
     Akkor Lemminkäinen anyja válaszolt neki viszontag:  „Alunnál bizony örökre, 
mëg nëm érve ébredésëd, nyomorult anyád ha nincsen, ha szëgény szüléd nëm 
ébreszt. (568) 
     „Mondd el most, szëgény szülöttem, hadd halljam saját fülemmel, mint 
mënesztëttek Manába, ki tëtt Tuonela tavába?” (572) 
     Monda léha Lemminkäinen, szüloanyjának felelte: „Csurgósipkás csordapásztor, 
untamolai vakondok: az mënesztëtt el Ma-nába, az taszajtott Tuonelába. Vipërát 
emelt a vízbül, mérges kígyót a mocsárbul, mëgölte szëgény szülötted. Addig nëm 
terjedt tudásom: bürökmérëg bájolásig, vakcsore való varázsig.” (584) 
     Monda Lemminkäinen anyja: „Ó, bolondoknak bolondja! Azzal kérkëdtél kevé-
lyen, hogy a lappokat lëdallod, s nëm bírsz mérgivel büröknek, vakcsobül való va-
rázzsal? Vakcso vízben jött világra, kígyóhúr habokba hulla velejébül vízityúknak, 
tavi fëcskének fejébül; Syöjätärnek szája köpte, lúdvérc vízre löttyentëtte, hullám 
hosszúra sodorta, nap pácolta porhanyóra; szello volt a ringatója, víz lehellete 
löködte, hullám hajtotta a partra, vihar szárazra vetëtte.” (602) 
     Akkor Lemminkäinen anyja gyermëkét kigyógyította, teljességgel helyrehozta, 
azelottvaló alakra, de még kissé délcëgebbre, erosebbre, mint elobbed. Tudakolta 
tole végül, van-ë még valami híja? (610) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Ajaj, híjom hogyne vóna: odavinne szívem vágya, 
lëlkëm mindën óhajtása: Észak édës lányaihoz, fonatos fejük díszéhëz. Penészës 
fülu anyósom lányát tolem mëgtagadta: hogy a récét këll lëlonöm, hazahurcolnom a 
hattyút Tuonela sötét tavárul, szent folyó zuhatagábul.” (622) 
     Monda Lemminkäinen anyja, felelve fia szavára: „Hagyd a hattyúdat magára, 
hadd rostokoljon a réce fekete halálfolyóban, zubogó zuhatagokban! Inkább indulj 
most hazádba avval a szëgény anyáddal! Jószërëncsédnek örülhetsz, Isten áldó ir-
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kalmatossága több formában, helyzetben is játékba hozható, a xilofonütőkkel Rank 
doktor nem csak a tarantella táncot kíséri, hanem Chaplin klasszikus balettcipő je-
lenetét is utánozza, majd nyílvesszőnek használja, végül Nóra ezekkel tűzi fel a 
kontyát. S ugyanígy a mozdulatoknak, a színészi mesterség szinte minden megta-
nulható, elsajátítható fogásának jelentősége van. A színészek tudásuk legjavát 
nyújtják, s ebben a szűk kamara-térben is olyan mélységekbe ragadják le a nézőket, 
ahonnan majdnem nincs visszaút. Szinte lehetetlen kilépnünk a Nóra-szoba, a Ba-
baház fogságából. Ki-ki elbűvölten ül a maga nézőtéri vallatószékében (nem túlsá-
gosan kényelmes, szűk és kemény alkalmatosság a Nemzeti Színház legfelső eme-
leti „díszletfestő termében”), és nem akaródzik egyikünknek sem elkísérni Nórát a 
hideg, havas, „bizonytalan" útra. Nem is kell, a darab szokatlan fordulattal végző-
dik. Nóra bezárkózik a babaházba, a férj végleg kiszorul ebből az otthonból, eldob-
ja a kulcsait – sötétség. (Nem tudhatjuk, de sejteni lehet, hogy Torvald hagyja el a 
házat.) 

A némafilmes jelenetek pantomimszerű, stroboszkópos fénnyel segített „
képsorai” igen összehangolt játékot kívántak a szereplőktől. S ebbe az összetett, 
komplikált játékba időnként becsúszott egy kis ritmushiba. Félbeszakadtak a meg-
kezdett mozdulatok, vagy üresjáratra jutott még szöveg. Nagy valószínűséggel az 
oslói szűkre szabott színtér a mozdulataikkal együtt a hozzájuk kapcsolt szövegek 
idejét is korlátozta. 
(Nóra, a St.Pétervár-i Bjelij Színház vendégjátéka, rendezte Mikhail Bytsjkov) 
 
Három a Peer 
 
A 2006-os Fesztiválon három méretben láttunk Peer Gynt előadást. A nagyszínpa-
don a spanyolokét, a kisszínpadon az izlandiakét, a zsebszínházban a dánokét. Va-
lamiképp lehetetlennek is látszik így egy kalap alatt szólni róluk. Nem csak a szín-
padméretbeli különbségek miatt, hanem mert merőben más elképzelések valósultak 
meg az előadásokban. Annyi közös volt talán bennük, hogy egyik sem klasszikus, 
hagyományos színrevitele Ibsen verses drámájának. 
 
Dán Peer 
 
A dán Betty Nansen társulat öt fiatalembere mintha iskolásoknak vagy egy konfe-
rencia résztvevőinek akarná röviden elmeséli ezt a rém összetett, bonyolult mesét. 
Egyikőjük karikatúra rajzsorozattal, mintegy vásári kikiáltóként ismerteti a cselek-
ményt,  majd kronologikus sorrendben, de csak a legfontosabbnak tartott jelenetek-
ből mutatnak be néhányat látvánnyal s rafinált kellékkel, eszközzel. Sokkoló, be-
avató színház, de mégsem molesztálják túlzottan a nézőket. Látványos jeleneteik-
ben szerepel: rap-musical!, vásári komédia, diákszínjáték, kvázi-zsonglőrködés, 
stand-up komikum, báb és marionett játék. A leghatásosabb talán Peer megszületé-
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se, az, ahogyan kibújik Aase anyó művelúr jelmezéből, hátrahagyva a karosszék-
ben a megráncosodott, kiüresedett jelmez-anyót. Hasonlóan fergeteges egyéni 
bravúr Peer és a Gomböntő szópárbaja, dialógusuk két szólamra, ahol Peer egy 
kesztyű-bábú a Gömböntő balján. Nem kis teljesítmény egy egészen fiatal szí-
nészsuhanctól. Kissé elnagyolt lett viszont a mindig hálás szerepeket és jó színpa-
di hatást kínáló Dovre jelenet, de sikert arattak más, rapos, énekes jelenettel, vásá-
ri ripacskodással. Ez már a második olyan kamara-Peer előadás (az első 1998-ból, 
egy olasz társulattal), ahol bebizonyosodott, hogy nemcsak a piramisok tövében 
(egyiptomi-norvég koprodukció, 2006) vagy a Gålå tó partján játszódó Peer elő-
adások  (2006 október elején vendégszerepeltek  a New York-i Central Parkban) 
nyújthatnak maradandó Ibsen-inspirálta színházi élményt. 
(Gynt,  a Betty Nansen Színház vendégjátéka, rendezte  Mogens Pedersen és Kitte 
Wagner) 
 
Izlandi Peer 
 
Az izlandiak kisszínpadi Peer előadásán közel sem derült annyit a közönség, mint 
a dánokén. A jelenetek többsége egy kórház/elfekvő/öregotthon/műtő-féle szobá-
ban játszódott. A hideg fények, az elkoszolódott színek, a lefojtott hangok s indu-
latok különösen letargikus hangulatot árasztottak. Minden jelenet lehangolóra, 
végletesre lett szabva. Durvák az arcvonások, darabos a mozgás, tépett a jelmez. 
A rendező ügyesen válogatta színészeit. Sminknélküli öreg arcok, ráncos hájlebe-
nyek, megereszkedett tokák kendőzetlen mutogatása speciálisan izlandi körülmé-
nyekre igazítva: például Aase anyó egy halfeldolgozó üzem hűtőtárolójában dol-
gozik, a konferencia jelenet pedig egy csupasz férfiakkal teli szaunában játszódik. 
Ez a Peer nem az a hazudozó, kópéskodó mesehős, akit szívesen lát bármely kor 
bármilyen ízlésű közönsége. Itt a ma kegyetlen, individualista, kiüresedett valósá-
ga jelenik meg a maga nyersességében, brutális naturalizmusában. Aase anyó ha-
lálba kocsikázása sem a Peer-hajszolta, rénszarvasvonta ezüstszánon folyik a me-
sebeli norvég havasok felett, hanem a boncasztal hidegfényű fémasztalán. Ezen 
feküdt a halott Peer a nyitójelenetben, itt kapott haladékot a gomböntő/
boncmestertől, hogy bizonyíthassa emberségét, jóravalóságát.  

A naturalista színjátszás mintapéldája. Nyílt színen trancsíroznak halat, 
Peer egy hullából boncolja ki azt a bizonyos hagymát, amiben a dolgok eredetét/
magvát keresi majd. Solveig, szerelmét bizonyítandó, tenyerében saját véres, do-
bogó szívével járul a végleg visszatért Peer elé. Majd a menyasszonyi ruhába öl-
töztetett halott Solveig is a fent említett műtő/boncasztalra kerül, amit aztán füg-
gőlegesen a falra akasztanak, mintegy a déli országokban szokásos felöltöztetett, 
bekeretezett Madonnát. (Peer Gynt –Pétur Gautur- a  Thjodleikhúsid, Reykjavik 
(Izlandi Nemzeti Színház) vendégjátéka, rendezte Baltasar Kormákur) 
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nek!” (402) 
     Méhike, ügyes madárka szállott máris fürge szárnyon mézillatú Metsolába, tálto-
si Tapiolába. Virágrul-virágra röppent, nyelvével nedut nyalintva kelyhébol kilenc 
virágnak, száz fajtájú fu fejérül. Jött dönögve-döngicsélve, kerëngve, köröket írva, 
mindën szárnyán mézteherrel, tollai telítve írral. (414) 
     Akkor Lemminkäinen anyja vëtte azt a jó kenocsöt, betegét bekenëgette, orvo-
solgatta szülöttit, de nëm ért el sëmmit avval: száját nëm bírhatta szóra. (420) 
     Mondta akkor méhikének: „Méhike, aranymadárka, mostan más irányba indulj: 
kilenc tengërën kërësztül szállj az ópërënciás szigetre, mézet izzadó mezokre, ta-
nyájára Tuuri úrnak, Palvoinen palotájába! Mézlelohely az, de milyen! Ott találsz 
igazi írat, erekre való kenocsöt, alkalmatost tört tagokra. Hozz abból a jó kenocsbül, 
szëdëgess a drága szërbül; sebeire hadd kötözzem, beteg testire borítsam.” (436) 
     Most a méhe, gyors legényke, újra útrakelt rëpülve kilenc tengërën kërësztül, sot 
talán tízën kërësztül. Szállt egész nap, szálla másnap, harmadikat is haladta; nëm 
telepëdëtt lë nádra, nëm pihent piciny levélën: szállt a tengëri szigetre, mézzel har-
matos mezokre, habzó sello hajlatába, szent folyamnak forgójába. (448) 
     Ott pörgették azt a mézet, ott kevertek jó kenocsöt icipici ibrikëkben, sok csinos 
cserépcsuporban, hüvelykre ragaszthatókban, ujj hëgyére húzhatókban. (454) 
     Méhe, könnyu kis legényke kenocsöt kapott ëlëget, s csak kevés idocske múlott, 
pillanatnyi-përcenetnyi, máris jodögélt lihëgve, dérrel-durral döngicsélve, kilenc 
korsóval ölében, hátán még hetet cipelve, mindënik tele kenoccsel, suru zsírokkal 
tetézve. (464) 
     Akkor Lemminkäinen anyja kente azt a jó kenocsöt, kenocseibol kilencet, nyom-
va még utána nyolcat. De nëm ért el sëmmit avval, bizony, sëmmit sëm segítëtt. 
(470) 
     Akkor száját szóra nyitva, maga mondta, fölfelelte: „Méhike, egek madara, in-
dulj immár harmadízben, szállj az Ég emeletére, kilencedik ég fölébe! Ott lelsz édës 
márcra-mézre, ëlëgendo édësségre; Istenünk igéz olyannal, Ég Ura varázsol véle, 
gyermëkeit gyógyítgatva súlyos sérüléseikbül. Mártsad szárnyad édës márcba, tolla-
idat tiszta mézbe; szállíts szárnyaidon márcot, mézzel terhelvén ruháid, betegnek 
borogatásul, írul sérültnek sebére.” (488) 
     Méhike, aranymadárka tudakolta, kérdve tole: „Hát oda hogyan rëpüljek, gyá-
moltalan, gyönge gyermëk?” (492) 
     „Könnyu lësz odajutásod, finom fölkapaszkodásod: hold alattad, nap fölötted, 
mënnybolt csillagai mellett. Ëgy napot rëpülsz, emelkëdsz holdvilágnak homlokára, 
másnapon tovább törekszël, föl a Göncöl gallérjára, harmadik nap hágsz magasra, 
hétcsillagnak halmaira; onnan már az út arasznyi, ëgy picurka-përcenetnyi 
Terëmtonek trónusáig, igaz Isten udvaráig.” (506) 
     Méhe fölröppent a földrül, mézmadár a zsombikosbul; szorgalmasan szálldogál-
va, zsënge szárnyon zöngicsélve hamar túljutott a holdon, napkorongot mëgkerülte; 
Göncöl gallérjára szállva, Hétcsillag fölébe hágva Isten pincéjét elérte, Terëmtonek 
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az visszaérkëzoben. Kiszëdte szëmét a márna, csontjait csuka lërágta. Eresszed a 
vízbe vissza, taszajtsd Tuonela tavába! Talán jó lësz tokehalnak, víza válhat még 
belole.” (294) 
     Ámde Lemminkäinen anyja nëm lökte a vízbe vissza. Mëghúzta a mélyet újra 
gerebléje rézfogával Tuonela-folyófenékën hosszában, harántirányban: félkezét, 
fejét kifogta, ëgy csomó csigolyacsontot, ugyanannyi bordacsontot, mindënféle más 
izinket. Fiút építëtt ezëkbül, Lemminkäinent összerakta. (306) 
     Húst a húshoz illesztëtte, csontot csontra építëtte, toldozgatva ízet ízhëz, eret 
érhëz varrogatva. (310) 
     Kötözgette fürge kézzel, érvégeket összevarrta, szëdëgette szálaikat. Közben 
mondta-mondogatta: „Erek asszonya, nagyasszony, érhëz érto tündérasszony, érfo-
nalaknak fonója remëk rézveretës rokkán, óncirádás cifra orsón, vassal küllozött 
kerékën! Hozz segítségët sërényen, szorongató szükségünkben, érgombolyaggal 
öledben, hón alatt hozott nyalábbal, tört ereket összetënni, inak végit összevarrni 
szablyaéllel szabdalt húsban, tépëtt-tátongó sebëkben! (328) 
     „Hogyha ennek nincs hatása, ott a tündér ég tavában: viszi rézzel vert ladikja, 
bíbor bordájú hajója. Jöjj, tündér, az ég tavárul, mënny köldökérol, kisasszony, 
vérerekën át evezni, tört tagokon át hajózni, csontcsatornákon csurogni, vájatokban 
vándorolni! (338) 
     „Ínrostokat rakd helyükre, eresztékük ëgybetéve, szálereket szájjal össze, végük-
kel veroereket, közepeseket kacsukkal, legkisebbeket lukukkal!” (344) 
     „Vëdd picinyke varrótudet, fuzz selyëmfonált fokába, varrogasd finom fonállal, 
apró tuvel összetuzve, erek csonkjait csomózva, selyëmszállal összeöltve! (350) 
     „Hogyha ennek sincs hatása, magad jöjj, magas Úristen, paripáidat befogva, 
csillagszërszámos csikókat! Hajtsd kërësztül hímës szánod csontokon, tagok csapá-
in, izommozgató inakon, vért erëgeto erekën! Csont közét kitöltve hússal, inakat 
inakhoz öltve, használj csont helyëtt ezüstöt, aranyat, hol ín hiányzik.”(362) 
     „Hol hártyának volna híja, ama helyre hártya nojön, szétszakadt inak helyébe új, 
eros inakat illessz; ahol nagy volt vér veszése, friss vér folydogáljon ottan, csont-
cserepeknek helyébe csontok, épëk épüljenek, valahol izom hibádzik, pótold a hi-
ányt izommal, mindënt régi rëndbe rakva, szokott szërkezetbe téve: csontot csont-
hoz, húst a húshoz, tagokat tagokkal ëgybe!” (376) 
     Ezzel Lemminkäinen anyja csak embërt csinált fiábul, régi formájába rakva, 
azelott való alakba. (380) 
     Boldogult ugyan inakkal, elkészült ugyan erekkel, de nëm bírhatta beszédre, 
hogy a szája szóra nyíljon. (384) 
     Tanakodva-tépelodve mondogalódott magában: „Hol kerítëk most kenocsöt, 
csodaírat hogy csinálok betegnek borogatásul, mëggyötörtnek gyógyszëréül, hogy a 
száját szóra nyissa, mëglelje mesélokedvit?” (392) 
     „Méhike, aranymadárka, vadvirágok kiskirálya! Mënj el színmézet szërëzni, 
édës márcot hozz magaddal mézillatú Metsolábul, táltosi Tapiolábul; ëgyiket virág 
ölébül, másikat füvek fejérül betegnek borogatásul, gyógyírul gyöngélkëd -
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Spanyol Peer 
 
A spanyolok Peer Gyntje egy nagy építkezési területen játszódik. A színpadon kör-
ben hatalmas állványok, előtérben camping-WC-k. Oldalt büfékocsi, s benne Aase 
anyó a csapos. Alumínium söröshordókat cipel egyik oldalról a másikra, miközben 
a félig ittas Peer folyton láb alatt van. Az állványokon elszórtan gitáros zenészek, a 
színpad közepén dobfelszerelés mögött Solveig. Régi és mai rock számokat játsza-
nak a kvázi színváltások között, de néha a főtémákba is bekapcsolódva.  

A szünetben, a színház nagybüféjének provizorikus színpadán folytatják a  zené-
lést, itt Solveig egy negédes spanyol számot énekel, majd ezen a pódiumon zajlik a 
Peer konferencia-jelenete is. Whyskivel koccintanak a norvég olajra! A közönség 
egy része erről a betét-jelenetről lemarad, mert a kora őszi estén az erkélyen vagy 
az Ibsen szobor körüli téren szellőzteti ki fejéből az első felvonás pergő, zajos, me-
diterrán-vásári zűrzavaros jeleneteit.  

A második felvonásban a színpad legelejére is kerül egy magas építkezési áll-
vány. Ezen és ekörül zajlik például az egyiptomi szín, és a tengeri utazás szín, vég-
telen sok lehetőséget nyújtva akrobatikus, nyaktörő jelenetekre, ötletek bőséges 
kiaknázására. 

Solveig norvégmintás pulóverben énekli a híres Grieg szerzeményt, majd visz-
szavonul a dobfelszereléséhez, amit időnként úgy húz-von dobogóstól maga után, 
mint Brecht Kurázsi mamája a szekerét. Itt-ott más utalásokat is felfedezhetünk, pl. 
Dovre apó Rod Stewartra hasonlít, bőrszerkós rockzenész. Bármennyi is a mára 
kacsintgatás, a jelzésszerű utalás a norvég ajándéktárgyakra (troll, zászló, jávor-
szarvas, karácsonyi manók), Ibsen katalánul mondott szövege mindvégig a köz-
pontban marad (s norvég és angol nyelvre fordítva olvasható két kivetítőn is). 

Calixto Bieitos katalán rendező elhíresült provokáló, nyers, meghökkentő rende-
zéseiről. A Peerben sem kíméli meg a nézőket a brutális, naturalista képektől, de a 
szereplőket sem a fizikailag kimerítőre koreografált jelenetektől. Peer Gynt, a bar-
celonai Teatre Romea társulatának katalán nyelvű vendégjátéka, rendezte Calixto 
Bieitos) 
 
Kísértetek és... 
 
A nemzetközi Ibsen Fesztiválokon a felkapott Nóra, Hedda és Peer darabok mellett 
voltak egyéb Ibsen bemutatók és vendégjátékok is. A 2006. évi kínálat különösen 
bőséges volt. A Fesztivál 24 játéknapján közel 100 előadásnak adott helyet öt  
színpadán az oslói Nemzeti Színház. A norvég társulatokon túl 12 vendég együttes 
lépett színpadra: két dán, egy-egy lengyel, svéd, izlandi, kínai, spanyol, japán,  ro-
mán, orosz, amerikai, brazil. A 20 darabból négy volt Hedda Gabler, négy Nóra, 
három Peer Gynt, két Kis Eyolf s egy-egy Kísértetek, A tenger asszonya, John 
Gabriel Borkman, Ha mi, holtak, feltámadunk, Solness építőmester, Brand, Vadka-
csa előadás került színre. 
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Elmaszatolt Kísértetek 

 
Az áttetsző függönyön az 1900-ban először és itt, az oslói Nemzeti színházban 

bemutatott  A kísértetek  c. előadásról készült kivetített színpadfotó látható. Ami-
kor a függöny felmegy, pillantásunk egyik színpadi székről ugrik a másikra. Van 
hová, 16 merőben különböző stílusú ülőalkalmatosság rendetleníti el a játékteret. 
A barokktól a műanyag kerti székig, a tonetttől a hokedliig. Ezeket a második 
színre szép sorba állítják a közönséggel szemben, majd a darab végére javarészt 
megtisztítják tőlük a színpadot. Kezdetben a nézőtér s a színpad is szokatlanul vi-
lágos, mintha a darabnak nem akarózna elkezdődnie. Majd az idő haladtával, a 
tragédia közeledtével egyre komorul, sötétül a szín. Az újfunkcionalista díszletek 
között (Norvégiában egyre jobban elterjedő építészeti stílus) faltól falig verődnek, 
majd elhalnak a darab utolsó szavai. 

A kellékek meghökkentő voltáról is érdemes szólni. Állványos mikrofon szol-
gál az egyes szereplők szerepből való kiszólásának a felhangosítására, az apa vagy 
a lelkész prédikációinak a kiemelésére. A tálalón vizeskancsó mellett műanyag 
poharak állnak, s alkalomadtán a pezsgőt is ebből isszák. Az 1900-as bemutatón is 
használt zenebetétek egy ormótlan street-blasterből szólnak. Amúgy lecsupaszí-
tott, Myrtvedtől (a magyar közönség Jon Fosse: A gyermek című darabja  dunaúj-
városi bemutatójának díszlettervezőjeként ismerheti)  megszokott furnérlemez 
falak, vakon tátongó ablakok és ajtónyílások. Nem feltűnő, maszatos színek. Időn-
ként az 1900-as bemutató háttérdrapériáját is felvonják, leeresztik; egy óriásira 
kinagyított, norvég tájat ábrázoló, nemzeti romantikus festményt. 

Alvingné, a kapitány özvegye ebben az előadásban nem nagy-, hanem ténsasz-
szony. Manders nem áhítatoskodó lelkész, hanem üzleties tévéprédikátor, némi 
vonzódással a fiatal szolgálólányok iránt. Az Osvald és anyja közötti "viszonyra" 
semmiféle jelzést nem kapunk kettőjük színpadi összjátékából. Ezáltal Ibsen egyik 
leglényegesebb – soha ki nem mondott, de sugallt, lebegtetett – sejtetése anya és 
fia bűnös kapcsolatára nem nyer megerősítést. 

A szereplők baltával faragott sablonok, csiszolatlanok. Az első pillanatban rá-
juk aggatott sémák úgy feszülnek rajtuk, hogy ettől a darab folyamán fejlődésre 
képtelenek. Mindhiába a színészek egyéni jó alakítása, a hibásnak tűnő rendezői 
elképzelés, a manírok, a minden áron maira újító ”fogások” és a kellékek szeren-
csétlen összhatása folytán darabokra esik az előadás. Folyton kibillen a néző a be-
fogadásra nélkülözhetetlenül  fontos komfortjából – ez a sokkoló színház jellem-
zője, s nem e klasszikusan kukucskáló típusú nemzeti színházé.  (Kísértetek, az 
oslói Nemzeti Színház bemutatója, rendezte Alexander Mørk-Eidem) 
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mëghajolva mondta: „Isten jószága, napocska, nëm találkoztál fiammal, én aranyos 
almácskámmal, ezüstös bogú botommal?” (184) 
     Bizony, tudta a napocska, égnek ékëse kimondta: „Hej, szëgény anya, szülötted 
mëg van halva, elveszejtve fekete halálfolyóba, Manala örök vizébe. Zúgókon zu-
hanva méne, sodródva suhant az árral Tuonelának mély tavába, Manala mocsarai-
ba.” (194) 
     Akkor Lemminkäinen anyja elsírta magát eloször, kovács muhelyét kereste:  
„Idehallgass, Ilmarinen! Ha kovácsoltál korábban, kovácsolj ma is keményen, réz-
gereblyét verj ki nékëm, vasfogakkal fölszërëlve! Fogait százölesre szabjad, a nye-
lét  ötszáz ölesre! (204) 
     Ilmarinen, vas veroje, idotlen idok kovácsa remëkëlt gereblyét rézbül, vasfogak-
kal fëlszërëlte, fogait százölesre szabta, a nyelét ötszáz ölesre. (210) 
     Akkor Lemminkäinen anyja vasgereblével kezében szállt alá Halálfolyóra, Nap-
hoz fordulva fohásszal: „Isten jószága, napocska, földnek istenadta fénye! Süss 
elébb ëlég erosen, melegebben másodízben, harmadszor egész heveddel! Álomné-
pet álmosítsad, Manala hadát lëlankaszd: gyëngüljön halál hatalma!” (222) 
     Isten jószága, napocska, földnek istenadta fénye, libbent görbe nyírfagallyra, 
száraz égërágra szállva. Majd sütött elébb erosen, melegebben másodízben, har-
madszor egész hevével. Álomnépet álmosítva Manalát lëlankasztotta: ifjat kard 
kërësztvasára, vént a botja vastagára, férfinépet fegyverére. Végül szépën 
visszaszálla égnek végtelen vízére, imént elhagyott helyére, régi rëndës pályájára. 
(238) 
     Akkor Lemminkäinen anyja vasgráblát kezébe vëtte, fia testit összeszëdte zajló 
víznek zúgójábul, forgatagos szent folyóbul. Szëdte volna, nëm találta. (244) 
     Akkor mélyebb vízbe méne, belelábolt a folyóba, harisnyán fölyül habokba, kö-
tésig belémerülve. (248) 
     Fiát gráblával kutatta Tuonela folyója mélyin; ár ellenében kotorta, húzva 
ëgyszër s másodízben: fia ingét csak kifogta, bizony azt is bánatára. Húzta újra har-
madízben: harisnyát talált s kalapot, harisnyát búbánatára, kalapot keseruségre. 
(258) 
     Még mélyebbre mënt azonban, Manala morotvájára. Ëgyszër húzta víz 
mëntében, kétszër mëghúzta kërësztben, harmadszor haránt irányban. Hát a harma-
dik húzásra fëlmerült ëgy gabnakéve, gerebléjén fënnakadva. (266) 
     Nëm volt ám az gabnakéve, hanëm léha Lemminkäinen, az a szép 
Kalandoskedvu. Beleakadt a gereblye gyurusujjának gyökébe, hüvelykujja hajlatá-
ba. (272) 
     Fëljött léha Lemminkäinen, kibukott Kaleva sarja rézgrábla fogán forogva, tótü-
kör fölött lebëgve. Hanëm volt valami híja: félkeze, feje hibádzott, számos tagja-
porcikája, mëg az élet ráadásul. (280) 
     Szóla aggodalmas anyja tanakodva-tépelodve: „Lëhetne-ë ebbül embër, bajnok 
válhat-é belole?” (284) 
     Hogy a holló mëghallotta, elkiáltotta fölötte: „Nëm volt embër elmënoben, nëm 
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hólucsokba roskadt, vagy tán mëgfagyott a jégën, jutott farkasnak fogára, boszült 
medvének belébe.” (72) 
     Monda Lemminkäinen anyja: ”Mit hazudozol hiába? Fiammal nëm bír a farkas, 
Lemminkäinennel a medve! Farkast ëgy ujjal elöli, medvét markával lëbírja. Ha 
azonnal mëg nëm mondod, hova tëtted Lemminkäinent, új csurkapudat kidöntöm, 
Szampó zárait lëtépëm.” (82) 
     Szólt a pohjolai asszony: „Jóllakásig jóltartottam, ëtetve-itatva boven, fürösztöt-
tem tejbe-vajba. Ültettem ladik farába, hogy az árkon átevezzën. Föl nëm foghatom, 
mi érte, lëcsurogtában mi lelte, hogy a zúgóba zuhant-ë, sello árja elsodorta?” (92) 
     Monda Lemminkäinen anyja: „Mit hazudozol hiába? Ideje igazat szólni, hazug-
ságnak véget vetni. Hova tëtted Lemminkäinent, Kaleva fiát veszejtve? Végórád 
ütött különben, itt ehelyt elér halálod.” (100) 
     Szólt a pohjolai asszony: „Immáron igazat mondok. Küldtem vadrénre vadászni, 
sível szarvast hajkurászni, Hiisi táltosát betörni, méncsikóját mëgnyergelni, majd 
Haláltó hattyújára, szent madarat mëgvadászni. Többet nëm tudok, mi lelte, 
veszëdelmére mi válott, ki lëhet kerékkötoje, mért késik jelëntkëzése 
mënyasszonyt-arát kikérni, lányomat kikövetelni.” (114) 
     Anyja útrakelt azonnal fia fëlkutatására. Lápon farkasként loholva, erdon med-
veként motozva, vidraként a vízben úszva, hangyaként homokba bújva, dombon 
dongóként dönögve, fülesként mezon futosva, mindën sziklát mëgmozdítva, tuskó-
kat kidöntögetve, hullott ágakat halomba, pudvásábul pallót rakva. (126) 
     Így kereste, így kutatta hetekig, de nëm találta. Fiát fáktul kérdëzgette, tuntét 
tolük kérve számon. Fa felelte, szálfa szóla, tölgy tudósan válaszolta: „Van ëlég 
bajom magamnak, nëm gondolhatok fiaddal. Nagyonis nehéz a sorsom, ugyancsak 
kijutott nékëm: fëlhasogatnak hasábra, aprófának aprogatnak, szárítóban 
senyvesztenek, irtásföldön fölpërzsëlnek.”(140) 
     Kereste-kutatta ëgyre, hetekig, de nëm találta. Gyalogút futott feléje, bókolva 
köszönt az útnak: „Isten jószága, utacska, nëm találkoztál fiammal, én aranyos al-
mácskámmal, ezüstös bogú botommal?” (148) 
     Út felelte fontoskodva, mesélgette-mondogatta: „Van ëlég bajom magamnak, 
nëm gondolhatok fiaddal! Nagyonis nehéz a sorsom, ugyancsak kijutott nékëm: há-
tamon kutyák kocognak, lovasok, lovak taposnak, ciposarkakkal sürögnek, csizma-
talpakkal topognak.” (158) 
     Kereste tovább, kutatta hetekig, de nëm találta. Hát a hold haladt feléje. Mélyen 
mëghajolt a holdnak: „Istenadta hold világa, nëm találkoztál fiammal, én aranyos 
almácskámmal, ezüstös bogú botommal?” (166) 
     Istenadta hold világa tudta, mit feleljen erre: „Van ëlég bajom magamnak, nëm 
gondolhatok fiaddal. Nagyonis nehéz a sorsom, igëncsak kijutott nékëm: éjthosszat 
magam bolyongok, fénylëk dermeszto fagyokban, télën virrasztok veszodve, nyá-
ron nyomtalan lënyugszom.” (176) 
     Kereste tovább, kutatta hetekig, de nëm találta. Napot szëmbejoni látta, mélyen 
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Ha mi, holtak, feltámadunk 
 
Az oslói Nemzeti Színház bemutatójára a tetőtérben festőműhelyből átalakított 
játszótéren került sor. Ide szorulnak a rétegérdeklődésre számot tartó előadások. A 
téglalap alakú játszótér körül, a hosszanti éleken egy-egy sorban, míg a téglalap 
két végében két-két sorban foglalt helyet a közönség. A játéktér felszíne rozsda-
színű dűnesorra vagy a természet valami csodája folytán tökéletesen szimmetri-
kusra csiszolódott  bazaltdomborulat sorra hasonlított. Kizártnak tűnt, hogy ezen 
az aljzaton valaki is képes lesz orra bukás nélkül végighaladni. Az igen rövidre 
húzott, alig 60 perces darab nagy részében a színészek pedig igyekeztek úgy ten-
ni, mintha számukra természetes lenne ez az akadálypálya. A hatvan főnyi közön-
ség figyelme is folyton a  
„közlekedésre” terelődött.  

A jegyszedők ránk zárták az ajtót. Kínos, hosszú várakozás következett. A szí-
nészek is a nézők között foglaltak helyet. Fürkésztük tekintetüket, szinte szugge-
ráltuk őket, kezdjenek, történjen már valami. Az öregedő szobrászt játszó színész 
is aggódva tekintett körbe. Kínos kacarászás volt a válasz. Mintha nem lett volna 
kedvük elkezdeni. „Művész vagyok”, mondta végre, s mivel senki nem reagált rá, 
játszótársai sem igazán, az est folyamán számtalanszor elismételte. Nem tudtuk 
elhinni neki. Arra kevés volt a játékidő.  

Fiatalkori s jelenlegi múzsái – élettársai – jól terelgették a gondolatainkat a mű-
vész alkotói- és magánéletének összefüggései felé. Folyt a vita az anyag és a szel-
lem múlandóságáról, az elillanó  dicsőségről. A nagy műről. A fiatalságról, az 
elmúlásról. 

Az igen kiváló egyéni színészi alakítások nélkül óriásit bukhatott volna ez a 
vázára lecsupaszított előadás. De látható, Ibsen sok mindent kibír. A szikárra sza-
bott dialógusokon kívül az az érdekessége ennek az estnek, hogy Stein Winge 
rendező –ezen fesztivál 16 évvel ezelőtti megálmodója, elindítója – nem matuzsá-
lemekkel játszatja el az öregedő szobrászt és az őt kísértő, egykori modell-
szerető- múzsát. Az ifjú feleség pedig igen fiatal, túl szemtelen, túlontúl mai figu-
ra, s nagyszerűen manipulálja a bálványozott művészt. Durcásan követeli a műte-
rem bezártsága helyett a beígért szabad levegőt, a hegycsúcsok szédítő magasát. 

De a szobrász, önző módon, csak magával van elfoglalva. „Művész vagyok”, 
ismételgeti tagoltan, gondolataiba feledkezve, nagy szüneteket tartva, dadogva, 
elbizonytalanodva… „Művész vagyok”. Valóban, kiváló művészi teljesítmény 
volt ilyen kevés szövegből, ilyen nyaktörő aljzaton s a nézőkkel ilyen intim közel-
ségben figyelemre méltó előadást varázsolni. (Ha mi, holtak, feltámadunk, az os-
lói Nemzeti Színház bemutatója, rendezte Stein Winge) 
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Solness építőmester 
 
Az emberi vágyakat, a dicsőséget, a sikert szimbolizáló  magas torony helyett eb-
ben az előadásban horizontálisan kiosztott üvegtábla labirintus osztja darabokra a 
színteret. Az embermagasságú és szélességű táblákon épület-alaprajzok, homlok-
zattervek láthatók. A színváltásokhoz csak az üveglapokat kell a padlóba vésett 
hornyokból kiemelni, másikba illeszteni,  s máris átalakul a tervezőiroda lakószo-
bává, míg legvégül a külső teret lehatároló kerítésfallá. A díszletet – stílszerűen – 
egy építész tervezte. 

Az oslói Nemzeti Színház színészei furcsa idegenkedéssel mozogtak a megle-
hetősen leegyszerűsített, üveg-rideg térben. A darab mondandójában rejlő feszült-
ség nem a szövegből s az Ibsen művet tolmácsolók játékából, hanem csak- az 
amúgy remek- kulissza törékenységéből, pengeéles széleiből, kis tűréshatárú haj-
lékonyságából fakadt. 

Úgy tűnt, mintha a repertoár szélesítése s minden színész foglalkoztatása ürü-
gyén hozták volna össze ezt az előadást a nagyszínpad mögötti raktérből átalakí-
tott ideiglenes színen. A darabot a fesztivál 3 hete után átvitték a Nemzeti Színház 
Amfi színpadára. (Solness építőmester, az oslói Nemzeti színház bemutatója, ren-
dezte Runar Hodne) 
 
A tenger asszonya 
 
1998-ban volt a bemutatója a Robert Wilson rendezte változatnak az olaszországi 
Emilia Romagna Teatro társulat előadásában. (Donna del mare (Lady from the 
Sea) A szöveget Susan Sontag amerikai írónő alkalmazta színpadra. Ezután nem 
csak Olaszországot járta be ez az előadás, hanem francia és dél-koreai fesztiválo-
kat is. 
Robert Wilson a Texasi Egyetemen és a brooklyni Pratt Intézetben tanulta ki a 
rendezés mesterségét. Színrevitelei komplex művészeti egyvelegek: ötvözik a 
mozgást, a beszédet, a világítást, a képzőművészetet, a designt. A Long Island-i 
Watermill Center színházi laboratóriumban 2000 óta kísérletezik. Legemlékezete-
sebb rendezései: Wagner: Das Rheingold 2000; Georg Büchner: Woyceck 2000, 
Wagner: Götterdämmerung 2002; Strindberg: Álomjáték 2000; Ibsen: Peer Gynt 
2005. 

Susan Sontag 1996-ban teljes mértékben átírta, harmadára rövidítette Ibsen szö-
vegét.  Két anekdotát írt bevezetőnek, egyet arról, hogyan kapta Ellida egy hajóról 
a nevét, a másikat pedig az időnként éjfélkor partra vetődő fókaseregről. Wangel 
doktort, a férjet teszi meg a történet mesélőjének. Ezáltal szinte tálcán szolgálta 
fel Robert Wilson rendezőnek a mozgás- és fényelemekre való építkezés lehetősé-
gét. Wangel doktor elveszti feleségét. Magára marad két tizenéves lányával, akik-
nek minden gondolata akörül forog, hogyan tudnák mihamarabb elhagyni ezt a 

Lemminkäinen zajló zúgókon zötyögve, sello sodrától löködve tanyájára 
Tuonelának. (444) 
     Tuoni vérszomjas vitéze ottan kardjával kiszabta, vágta kétélu vasával. Szablyá-
jának ëgy szelése széjjeldobta öt darabra, osztotta kilenc koloncra. Tuonela tavába 
szórta, Manala mocsaraiba: „Itt ogyelëghetsz örökre számszëríjastul-nyilastul, víz 
madarára vadászhatsz, habokban hattyúra lohetsz.” (456) 
     Így lon Lemminkäinen vége, heves udvarló halála Tuonela sötét tavában, 
Manala mocsaraiban. (460) 
 
 
    TIZËNÖTÖDIK ÉNËK 
     Lemminkäinen anyja életre kelti holt fiát. 
     Varázsversëk zúzott és vágott sebëkre, csonttörésre 
 
 
     Léha Lemminkäinen anyja otthon ëgyre arra gondolt: ”Lemminkäinent vaj’ mi 
lelte, Kauko mostan merre járhat? Hírt së hallani felole, hol bolyong a nagyvilág-
ban.” (6) 
     Nëm tudta szëgény szüloje, nëm sejtëtte árva anyja, merre hányódik a húsa, édës 
vére hol veszodik. Talpal-é tobozos dombon, vagy hangafuves homokon, avagy 
tengërën hajózik habtarajos hullámokon, vagy tán szörnyu hadba szállott, 
fegyvercsörgeto csatába, lábaszáráig vërësben, térdig éro vérfolyamban. (18) 
     Kyllikki, kacér mënyecske sürgött-forgott, nézelodött Lemminkäinennek laká-
ban, Kalandosnak otthonában. Figyelte a fésut este, rápillantott rëggelënte. 
Valamék napon is nézte, úgy rëggel felé figyelte: hát vérrel folyott a fésu, vörös 
harmat hullt belole. (28) 
     Kyllikki, kacér mënyecske szóval mondta, fölfelelte: ”Jaj, odavan már a férjem, 
kedves Kaukóm holtra válott embërveszejto vadonban, kikutatatlan utakon. Ím, vér-
rel folyik a fésu, vörös harmat hull belole!” (36) 
     Akkor Lemminkäinen anyja maga mëgnézte a fésut, rögvest ríva is fakadva: ”Jaj 
nekëm, szëgény fejemnek, én nyomorult életëmnek! Lám, most támaszom, szülöt-
tem, gyámolom, szëgény gyerëkëm jutott végveszëdelëmbe, odavan a hos dalia, 
mëghótt léha Lemminkäinen! Ím, vérrel folyik a fésu, vörös harmat hull 
belole.” (48) 
     Fölfogta szoknyája szélit, ruháját karjára kapta, iszonyú futásnak indult, 
eszeveszëtten szaladva. Lábához hëgyek lapultak, völgytekenok fëltöltodtek, fëlso 
föld lëlaposodott, alsó föld fëlemelodött. (56) 
     Így ért puszta Pohjolába. Kérdëzosködött fiárul, sürgetve-tudakozódva: ”Hej, të 
pohjolai asszony! Hova tëtted Lemminkäinent, hogy vesztëtted el fiamat?” (62) 
     Louhi, pohjolai asszony maga mondta, válaszolta: ”Sëmmit sëm tudok fiadrul, 
merre tért, hová tekergëtt. Lovas szánkómra helyëztem, tüzes táltosom kasába; tán a 
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     Akkor léha Lemminkäinen hozzálépëtt, hogy közelrol mëgnézze lovát magának. 
Szóval mondta, fölfelelte: „Hiitola heves csikója, hëgyek habzószájú ménje! Add 
aranypofád kezembe, ezüstfejedet eresszed aranyos gyeplogyurumbe, ezüstös csinos 
csatomba! Nëm tartalak rosszul tégëd, nëm hajszollak én halálra; alig hajtunk ëgy 
arasznyit, csak kocogunk ëgy keveset Pohjola palotájába ahhoz a gonosz anyóshoz. 
Ha csattantok is csapómmal, húzok ostorom hëgyével, tëszëm csak sima selyëmmel, 
puha posztószallagommal.” (342) 
     Hiisi hátas pejcsikója, hëgyek habzószájú ménje aranyos pofáját adja, ezüstös fejét 
ereszti aranyos gyeplogyurukbe, csillogó ezüstcsatokba. (348) 
     Így hát léha Lemminkäinen azt a nagy lovat betörte, zabolát fogába zárva, kantár-
ját fejére kötve, majd paripájára pattant, Hiisi hátasa farára. (354) 
     Fürgéjét faron legyinti, fuzfavesszovel noszítva. Kocogott vele keveset, magas 
töltésën terelte dombnak északi felére; havas hëgyteton kërësztül ért el Észak székhe-
lyére. Méne udvarról a házba, szóla a szobába lépve, Pohjolának portájára: „Én a 
nagy lovat betörtem, Hiisi ménjét mëgnyergeltem zöld legeloin ligetnek, szent szán-
tóföldnek szegélyin, Hiisi szarvasával ëgyütt Hiisi földjérül behoztam. Adjad, asz-
szony, hát lëányod, viruló arám vihessem!” (372) 
     Louhi, Pohjola banyája szóval mondta, fölfelelte: „Csak akkor adom lëányom, vi-
ruló arád vihetëd, ha a hattyút mëgvadászod, pompás páváját vizeknek, Tuonela sötét 
tavárul, szent folyónak forgójábul ëgyszëri rugaszkodásra, ëgyetlen nyilat ereszt-
ve.” (382) 
     Akkor léha Lemminkäinen, az a szép Kalandoskedvu indult hattyúnak lesére, 
hosszú nyaknak látására Tuonela sötét tavára, Manala mocsaraira. (388) 
     Öles léptëkkel haladva, sebbel-lobbal, nagy sietve igyekëzëtt Tuonelába, forgata-
gos szent folyóra; drága íja vállra vetve, nyilas puzdrája nyakában. (394) 
     Csurgósipkás csordapásztor, Pohjolának vaksi véne, ottan Tuonela tavához, forga-
tagos szent folyóhoz várva-várta Lemminkäinent, érkëzésit ëgyre leste. (400) 
     Némëlyik napon valóban látta léha Lemminkäinent közelëdni-jodögélni oda 
Tuonela tavára, zajló zúgó hajlatába, forgatagos szent folyóra. (406) 
     Vipërát emelt a vízbül, habokból halálos bürköt, szívét általverte véle, 
Lemminkäinen mája mellett, baloldali borda szélin, jobb válla alá gyakintva. (412) 
     Akkor léha Lemminkäinen kínlódott kemény-këgyetlen. Mondogalódott magá-
ban: „Hát abban bizony hibáztam, hogy nëm tudtam mëgtanulni szerelmes 
szüloanyámtul két varázsigét csupáncsak, sokat mondok, hogyha hármat: mint 
lëgyek, miként maradjak állva áldatlan napokon; bürök bubáját feledtem, vakcsonek 
varázsigéit. (424) 
     „Ó, szüloanyám, nagyasszony, fëlnevelo drága dajka! Tudnád csak, tekintenéd 
csak, hol vagyon szëgény szülötted! Jönnél mit së késlekëdve, segítségëmre sietve, 
mentenéd szëgény szülötted öldöklo halál ölébül, korai kialuvástul viruló-vidám ko-
rában!” (434) 
     Akkor Pohja vaksi véne, csurgósipkás csordapásztor belelökte Lemminkäinent, 
Kaleva fiát veszejtve, Tuonela sötét tavába, feneketlen forgatagba. Méne léha 

2016                                              Észak hírnökei Oslói Ibsen Fesztivál, 2006                                        2087 

fjord végében magányosan álló isten háta mögötti otthont. Apjuk ide hozza új 
feleségnek, mostohának Ellidát, aki egy világítótorony-szigeten nőtt fel, s amint 
elvesztette szüleit, belekényszerült ebbe a házasságba. Két szerelme a tenger és 
egy titokzatos amerikai tengerész.  

Robert Wilson rendező a lengyel Dráma Színházban is színre vitte ezt a Susan 
Sontag féle változatot, s ezt láthattuk az oslói Fesztiválon. Wilson nevéhez fűző-
dik az éteri tisztaságú és álomkék színpadkép kialakítása is. Egyetlen vitorlarúd 
(esetleg zászlórúd?) szökik a magasba, jelképezvén szinte minden szereplő felle-
gekbe törő vágyait. A kivilágított háttérre sziluettként vetülnek a szereplők alak-
jai. Koreografált mozgásuk idővel megrajzolja karakterüket, a zene s a narráció 
összjátéka pedig a történetet. Kevés a szó, annál több a mozgás-fény-hang szim-
bolizálta misztikus jelenet. Ritka esztétikai csoda részesei lehettünk. Színész le-
gyen a talpán, aki ennyire ura és sugárzó alkotója tud lenni testének. Ne felejtsük 
el Ellida megformálójának a nevét: Danula Stenka. 

A kosztümöket a divatbemutatók világából jobban ismert Giorgio Armani ter-
vezte. Szürke és fekete minden ruhadarab, kivéve természetesen Ellida tengerkék, 
lágyesésű, testhez simuló, földig érő ruháját. Az idősebb, lázadozó, mindenből 
kitörni akaró lány sárgarépa vörös haja az egyetlen rikító színfolt. (A tenger asz-
szonya -Kobieta z morza-, a warsói Teatr Dramatyczny vendégjátéka,  rendezte 
Robert Wilson) 
 
John Gabriel Borkman 
 
A svéd Dramaten Színház vendégjátéka mérföldkő az Ibsen Fesztiválok sorában, 
mert   először került nő rendezte Ibsen mű - a főprogramban- színpadra. Nem is 
akárki ő, a magyar származású Hilda Hellwig  (sz: Fényes Hilda), akit Fallada: 
Mi lesz veled emberke? Katona József színházbeli 1999-es rendezése óta a ma-
gyar közönség is ismerhet.  

Ibsen öregkori drámáinak fő témája az élethivatás. Igaz ez a Solness építőmes-
ter s a Ha mi, holtak, feltámadunk drámákra is. A John Gabriel Borkman e két 
mű között keletkezett 1896-ban. Vegyes érzelmekkel fogadták, sokan megkérdő-
jelezték értékeit. Örök vita folyik azóta is róla, s a kutatók alapvető drámai hiá-
nyosságokra is rámutatnak. Bécsy Tamás egyenesen epikus műnek tartja. Kamil-
la Aslaksen a norvég kulturális hagyomány és az epikus dráma kapcsolatával ér-
vel Ibsen mellett. „A norvég kultúra régmúlt időkre visszanyúló tradíciója az a 
hit, hogy nemzeti identitásuk valahol legbelül, lelkük mélyén, az eljátszott szere-
pek mögött rejtőztetve, misztikumba burkolózva, a metaforák árnyékában találha-
tó; természetfeletti oltalom alatt áll. ...ha a fátyol lehull, a főhős szembekerül a 
saját életével, kiderül értéktelensége: színház volt az egész. A leleplezés drámája 
maga a dráma.” (Agora, 1993) 

Ibsen maga az egyik angol kiadás előszavában azt említi, hogy ez az egyik leg-
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sikerültebb drámája. 
Fredrik Juel Haslund pedig Borkman elemzésében arra hívja fel a figyelmet, 

hogy még nem vetették alá a legújabb struktúraelemzési módszereknek, vagyis a 
tartalom és a forma egységének a vizsgálatai eddig elkerülték ezt a drámát. Így e 
darab mélyebb megismerése még várat magára. 

John Gabriel Borkman ötvenes éveit taposó álmodozó férfi. Bányász családból 
küzdötte fel magát a bankigazgatóságig. A vezető állás érdekében lemondott sze-
relméről egy "segítőkész" ügyvéd javára. Álmai megvalósításához, az iparosítás-
hoz és a közlekedés megreformálásához, fellendítéséhez sok pénz kellett. A bank-
betétesek megtakarításaihoz nyúlt, vagyis sikkasztott. Három évet vizsgálati fog-
ságban, öt évet börtönben, s a darab kezdetéig már nyolc évet önkéntes száműze-
tésben, a Rentheim-villa emeleti szalonjában töltött. 

A Rentheim-család ikerpár lányai, Gunhild és Ella éveken át vetélkedtek egy-
mással. John Gabriel Gunhildet vette feleségül, miután szerelmét Ellát átengedte 
ügyvéd barátjának. 

Hét éves fiúk, Erhart, a bankcsőd után nagynénjéhez került. Ella, a messzire 
költözött testvér tizenöt éves koráig nevelte abból a pénzből, amit Borkman a csőd 
elől kimentett. Ella visszavásárolta a hitelezőktől a családi villát, ahol Gunhild és 
John Gabriel lakott, s lakhat Ella jóvoltából most is. 

Ellának a családi villába érkezésével indul a dráma. Tizenhat év után szánja rá 
magát, hogy meglátogassa a szülői házat, aminek nem csak tulajdonosa, hanem 
fenntartója is. Halálos beteg, szeretné rávenni nevelt fiát, hogy költözzön vissza 
hozzá élete hátralévő pár hónapjára. 

Gunhild azonban más szerepet szánt fiának, az ifjú Borkmannak; családja hír-
nevének visszaszerzését. 

Erhart hosszú évekre elszakadt megbélyegzett szüleitől. Nagynénje mellett biz-
tonságban, szeretetben, szabadságban nőtt fel. Apja kiszabadulása után, tizenöt 
évesen került vissza a szüleihez. Az anya ettől kezdve próbálja saját képére és 
gondolkodására formálni, a nevelőanyával, valamint a bukott apával szembefordí-
tani. Erhart az első adandó alkalommal elmenekül a konfliktusok elől Fannyval, 
egy emancipált, elvált, idősebb, de vagyonos nővel. 

Gunhild a férje iránti vak gyűlöletében fiát a boldogtalanságba kergetné, iker-
testvérét a magányos halálba. Számára férje tizenhat éve halott. 

Az öregek végül magukra maradnak. John Gabriel belehal a tizenhat év utáni 
első szabadban végzett sétájába, az ikertestvérek pedig kibékülnek. 

Hilda Hellwig rendezőnő arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért olyan bol-
dogtalanok az emberek ebben a darabban. 

A teljesen azonos fazonú, nehézbársony ruhákkal és a hasonlóra fésült frizurá-
val az ikrek egymáshoz tartozását akarta kiemelni, az élesen elütő színekkel pedig 
feloldozhatatlan ellentétüket. Az életnek teljesen hátat fordító Gunhildet sötétkék-
be, a halálosan beteg testvért vérvörösbe öltöztette. Az Erhartot elrabló Fannyt 

jaiban, zajló zúgókat kerülve!” (212) 
     „Tanya gazdája, Tapio, gondos gazdaasszonyoddal, erdo oszhajú öregje, koroná-
zatlan királya! Mimerkki, erdok mamája, aranyos adakozója, kék köpönyegës ki-
rályné, láp hölgye, piros harisnya! Alkudjunk aranyainkon, osztozzunk 
ezüstjeinkën! Aranyam a hold korábul, nappal ëgyidos ezüstöm, hadban-harcokban 
szërëztem, vitézi verekëdésben. Erszényëmben elkophatnak, fényük vesztik tarso-
lyomban, ha ki nëm adom aranyam, ezüstöm el nëm cserélëm.” (230) 
     Most a léha Lemminkäinen síjét siklatta sokáig. Gajdolt ëgyet a gazosban, hár-
mat hëgynek hónaljában, erdo hölgyét engesztelte, gazdát mëgnyerte magának, 
szólt a szuzeknek szívéhëz, Tapio lëányaihoz. (238) 
     Ki is kergették, kiuzve Hiisi rénjét rejtëkébül, Tapio tanyahelyérül, Hiisi háza 
tájékárul, ëgyenëst vadász elébe, zsoltároló zsákmányául. (244) 
     Maga léha Lemminkäinen hosszú pányvát pëndërítëtt Hiisi vadja vállaira, nya-
kába tevecsikónak. Nëm nagyon ficánkolódott, hogyha hátát lappogatta. (250) 
     Akkor léha Lemminkäinen szóval mondta, fölfelelte: „Rëngeteg ura, királya, 
puszta hercege, hatalmas! Mielikki, erdo mamája, aranyos adakozója! Jertëk most 
aranycserére, válogassatok ezüstben! Lënge leplet tégy a földre, kedves kendodet 
terítve aranyaidnak alája, csillogó ezüstjeidnek, hogy në hulljanak homokba, pi-
szokba pocsékolódva!” (264) 
     Azzal indult Pohjolába, így beszélt, mihelyt belépëtt: „Hiisi szarvasával jöttem, 
hoztam Hiisi erdejébül. Adjad, asszony, most lëányod, viruló arám vihes-
sem!” (270) 
     Louhi, Pohjola banyája, így felelt neki szavára: „Csak akkor adom lëányom, vi-
ruló arád vihetëd, hogyha Hiisinek hatalmas pejparipáját betöröd, Hiisinek habzó 
lovával térsz mëg Hiisi rétjeirül.” (278) 
     Akkor léha Lemminkäinen arany kantárját kihozta, ezüst szíjait szërëlte, elindult 
lovat szërëzni, szalmaszoru lóra lesni, Hiisi rétjérol behozni. (284) 
     Elszántan haladt elore, sebbel-lobbal lépëgetve, zöld mezoben mëndëgélve, ama 
szent barázda szélin. Innen indult lókeresni, szalmaszorure vadászni; övén 
másodfunek féke, hátán hámszíja csikónak. (292) 
     Leste ëgy nap, leste másnap, hát a harmadik nap este maga dombtetore méne, 
ëgy hatalmas kore hágva. Vetëtte szëmét keletnek, fejét nap felé emelve: lovat látott 
a ligetben, szalmaszorut a berëkben, annak szikrát szórt a szore, füstfëllegëket söré-
nye. (302) 
     Szóla léha Lemminkäinen: „Világnak ura, nagy Ukko, fëllegëk örök Öregje, ég 
ködeinek királya! Nyisd mëg az egek nyílásit, mënnynek mindën ablakábul szórj 
alá acélsörétët, suru jégesot eresztve szorére csodacsikónak, Hiisi hátasa fará-
ra!” (312) 
     Egeknek ura, nagy Ukko, fëllegëk fölötti isten, égnek épségét kikezdve, boltját 
két darabra bontva, hullat jégesot, hidegët, surrogó acélsörétët, lófejnél talán kiseb-
bet, de embërfejnél nagyobbat szorére csudacsikónak, Hiisi hátasa farára. (322) 
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Tapiónak ablakára. Ottan bélesëtt a házba, ház hatodik ablakába: jótét lëlkëk ott 
lakoztak, boség bábái tanyáztak köznapi kopott gúnyában, elrongyolódott ruhában. 
(104) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Hogy heverhetsz, erdo hölgye, köznapi kopott gú-
nyában, szérun szaggatott ruhában, magad is fülig mocsokban, elrútulva rongyaid-
ban, orcád ormótlanra válva, egész elformátlanodva? (112) 
     „Legutóbbi lételëmkor erdon három volt erodöd: ëgyik fábul, másik csontbul, 
harmadikuk kobül rakva; hat ablaka volt aranybul mind a három vár falának. Azo-
kon ahogy benéztem, fal alól fëlágaskodva, hát a háziúr, Tapio, mëg a hírës házi-
asszony, mëg a Tellervo kisasszony, Tapio teljes házanépe aranyos ruhákba’ rin-
gott, ezüst dolmányban díszëlgëtt. Erdo hölgyének magának, erdo édës asszonyának 
aranyabrincsok a karján, aranygyuruk mindën ujján, arany foköto fejében, 
aranyszallagok hajában, aranyfüggok a fülében, gyori gyöngyök a nyakában.” (134) 
     „Ó, erdei édës asszony, Metsolának mézanyója! Szórd lë szénázó cipodet, 
vesszovágó bocskorodat, vesd lë csuri vén csuhádat, szürke gürcölo gúnyádat! Öl-
tözzél örömruhádba, osztó kedved ködmönébe vadra várakozásomkor, esdo 
erdojárásomkor! Elfog engëmet a bánat, keseruség száll szívemre, hogy így fáradok 
hiába, sëmmi nélkül oly sokáig, mert nëm adsz ajándokidbul, nëm segítesz 
sëmmiképpen. Örömtelen ürmös este, haszontalan hosszú napra.” (152) 
     „Vadon véne, dérszakállú, kérëgkucsma, zuzmóbunda! Vond az erdot gyönge 
gyolcsba, vadont posztóba, puhába, mindën nyárfát nyári göncbe, égërëket 
ékësekbe, szálfenyoket színezüstbe, lúcokat aranylepëlbe, vén törzseket rézruhába, 
erdei fenyot ezüstbe, nyírëkre aranyvirágot, aranycsörgot csonkjaikra! Lëgyën úgy, 
mint hajdanában, néhai boldog napjaidban: fenyoágon hold világolt, napot lëngettek 
a lombok, erdok mézzel illatoztak, vadon mélye édës márccal, ligetëk malátalével, 
ingoványok írósvajjal.” (172) 
     „Erdo legkedvesebb lánya, Tapiónak Tuulikkija! Tereld csordád tisztásokra, 
nyájadat nyitott mezore! Hogyha kölletlen kocogna, vándorlásra lusta volna, 
vesszot vágj a bokrosokbul, nyiladékbul nyírfaágat, avval csiklandozd a csülkit, 
avval vágj a vékonyába! Fussanak csak fürge lábon, szaladozzanak szökellve, 
vadászembërnek elébe, lesbenálló leshelyére!” (186) 
     „De ha rátalált az útra, kényszërítsed, hogy kövesse! Kétfelol a karjaidat korlátul 
emeld köréje, në csatangoljon a csorda, mindig ösvényën maradjon. Ha mëg 
elcsëllëng a csorda, elugrándozik az útról, vidd vissza fülénél fogva, szarvait ma-
rokra fogva!” (196) 
     „Hol dorongfa dolt az útra, félrevesd az útfelére, hol hevernek hosszú törzsek, 
vágjad furésszel felébe!” (200) 
     „Kerítés ha közbejone, szélës rést szakíts beléje, öt vesszo közét kitörve, hét ka-
ró közét lëhajtva.” (204) 
     „Ha folyó szakítja félbe útjukat, kërësztbe folyva, húzz selyëmhidat fölébe, pal-
lónak piros szalagot! Kísérd öblökön kërësztül, sekélyësëkbe segítve Pohjola patak-
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Energikus magyar Nóra  
az oslói Ibsen Fesztivál árnyékában 
 
A száznál is több lelkes magyar néző a szó szoros értelmében időben is és térben 
is a hivatalos Ibsen Fesztivál árnyékában találkozhatott Nóra Helmerrel, Varga 
Klári sokszínű, árnyalatos alakításában: ez a magyar Babaház pár utcával a norvég 
Nemzeti Színháztól északra a Nordahl Bruns utcában épült fel, a 
Bygdelagssamskipnaden nagytermében, és pont a hivatalos fesztivál utolsó dél-
utánján. A József Attila Színház megbecsült és népszerű művészei a Norvégiai 
Magyarok Baráti Köre meghívására és vendégeiként érkeztek Oslóba. Ibsen jól 
ismert alakjai könnyed magyar nyelven, a mai nézőkre szabott kristálytiszta gon-
dolatokat tolmácsolva csendültek fel minden konzervatív, elavult pátosz nélkül. Ez 
a nyelvi tündöklés Kunos László friss fordításának köszönhető. A magyar irodalmi 
élet büszke lehet arra a teljesítményre, hogy a világhírű norvég drámaíró legjelen-
tősebb polgári drámái közül hét színmű új fordításban jelent meg 2001-ben, ezt 
reméljük a norvég sajtó is előbb utóbb említésre méltónak tartja majd. Arról nem 
is beszélve, hogy Kunos fordításai egy egész Ibsen-hullámot indítottak meg Ma-
gyarországon. Az irodalmi értékeket megtartó, de remekül mondható szöveg nagy 
sikert ért el mind az otthoni színészek, mind a kritikusok körében, és sok izgalmas 
színházi produkcióra késztette a magyar alkotóvilágot. A József Attila Színház 
Oslóba látogató lelkes csapata sem győzte a könnyen gördülő nyelvi alapanyagot 
dicsérni. „Rendkívül jól lehet ezt a fordítást mondani, finom árnyaltságait, a mai 
világban is magától értetődöttségét szeretem” – mondja Varga Klári színésznő. És 
lelkesen folytatja: „Ez a szép darab, ami az emberi nem értékrendjének minőségé-
ről szól, nekem minden előadáson kifejezetten katartikus, nagy repülést jelent.”  

Varga Klári két éve szerződött a József Attila Színházhoz a Madách Színház-
ból. Nagy művészi elhivatottságát jellemzi, hogy a fizikai felkészültséget és önfej-
lesztést ugyanúgy kötelességének tartja, mint a lelki és szellemi felkészültséget. 
Ezért is sportol, kerékpározik és szinte professzionális futó, ezüstérmes sokszoros 
félmaratonos, és immár másodszor fut teljes maratont. Minden reggelét, természe-
tesen itt a vendégjáték alatt is, az erdőben kezdi, onnan merít energiát az átélés 
művészetéhez. Tehát még ebben is valódi norvég Nórának való! 

A magyar Nóra-társulat Háda János rendezővel az élén Ibsen örök emberi egye-
temességét és mindenkori aktualitását vallja. Tudatosan nem akarják, felesleges-
nek tartják az Ibsen-darabok formalista modernizálását. Inkább a mély pszicholó-
giai elemzésre törekednek. A Babaházban nem a női nem emancipációjára akarják 
fektetni a hangsúlyt, hanem két ember kapcsolatának szükséges egyenrangúságára. 
Ez a társulat nemtől függetlenül akar rávilágítani a kortól független ibseni dilem-
mákra: Szembe merünk-e nézni tartós kapcsolataink minőségével? Képesek va-
gyunk-e levonni a konzekvenciát, ha az igazság utolér bennünket? Rá merünk-e 
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lépni egy új ösvényre anélkül, hogy látnánk merre is kanyarog? Mennyire vagyunk 
megalkuvók? Háda János hangsúlyozta, számára mindegy vajon Helmerek vagy 
Nórák ismernek-e magukra ebben a rendezésben. Ahogy vallja, nagyon hisz Ibsen 
zsenialitásában, hozzáértő mesteri boncoló-technikájában. Egy külsőleg ráerősza-
kolt aktualitás csak elhomályosítaná Ibsen darabjainak könyörtelen leleplező ere-
jét – mondja a rendező. 

A József Attila Színház előadásából szeretném még külön kiemelni a Lindénét, a 
Krisztinát alakító Fehér Annát. Az ő Krisztinája korántsem a megszokott visszafo-
gott, kissé szürke satírozásban megjelenő, mellékszereplő barátnőt ábrázolta. In-
kább egy Nórával egyenrangú, de mégis vele kontrasztként megjelenő izgalmas 
egyéniséget mutatott be nekünk. Frappáns, rafinált színészi eszközökkel formált, 
egy a szokottnál rejtélyesebb asszonyt mutatott be nekünk, érdekes kétértelműség-
gel. Jobban elgondolkoztatott engem ennek a Krisztinának a sorsa, mint ahogy ezt a 
figurát eddig a színpadról ismertem. Az előadás utáni beszélgetésünk során Fehér 
Anna elmondta, hogy éppen ezekre a  kis rejtett kérdőjelek non-verbális játékára 
szereti fektetni a hangsúlyt. Inkább  az intenzív némajátéknak, a metakommuniká-
ciónak a híve.  

„Szeretem ezt az érzékeny, kiszolgáltatott és mégis vágyakozó Ibsen-figurát. 
Lindéné keménysége, szigorú elvei elkötelezik őt. Annál izgalmasabb, hogy szinte 
kifakad belőle az érzelem. Szembesül önmagával, összetalálkozik saját vágyaival, 
amiket többé nem tagadhat meg. És ezt a feleszmélést akarja mindenképpen Nórá-
nak is átadni. Ezért ragaszkodik Krisztina, hogy Nóra is  nézzen szembe az igaz-
sággal” –mondja Fehér Anna, aki igazán tudhatja miről beszél. Hiszen a színésznő 
repertoárjában évek óta a másik nagy ibseni kihívás, Hedda Gabler szerepe is jelen 
van.  

Ahhoz, hogy ez a magyar ibseni ünneplés itt Oslóban létrejöjjön, bizony sok ön-
zetlen ember közreműködésére volt szükség. Sem a Norvég Színház, sem az Oslói 
Művészeti Főiskola nem tudott segíteni a megfelelő színpadtér kikölcsönzésében. 
Ezért kellett megelégednünk a bár barátságos, de mégis igen szűk, amatőr jellegű 
Bygdelagssamsipnad adta lehetőségekkel. A norvég Kulturális Minisztériumtól ka-
pott támogatás éppen hogy fedezte a tizenhárom repülőjegyet, és az igen szerény 
honoráriumot.  

Köszönet jár azoknak, akik kitartottak ennek a remek színművészeti alkotásnak 
Norvégiába való importálásában: A szervezők, szállásadók, vendéglátók, fuvaro-
zók, cipelők, kellékesek, világosító, kölcsönzők. Ezért is külön megható élmény 
volt számomra a vastaps alatt néhány magyar színész szemében a megilletődöttség 
egy-két könnycseppét felfedezni, hogy Ibsen szülőhazájában hajolhattak meg egy 
norvég mestermű végén. 

Kozák Katalin  
színháztörténész/pedagógus,  

kozak.katalin@lu.hio.no  
*Megjelent az oslói Magyarok Baráti Köre Híradójában 2006 őszén. 
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         TIZËNNËGYEDIK ÉNËK 
         Lemminkäinen mégis elfogja a szarvast, sot Hiisi  lovát is. 
                         A vadász imája az erdo isteneihëz 
 
 
     Az a léha Lemminkäinen hánytorgatta most magában, mitévo lëgyën ezëntúl, 
választás elé kerülve: hagyja Hiisit szarvasostul, s maga mënjën otthonába, vagy 
mégëgyszër mëgpróbálja, lécét lassacskán eresztve, erdo Hölgyét hogy në sértse, 
liget lányait në bántsa. (10) 
     Száját szóra is nyitotta, mondókáit mondogatta: „Világnak ura, nagy Ukko, Mi-
atyánk magas egekben! Adj most hótalpat, arányost, könnyen sikló sílécëket, 
mëlyekkel simán mëhessek mocsarakon és mezokön Hiisi hírhedëtt honába Pohja 
pusztáin kërësztül, Hiisi szarvasa szagára, nyári rénnek nyomdokára.” (22) 
     „Válok népektol vadonba, embërëktül erdoségbe, Tapiola tájaira, Tapio tanyahe-
lyére. Hëgyek-halmok, üdvözöllek, ti fënségës fenyveserdok, szalmaszínu 
nyárfaerdok; üdv nekëm, ki üdvözöllek!” (30) 
     „Légy jó, erdo, embërëdhëz, hajolj hozzá, hu Tapio! Kísérd kedvezo helyekre, 
tëdd arra a dombtetore, hol vadászszërëncse várja, erdo kincse gazdagítja!” (36) 
     „Nyyrikki, Tapio sarja, víg suhanc, piros süveggel! Jeleket faragj a fákba, nyila-
dékokba nyomokat, hogy vaksin utam në vétsem, téves ösvényre në térjek, míg a 
bokrosban bolyongok, erdo kincséért esengëk.” (44) 
     „Mielikki, vadon virága, gömbölyucske gazdaasszony! Aranyad haladni hagy-
jad, ezüstödet vándorolni leso embërnek elébe, esengonek ösvényére!” (50) 
     „Arany kulcsodat kioldva csípodön csüngo gyurudrol, Tapio lakát kinyissad, 
éléstárait kitárjad vadra várakozásomkor, esdo erdojárásomkor!” (56) 
     „Ha nekëd nincs érkëzésëd, szolgálóidat szalajtsad, munkásaidat mënesszed, in-
dítsad inasaidat! Hogy lëhetnél háziasszony, ha nëm volna nocselédëd, száz is 
szolgálólëányod, ezër engëdelmes szolga, járni nyájaid nyomában, mindën marhád-
ra vigyázva?” (66) 
     „Pagonyok picinke lánya, Tapiola csöpp cselédje, fújd mëg mézszavú tilinkód, 
mézfuvoládat fuvintsad erdo hölgye hallatára, arany asszonykád fülébe! Fölfigyel 
talán a hangra, fuvolád szavára fölkel, merthogy éngëm mëg së hallgat, nëm moz-
dulna mëg szavamra, pedig kérlelëm kitartón, arany szájjal szólongatva!” (78) 
     Ottan léha Lemminkäinen zsákmánytalan zsörtölodve járt mocsarakon-mezokön, 
rótta útját rëngetegben, Isten irtogatta dombon, Hiisi përzsëlte pagonyban. (84) 
     Mënt egész nap, méne másnap, hát a harmadik nap este magas dombtetore ére, 
ëgy hatalmas kore hága. Onnan északra tekintëtt, lápon át nyugatra látott: Tapio 
tanyája sejlëtt, arany ajtai ragyogtak, északról ködön kërësztül, hëgy mögül, 
harasztosokbul. (94) 
     Az a léha Lemminkäinen akkor tüstént arra tartott, oda, közvetlen közelbe, 
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Közelebb kerülve mondta, tudakolva-kérdve tolük: „Mënyecskék itt min mulatnak, 
porontyok miért picsognak, mért veszékëlnek a vénëk, kutyáitok mért ugat-
nak?” (184) 
     „Mënyecskék azon mulatnak, porontyok azért picsognak, jajveszékëlnek a 
vénëk, kutyáink azért ugatnak: itt rohant el Hiisi rénje, csodaszarvas itt csatangolt, 
füles csöbrünk földöntötte, lábosainkat lëlökte, kásánkat kiborogatta, levesünket 
lángba verte.” (194) 
     Az a pëzsgovéru pajkos, maga léha Lemminkäinen síjét siklatta a hóban fu kö-
zött kúszó kígyóként, futtatta fenyofatalpát fürge gyík gyanánt suhanva. Szóla félre-
fordulóban, botoló kezét kinyújtva: „Mindën lapp legény vonuljon mostan 
szarvasvontatásra, mindën lapp lëány, mënyecske fogjon most fazékmosáshoz, 
mindën lapp gyerëk mozogjon, hordjon ágat, hulladékot! Lappföld mindën lábosá-
ban, fazëkában szarvas fojön!” (210) 
     Mindën izmát mëgfeszítve, rángva-rúgva hajt elore. Ëgyetlen rúgás röpíti 
szëmmel el sëm érhetore, második merész lökése füllel föl së foghatóra, harmadik 
huzakodással Hiisi szarvasára szökken. (218) 
     Iharfakarót kerítëtt, nyírvesszobül nyugöt gyártott, Hiisi vadját gúzsba kötve 
tölgyberëk bozótosában: „Csodaszarvas, csillapodjál, nëmës rén, në nyugtalan-
kodj!” (224) 
     Beletúrva bundájába, tenyerével lappogatta: „Ezën vóna jó fekünni, szép haja-
donnal heverni, alunni ifjú arával, most csëpërëdo csibével!” (230) 
     Szarvas mëgvadult e szóra, nëmës rén rúgásra fogta. Maga mondta, fölfelelte: „
Ördög adjon az öledbe hajadont, hogy hentërëghess, hogy lëányokkal mulat-
hass!” (236) 
     Mindën izmát mëgfeszítve nyírfanyugeit lëtépte, iharfakarót kidöntve, tölgyka-
rámjából kitörve. Mëgindult mëgiramodva, Hiisi szarvasa szökellve mocsáron-
mezon kërësztül, bujkálva bozótosokban, szëmmel el nëm érhetoen, füllel föl nëm 
foghatóan. (246) 
     Az a pëzsgovéru pajkos hirtelen haragra gerjedt, dúlt-fúlt rëttento dühében. Nyo-
mult szarvasnak nyomában, de nëm csúszhatott, csak ëgyet: kettétört a sí középën, 
láblyukánál sikló léce, talpánál taszítóléce, fogójánál kopjafája, nyelénél borókabot-
ja. Szarvas elszaladt elole, elenyészëtt, mint a pára. (258) 
     Akkor léha Lemminkäinen orra-lógatva, lëverten szërszámait szëmlélgette. Szó-
val mondta, fölfelelte: „Míg csak embër él a földön, soha sënki el në mënjën vaktá-
ban vadászkalandra, hát még Hiisi szarvasára! Lám, most bánhatom mënésëm: hírës 
hótalpam odavan, búcsút mondhatok botomnak, köszörült kelevézëmnek!” (270)   
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Lindqvist Judit Krisztina doktori dolgozata a dühről 
 
A terjedelmes dolgozat magyar ismertetője: 

 
A düh negatív megélésében 
kellemetlen emberi emóció és 
egyben biológiailag, pszicho-
lógiailag és szociálisan érté-
kes és működőképes belső 
jelzés az egyénben, amely 
különböző provokáló és bosz-
szantó élmények megélésének 
eredményeképpen affektív, 
kognitív, fiziológiai és visel-
kedésbeli reakciókezdemé-
nyek, illetve impulzusok szé-
les arzenálját hozza működés-

be. A dühösség, mint emóció tekinthető afféle kettős áldásnak, amelyről a kiala-
kult tudati világunkat Platon, Aristotelész és aquinoi Szent Tamás napjai óta az 
elismerés és a csodálat, illetve az ítélet és a tilalom hangján szóltak. Ezen hétköz-
napi, fontos és szenvedélyes belső élmény, képzeletvilágunkban igazságtalanul 
párhuzamosult, illetve azonosult az emberi pszichopatológia, vagyis az elmebaj, 
személyiségzavar, az emberi kapcsolatok nehézségei és az erőszakra való hajlam 
különböző formáival. 
A düh és a haragos indulat kutatási területét napjainkig jelentős fogalmi zavar és a 
tudományos kutatás érdektelensége nehezítette. 
Dolgozatom bevezetésként sorra vesz számos, a klasszikus filozófia és a jelenkori 
tudomány által képviselt álláspontot, amely a dühös indulatra, illetve ennek pszi-
chopatológiai párhuzamaira vonatkozik. A szemléltetett munka fő célkitűzése az 
volt, hogy létrehozza az első svédnyelvű fordítását a Novaco Anger Scale (NAS, 
1998-as verzió), a Provocation Inventory (PI), és a State-Trait Anger Expression 
Inventory-2 (STAXI-2) pszichometrikus mérőeszközöknek (kérdőíveknek). A vá-
lasztott mérőeszközök a düh, a harag különböző, de egymást kiegészítő dimenzió-
it, illetve megnyilvánulási formáit vizsgálják. A NAS a dühös indulat kognitív elő-
segítésére, fiziológiai, testi velejáróira és viselkedésbeli reakció impulzusaira, illet-
ve az ezen dimenziók tudatos kontrolljára összpontosít, a PI a különböző bosszan-
tó helyzetek eredményeképpen kialakult reakció intenzitását méri, a STAXI-2 pe-
dig a dühösséget alkalmankénti (state) és személyiségvonásbeli (trait) megélésre, 
kiélt és elfojtott megnyilvánulási formákra és kontrollra bontja. 
A mérőeszközök svéd nyelvi szöveg és kulturális környezetbe történő átépítése 
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során a tézis tanulmányainak társ szerzői (Lindqvist, Dåderman és Hellström) 
együttműködtek az angol fordítóval és az eredeti amerikai mérőműszerek alkotói-
val, professzor Novacoval és professzor Spielbergerrel. A tézisben leírt munka so-
rán a NAS-1998-S, PI-S, és STAXI-2-S -ként rövidített svédnyelvű mérőműszerek 
pszichometrikai tulajdonságaikat illetően kerültek elemző, statisztikai megvizsgá-
lásra két különböző, önként résztvevő csoportban: az első erőszakos bűncselekmé-
nyekért elítélt és ezekért börtönbüntetésüket töltő felnőtt férficsoport (95 fő), a má-
sik pedig erőszakos bűncselekményekért soha el nem ítélt egyetemi diák férficso-
port volt (100 fő). Az svéd csoportok által vallott dühösség mértéke ezenkívül ösz-
szehasonlításra került, úgy egymással, mint az eredeti, amerikai mérőeszközök se-
gítségével összegyűjtött normatív csoportok megfelelő értékeivel. Eredményeink 
szerint a NAS-1998-S, PI-S, és STAXI-2-S mérőeszközök kielégítő 
pszichometrikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A NAS-1998-S és a PI-S (de 
a STAXI-2-S nem) felépítésének struktúrájában nagymértékben egyezett az eredeti 
amerikai mérőműszerek felépítésével. A NAS-1998-S, PI-S és STAXI-2-S mérő-
műszerek különböző szintű alkotó elemei úgy viselkedtek (korreláltak) egymással, 
és más, konkurens mérőeszközök úgy egybeeső, mint eltérő teoretikai fókuszú al-
kotó elemeivel szemben, mint ahogyan azt az eredeti amerikai mérőeszközökkel 
kapcsolatos, korábbi tudományos munkák alapján elvárásainknak megfelelt. Ezen-
kívül megállapításra került az, hogy a NAS-1998-S, PI-S, és STAXI-2- S mérőesz-
közök által felbecsült dühösség szintje alapján a két résztvevő csoport tagjai, va-
gyis az erőszakos bűnözők és az egyetemi diákok, egymástól sikeresen elkülönít-
hetőek voltak. A jelen tézis eredményei az eredeti illetve a lefordított mérőeszkö-
zök közötti megfelelő szintű cross-kulturális egyezést és azonosságot sugallták. 
Feltételezéseinknek megfelelően, az erőszakos bűnözők csoportja a dühösség kü-
lönböző megnyilvánulási formáinak és kognitív, fiziológiai és viselkedésbeli reak-
ció dimenzióinak legmagasabb mértékéről, és az ezen haragos indulatok fölötti 
tudatos uralkodás illetve kontroll legalacsonyabb képességéről tett tanúbizonysá-
got. 
Váratlan, de számos korábbi tudományos munka alapján logikusnak tolmácsolható 
eredmény volt a mindkét svéd csoport nagy mértékű hajlama a dühösség elfojtásá-
ra és leplezésére (suppression). Az erőszakos bűnözők különösen magas pontszá-
mot értek el a harag kognitív elősegítését és az általános haraggal való reagálás 
hajlamát mérő dimenziókon. A dühös indulat számos dimenziójának magas mérté-
ke az erőszakos bűnözők esetében megerősítette azon korábbi kutatások eredmé-
nyét, amelyek a pszichopatológia különböző formáinak jelenlétére hívta föl a fi-
gyelmet a bűnelkövetők csoportjainál. Mivel a dühös indulat fontos előjele illetve 
velejárója számos klinikai tünetnek és pszichiátriai betegségnek, a dühösség szisz-
tematikus vizsgálata és kutatása fokozottabb figyelmet érdemelne a bűnelkövetők-
re irányuló, svéd kutatásokban és a rehabilitációs munkában. Munkámmal, végső 
soron, erre kívántam felhívni a figyelmet.  
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rászërëlte. Vidra volt a botnak bére, rókabor a gyuru ára. (76) 
     Síjét boven bézsírozta, rénfaggyút rakott rëája. Közben kétkëdoleg mondta, szá-
ját ily  szavakra nyitva: „ Lësz vajon e nemzedékben, ipërëdo ifjúságban eme 
lécëknek lökoje, sítalpaknak siklatója?” (84) 
     Monda léha Lemminkäinen, szólt a pëzsgovéru pajkos: „Persze lësz e nemze-
dékben, ipërëdo ifjúságban eme lécëknek lökoje, sítalpaknek siklatója!” (90) 
     Tëgzét hátára kötözte, íját vállára vetëtte, fogta botját két kezébe, bal lécét 
löködni kezdte, jobb sítalpával segítve. Maga mondta, fölfelelte: „Sëmmi sincs az 
égvilágon, ékës égboltnak alatta, nincsen négy lábon futója sëm erdonek sëm 
mezonek, hogy én aztat el në érjem, në kaparítsam kezembe Kaleva fia fatalpán, 
Lemminkäinen fürge lécin!” (104) 
     Hallák ezt a Hiisi-népek, mëgneszelték a judások. Nosza szarvast szërkesztëttek, 
hiisik rénszarvast rakának, tokét téve mëg fejének, szarvát fuzfából faragva, parti 
cserje lëtt a csülke, lápon nott karó a lába, surun font sövény a háta; inai fakó 
füvekbül, gubacsokbul szëmgolyói, fülei tavi virágbul, bore mëg borókaháncsbul, 
ëgyéb húsa hullott fábul. (118) 
     Szarvasukhoz így beszéltek, rénjüket tanítva rosszra: „Szaladj, szarvasa pokol-
nak, csodaszarvas, szëdd a csülköd rénëk elleto helyére, lappföldi fiak honába! 
Verejtékëztesd vadászod, hadd lihëgjën Lemminkäinen!” (126) 
     Szarvasuk szaladni kezdëtt, Hiisi vadja vándorolni pohjolai parlagokon, lappföl-
di lakók mezoin. Füles csöbrük földöntötte, lábosaikat lëlökte, húsukat hamuba 
szórta, levesüket lángba verte. (134) 
     Szörnyu lárma lëtt nyomában lappföldi fiak honában: lapp kutyák igën ugattak, 
lapp gyerëkëk síttak-ríttak, lapp mënyecskék jól mulattak, mások mëg csak morgo-
lódtak. (140) 
     Maga léha Lemminkäinen szüntelen a szarvast uzte, hajtva nádon, hajtva érën, 
hajtva tágas hómezokön. Szikrát szórt a síje léce, füstölgött fabotja vége. Szarvas 
nëm tunt még szëmébe, híre-hamva sincs a rénnek. (148) 
     Ungon-berkën hajt utána, ópërënciát bejárja, fölveri Hiisi fenyveseit, Kalma 
puszta parlagait, Halál ajkain haladva, Kalma kertjeit súrolva. Halál tátogott utána, 
Kalma már kapásra készült, hogy eleméssze az embërt, hogy lënyelje 
Lemminkäinent. Kis híja, hogy elhibázta, hogy bekapni mégsë bírta. (160) 
     Ëgy csapás maradt töretlen, fenyves csücske fölveretlen Pohja puszta parlagain, 
Lappország lapos mezoin. Indult immár azt bejárni, fölverni a suru fenyvest. (166) 
     Hát ama helyet elérve, rëttento ricsaj fogadta Pohjolának partjairul, lappföldi 
fiak terérül: lapp kutyák igën ugattak, lapp gyerëkëk síttak-ríttak, lapp mënyecskék 
jól mulattak, mások mëg csak morgolódtak. (174) 
     Nosza léha Lemminkäinen, abba az irányba indult, kutyaugatást követve, lapp-
földi fiak terére. (178) 
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           TIZËNHARMADIK ÉNËK 
             Lemminkäinen Hiisi szarvasát uzi 
 
  
 Akkor léha Lemminkäinen szóla Észak asszonyához: „Asszony, add nekëm 
lëányod; hajadonaidat hívjad, szuzeidnek szépe jöjjön, csillaga lëánycsapatnak!” (6) 
     Észak asszonya azonban így felelt neki szavára: „Nëm adom nekëd lëányom, 
nëm szakaszthatsz szuzeimbül, sëm aljábul sëm javábul, nagyjábul sëm aprajábul. 
Nod már van nekëd korábbrul, hitës asszonyod hazádban.” (14) 
     Monda léha Lemminkäinen: „Kyllikkit faluzni küldöm, kötöm kódorgó küszöb-
re, hajtom kujtorgó kapukra. Jobb asszonyt akarok innen. Hívjad hát hajadon lá-
nyod, jöjjön szépe szuzeidnek, fonatos fejuek éke!” (22) 
     Mond a pohjolai asszony: „Bizony nëm bízom lëányom magadfajta férfiúra, 
sëmmirevaló vitézre! Majd csak akkor jöjj mënyasszonyt, fonatos fejut kikérni, 
hogyha Hiisi szarvasával jössz mëg Hiisi erdejébül!” (30) 
     Nosza léha Lemminkäinen kopja végit fëlvasazta, íja fáját fëlhúrozta, nyilakat 
nyesëtt magának. Maga mondta, fölfelelte: „Kopjavégem fëlvasazva, nyílvesszeim 
is lënyesve, íjam fája fëlhúrozva. Sikló sílécëm hiányzik s talpfája, mivel taszajt-
sam.” (40) 
     Ottan léha Lemminkäinen töprenkëdëtt-tépelodött, hol lëhetne vënni lécët, hótal-
pat kitol kerítsën. (44) 
     Kauppi szállását kereste, mënt Lyylikki muhelyébe: „Bölcs vuojelai barátom, 
Kauppi, Lappföld legszëbb sarja! Készíts nékëm karcsú talpat, fábul sílécët faragva, 
hogy a Hiisi szarvasát a Hiisi földjérül behajtsam.” (52) 
     Szóla Lyylikki szavára, kérésére Kauppi mondta: „Sosë hajtsad, Lemminkäinen, 
Hiisi szarvasát hiába! Taplós törzsök lësz jutalmad, díja szörnyu szenvedés-
nek.”(58) 
     Föl së vëtte Lemminkäinen, szóval mondta, fölfelelte: „ Csak csináljad 
csúszófámat, löko lécëmet faragjad, hogy a szarvast mëghajthassam, Hiisi földjérül 
behajtsam!” (64) 
     Lyylikki a lécëk ácsa, Kauppi, sítalpak kovácsa lécit osszel összerakta, fáját 
télën át faragta, ëgy nap botján barkácsolva, másnap gyurut rakva rája. (70) 
     Elkészült a sikló sível, löko lécit mëgfaragta, botja szárát készre szabta, karikáját 
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A pénzcsináló művészete 
 
Látogatás a szép pénzek megálmodójánál, aki a legrangosabb 
svéd képzőművészeti kritikus szerint, ötvenkoronásával kiérde-
melte az egész ország szeretetét 

 
Azt gondolná az ember, hogy az a képzőmű-
vész, akinek a munkái közkézen forognak, 
hiszen milliók, naponta többször is, pillantást 
vethetnek például a bankjegyekre, és nincs 
olyan festmény vagy szobrászati remekmű, 
amelyet többször láthatunk, mint azokat a 
remek rézkarcokat a különféle papírpénze-
ken, s amelyek értékét csak látszólag hatá-
rozzák meg a rajtuk feltüntetett számok, mert 
valójában felbecsülhetetlen művészi érték 
hordozói, így aztán valóban azt hihetnénk, 
hogy ezeknek a tenyérnyi remekműveknek 
az alkotói a legismertebb művészeink közé 
tartoznak. Sajnos, nem így van. Már csak 
azért sincs így, mert a bankjegyeket mosta-

nában egy vagy több képzőművészből, formatervezőből, műszaki emberből, nyom-
dászból és más alkotókból álló csapat készíti, és ez olyan közösségi munkához ha-
sonlítható, mint ami a színpadon vagy a filmgyárakban zajlik, de a szerző és a ren-
dező nevét csak ritkán emelik ki a többiek közül. Miski Török Ágnes neve mégis 
közismert az egész világon, mégpedig nemcsak annak okán, hogy a legszebb svéd 
pénzeken kívül számos más ország pénzjegyeinek megszületésénél meghatározó 
szerepben bábáskodott, de azért is, mert nemrég kanadai húszdollárosa elnyerte az 
év legszebb bankjegye címet. 
Ha valaki felkeresi Miski Török Ágnest stockholmi otthonában, megbontott meny-
nyezetű, műtermi-hangulatú padlástéri lakásában éreznie kell a művészi alkotó kifi-
nomult ízlését, tele szekrényében őrzött rézkarcait és festményeit is, amelyek há-
rom évtizedes svédországi tartózkodása okán megértek egy gyűjteményes kiállítás-
ra. 
-Gyerekkoromban a rajztanárom hívta fel a figyelmet rajztudásomra. Ez Budapes-
ten volt, ahol a Déli pályaudvar mellett laktunk. Rajztanárom hivatástudatos nő 
volt, aki aztán foglalkozott velem és szüleim beadtak a Képzőművészeti Gimnázi-
umba, a hova komoly felvételi után kerültem be a kerámia szakra. Abban az idő-
ben, a hatvanas időkben a kerámia nagyon népszerű volt.. Nem az én gondolatom 
volt, mert akkor még nem volt elhatározott szándékom, hogy mit akarok. Anyámat 
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a barátnője beszélte rá, 
hogy ne csak festeges-
sek, hanem valami olyat 
csináljak, amiből megél-
hetek.. 
- Akkor már bizonyára 
hallottál a neves Kovács 
Margit kerámiáiról? 
-          Persze. Csak-
hogy azt gondoltam, 
hogy az, amit ő csinál, 
az már nem kerámia, 
hanem középút a kerá-
mia és a szobrászat kö-
zött. Elvégeztem a kerá-
mia szakot. Volt egy 
nagy munkám is. A rác-
kevei vendéglátóiparnak 
készítettem rengeteg 
mindenből álló készle-
tet. Aztán abbahagytam 
a kerámiát, képzőmű-
vész hallgató sem lett 
belőlem, férjhez men-
tem. Férjem álma volt, 
hogy Svédországba jöj-
jünk. 1976-ban érkez-
tünk ide, a kisfiam ak-
kor már tizenhat hóna-
pos volt. A következő 
évben született leá-

nyom, Mónika. Két évre rá bejutottam a főiskolára, mégpedig irányítottan a bank-
jegy készítés hiányzó szakembereinek pótlása céljából, úgy hogy ösztöndíjat kap-
tam, és a miután 1981-ben végeztem, rögtön alkalmaztak a pénzjegynyomdában. 
Akkor indítottuk el azt a pénzjegy-sorozatot, amely most is forgalomban van. He-
ten vagy nyolcan voltunk, akik külön-külön elkészítettük a sorozat tervét. Aztán 
megosztottuk a teendőket. Bevándorló és elvált nőként a metszést választottam. A 
részletek kidolgozása nagy türelmet igényel. Ha belemerül az ember, minden ilyen 
nem éppen könnyű munkát is meglehet tanulni. Minden bankjegynek van 
designere, aki meghatározza a kép egészét, de például az ezer koronás motívumait 
teljes egészében magam dolgoztam ki. Minden bankjegy elkészítését általában há-

Miski Török Ágnes: Önarckép 
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Bostoni teázás 
 
Péntek nyári délután. 
Dolgoznom nem kellett már.  
Knislingei otthonomban 
megszólalt a telefon. 
- Halló! Ki az? –kérdeztem. 
- Bostonból hívlak - szólt az ismerős Hölgy. 
- Ma péntek. Holnapra teára hívlak. 
Köszöntem a megivást. 
Milyen kicsi a világ! 
A Hölgyhöz másnap elrepültem, 
lakásában mellé ültem, 
élveztük a teát. 
 
Aztán vasárnap sétaközben, 
ott lenn a kikötőben, 
ahol a történelmi vitorlás áll, 
mint egy múltra emlékeztető krónikás, 
öt óra körül haladtunk el arra, 
s szemben vele leültünk egy padra, 
táskájából előkerült a termosz 
frissítőként ez se rossz,. 
a Hölgy töltött, és kezdte a mondókát, 
s megtudtam a Tea-party  titkát. 
A hajó ringott,  mindenre figyeltem 
s a Hölgynek a teát illően köszöntem. 
 
 



2008                                         Csillag János versei 

 
 
 
Szépszobában 
 
Az asztalon néhány szobor 
a falon rengeteg a kép,  
reánk tekint sok asszony-szépség. 
Ezüstpénzt nyújt József, 
Jézus csak néz. 
 
Kinn szentjánosbogár, 
az ég feketebársony,  
csillagpettyes a rét. 
Itt benn hangulatvilágítás. 
Nathali hozzám ér 
-  erotikus-villám -, 
felszisszenek: 
Oltsd el a lámpát! 
Látod? 
A falról a szentek  
minket figyelnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rom emberre van szükség: a formatervező, a metsző és a harmadik, aki azokat a 
szabályos geometriai mintákat kidolgozza. Ezeket a vonalmintákat nemcsak azért 
készítik, hogy szép legyen a bankjegy, hanem biztonsági okokból, hiszen meggá-
tolják a pénz másolását, hamisítását. Rengeteg külföldi pénzjegyet is készítettünk, 
később, amikor üzleti ügyeink intézésében változás következett be a megrendelé-
sek elmaradtak. Így aztán volt időm és erőm, hogy magamnak is dolgozzam. Ekkor 
készítetem a Szent Mátyást és az angyalt ábrázoló metszetemet, amelyen öt hóna-
pig dolgoztam, az Örkény portrén másfél hónapig.  

-- Úgy tűnik, hogy az ilyen miniatűr munkák még nagyobb odafigyelést köve-
telnek? A bélyegek például… 

 -- Mikroszkóppal dolgozom. A bankjegyeknél számos megkötést kell figye-
lembe vennünk, itt nem mintegy milyen irányban haladnak a vonalak. Itt nem él-
vezhetjük például a düreri szabadságot, a nyomtatás műszaki feltételeinek minden 
esetben meg kell felelnünk, a fotókat utánzó élethű képet kell alkotnunk. A vonal 
mélységére, irányára, szélességére figyelnünk kell A bélyegek külön műfajt képez-
nek, ha acéllemezre metsszük. Ez rendkívül sok vesződséggel jár az acéllemez ke-
ménysége és a szerszámok gyakran kicsorbuló éle miatt. Ehhez képest a rézmetszet 

Török Miki Ágnes rézkarca 
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olyan, mintha vajba metszeném a képet. Azért sincs hozzá türelmem, mert a bé-
lyeg hamar eltűnik a piacról, a pénz mérhetetlenül nagyobb közönséghez szokta-
tott.- Miért lettél szabadúszó? 

- Megfogyatkozott munkánkkal járó, belső nézeteltérések hozták magával 
ezt a lépésemet.. 

- Ekkor fordultál másféle művészi kifejezésformák felé? 
- Már évekkel azelőtt könyvillusztrációkat is készítettem, de magánvállalko-

zóként ekkor szép számmal születtek ilyen munkáim.  
- Például a kiváló Andersen illusztrációid… 
- Olvastam akkoriban egy írást arról, hogy kik illusztrálták addig a neves 

meseíró könyvét. Az ezernyolcszázas években azt a bizonyos királyt, noha az 
meztelen volt, mégis ruhában látatták a rajzolók. Később, amikor már meztelenül 

Ericsson (1846-1926) portré 
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Menekülés 
 
Nem kell nekem  
koldus-fény ragyogás, 
lappangó, szétszórt-hamisság, 
nyomasztó, fárasztó-kapzsiság. 
 
Nem kell nekem  
habzsoló, zsaroló-számító, 
kiszolgáltatottságban 
élőt holttá-taposó.  
 
Nem kell nekem 
láncos-csapdád, szúrósan riasztó, 
szexes-csábítás,  
lemondani jó. 
 
Elhajítom a függőség-bilincsét, 
a lyukasgaras szerencsét. 
 
 
Fekete lyuk 

 
Az idő megalázta a fekete lyukat,  
és szürkesége határán 
megszületett a fehér lyuk. 
Tölcséres szökőkútjából 
szétszórta az új, színes galaxisokat 
a hat égtáj felé. 
Nagyrendben törvény, 
olyan, mint az örvény. 
Olykor káosz: 
vonzó-taszító, 
egyensúlyt okozó. 
A sex körül forog 
a világmindenség. 
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Ismerkedés 
 
Számolom hervadó-leveleid, szirmaid. 
Olvasom, írásod illatos-varázs, 
rozsdamentes-idő, közeledő múlás.  
Őszinte aktus, szivárványhíd költemény, 
tétovaságod, sejtelmes függöny.  
Találkozásunk északi-ismeretlenség, 
csengő-szívdobbanás, 
zászló lobogóhaj, perzselő búzavirágszemek, 
egymásra nézünk, csönd ketyeg, gondolat dallam,  
visszhangzik!  
Valóban tudnálak szeretni-szeretni!  
Császárliliom-övet, csípődre feltenni.  
 
Viráglombos újvilág, 
andalító köszöntő. 
 
Álmom, álmosabb az álomnál, 
csillag-arcod ködvirág. 
Betakar a sötétség. 
 
 

Harácsolás  
 

Megoldották a nem létező problémákat!  
A haszon óriási, szép grafikonok, szaftos sikerdíj,  
csak az eljárás mocskosan-gyalázatos.  
 
 
 
 
 

 
 
 

megjelenhetett a meséskönyvekben, azt 
a bizonyos részét eltakarták az illedel-
mes rajzolók. Én vagyok az első, aki 
valóban, természetes egyszerűségében, 
meztelenül ábrázolni mertem a királyt. 
A múlt századokban valószínűleg, mert 
a férfiak domináltak a képzőművészet-
ben, nekik nem volt érdekes a teljes ki-
tárulkozás, inkább a női szépség ábrázo-
lásában vetekedtek. 
- Nálunk talán éppen most történt áttö-
rés ezen a téren is, hiszen a több díjjal 
jutalmazott Taxderma című magyar 
filmben a férfi test eddig szemérmesen 
tiltott tájain is ráérősen kalandozik a 
csodálkozásra nem éhes, a természetes-
séget sugalló kamera. Visszatérve arra, 
hogy a saját magad ura vagy szolgája 
vagy, mi az amit sokrétű munkásságod 
alatt a leginkább kedvelsz? 
- Nem ritka, hogy ilyenkor eluralkodik 
az emberen a pánik. Én azt választom, 
azt szeretem, a mai napig is azt hajtom, 
amiből megélhetek. Egész egyszerűen 
imádok mindent, ami új feladatok elé állít. Nagyon tudom szeretni, élvezni a 
munkám. Az apróbb munkákban is meglátom a kihívást, és ki szeretném hozni a 
legjobbat. Ha például arra gondolok, hogy egy kicsiny afrikai országban néhány 
millió ember, aki életében nem látott egy festmény, nem járt képtárban, és kezé-
ben tartja, mondjuk az általam rajzolt bankjegyet, elképzelem, hogy valamiféle-
képpen hatni tudok rá, ez engem annyira megihlet, olyan erőt ad, hogy boldogan 
végzem, nagy kitartást igénylő minden munkám. Ezt az igyekezetemet jutalmaz-
zák például az olyan írások, mint amilyent a Kulturens Värdl című lapba, az egyik 

svédországi neves műkritikus, Bengt Lagerkvist 
elismerően írt a bankjegyen szereplő Jenny Lind 
mesterien kivitelezett arcképéről. Nagyon büszke 
voltam az elkészült az ötvenkoronásra, amelynek 
tervezésében is rész vettem. Ez az írás éppen akkor 
jelent meg, amikor az általunk javasolt eurót ter-
veztük, és nem engedtem a magaméból, inkább 
kiléptem a csoportból. A cikk címe dánul hirdeti 
Andersent idézve kettős, értelemben, hiszen a bak-

Török Miski Ágnes  metszés közben 

Betűdísz 
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jegyet dicséri: Jeg elsker Dig! Szeretlek téged! 
-Magánvállalkozóként is kapsz megrendeléseket bankjegyek készítésére? Beszél-
hetsz erről? 
•Dolgozom német és angol és kanadai pénznyomdának is. Ebből élek. A könyv-

borítókért, rajzokért nem sokat fizetnek. A könyvborítók ára a nyolcvanas évektől 
nem változott.  
- Ha majd pénzünk lesz, megkérlek, hogy készíts új borítót az Ághegynek. Talán 
eljön ennek az ideje ennek is. Mikor láthatjuk munkáidat képzőművészeti kiállítá-
sodon? 
- Egyéni és csoportos kiállításokon való részvételem listáját most írom össze. A 
jövőben szeretnék többet festeni, magamnak dolgozni. A metszésben az amerikai 
és osztrák alkotók állnak hozzám a legközelebb. Vannak álmaim, művészi elgon-
dolásaim, nem festészeti módszereket illetően, mert azokat alaposan ismerem, 
hanem a témaválasztásban, és ezekre szeretnék minél több időt fordítani.         
 
Kellemes emberi érzéseink tárházában a büszkeség és a csodálat természetesen 
kapcsolódik Török Miski Ágnes nevéhez. És  ez nemcsak a svéd-magyaroké, ha-
nem mindazoké, akik számon tartják azt az országot, ahonnan származott, ahol 
művészi pályáján a világhír felé indult. 
 
 
 

Ez a próbabankjegy Török Miski Ágnes ajándéka az Ághegynek. Ha 
igazi volna, és mondjuk, euró értékű, akkor tíz darab éppen elegendő volna 
ahhoz, hogy folyóiratunk következő, IV. kötetének nyomtatási költségeit kifi-
zethessük. 
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Csillag János 
 

Különös keringő   
 
Csábító, arany-karcsú élőszobor, 
csillogva, naponta.  
Látlak álomvölgyben 
apró-kéjjel, kínnal, szenvedéllyel, 
idillt áhítozva, kérdést felkiáltójel. 
 
Jelenésed vakít, játékos tükrözés, 
ragyogó bűvölet, szemfényvesztés, 
napközelség, 
szorongatom magamhoz, 
a semmit.  
 
Reménytelen szerelem, 
különös keringő, 
csokrom éber-harmat, tisztelő üzenet,  
ábrándozásom döbbenet.  
 
Nem érinthetem meg a testedet.  
 
Titkom vagy;  
nem írom le nevedet. 
Szíved foglalt, párod szerencsés.  
Jóleső minden szavad. 
 
Nem heves, nem mediterránszépség, 
hiszékeny világom, nehéz-könnyedség. 
Megértést daloló arcod csalogány, 
szívemet hódító, didergő magány. 
Platinaszőke bölcsességed északi jóság, 
áldott világítótorony, segítő távolság. 
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Mégis 

 
Tükröződik esténként 

a csillagos ég a szemben, 
mégis 

ismeretlen emberek 
hiányát érzem. 

 
Tintába mártom, 
tétova szótagokat 
szül az érzelem. 

 
Álomképeidet nézem, 

hiába szeretlek, 
mégis 

saját álmomat keresem. 
 

Trots det 
 

Förgäves speglas om kvällarna  
den stjärnrika himlen 

i mina ögon, 
för jag 

helt okända människors 
närvaro saknar. 

 
Mina tankar  

i bläck  
jag doppar, 

fastän jag vet att 
bara oartikulerade stavelser 

föds ur mina känslor. 
 

Ofta bevakar jag 
dina drömbilder, 

jag älskar dig, 
trots det 

min dröm 
jag letar efter. 

Gondolatok  
Miski Török Ágnes művészi pályafutásáról 
 
Magyarországon a Budapesti Képző- és Iparművészeti gimnáziumba jártam. Itt 
kezdtem el 14 évesen komolyan rajzolni, festeni. 1976-ban költöztem Svédor-
szágba. Itt felvettek a Művészeti Főiskola (Konsthögskola) formatervezés és réz-
metszés szakára, amit sikerrel el is elvégeztem. A főiskolai tanulmányok befejezé-
se után 17 évig a svéd pénzjegy-nyomdában dolgoztam, mint rézmetsző és forma-
tervező. Megrendelőim a legkülönbözőbb országokból voltak. Nagy szakmai elis-
merés volt számomra, amikor néhány éve a Konstfack meghívott vendégelőadó-
nak. 
Mindannyian, akik Svédországban élünk, jól ismerjük az itt használatos pénz-
érméket, papírpénzeket. Naponta számtalan alkalommal vesszük kezünkbe a fé-
nyes érméket, a ropogós vagy éppen gyűrött bankjegyeket, számoljuk le a fizeten-
dő összeget a pénztáraknál. Megszoktuk a külsejüket, és már a méretükről, szí-
nükről felismerjük őket. 
Eszünkbe sem jut, hogy elmélyedjünk a pénzjegyek rajzolatainak bonyolult szö-
vevényeiben, hogy művészi alkotásként szemrevételezzük a ránk tekintő arcképe-
ket, hogy addig soha nem észrevett, apró díszítéseket, mindig látott, de mégis 
mindig rejtve maradt érdekességeket fedezzünk fel rajtuk A pénzérme, a papír-
pénz soha nem a művészi alkotás képzetét kelti fel bennünk. Pedig ezeknek a mo-
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tívumoknak a megálmodása, aprólékos kidolgozása bizony nem hétköznapi mun-
ka, hanem bonyolult, időigényes és fáradságos művészi tevékenység eredménye. 
A pénzrajzoló éppúgy művészi alkotást hoz létre, mint a festő vagy a szobrász. 
Vedd csak a kezedbe, kedves olvasó, a svéd ezerkoronás pénzjegyet. Gustav Vasa 
tekintélyt parancsoló, méltóságot sugárzó arcképe néz rád. Végy egy nagyítót, és 
meglátod a leheletfinom vonalakat is, amelyek nem csak az arcot, hanem a korhű 
ruházat legkisebb részleteit is megjelenítik. Nézd meg a hátoldalát is. Elmélyed-
tél-e valaha is az 1555-ből származó aratási képben? Olaus Magnus „Az északi 
népek történelme” című munkájában található az eredetije. A középkori festményt 
tökéletes hűséggel adja vissza a gondos művészi kéz. Ha nincs ezerkoronásod, 
akkor elővehetsz egy ötvenkoronást is. Jenny Lind bájos arca, kecses vállai, finom 
nőies vonásai szinte fotográfiai hűséggel jelennek meg a rajzoló aprólékos keze 
munkája nyomán. A nemzet csalogányának portréját egy 1845-ből származó li-
tográfia alapján készítette el a mai kor ismeretlen művésze. A húszkoronás mel-
lékmotívumán egy lovas kocsi látható. Hogy mi okból került ez a kép Selma 
Lagerlöf arcképe mellé? Mert az ekipázs egyik utasa maga az írónő. A képet né-
zegetve szinte hallani lehet a paták kopogását, a kocsi merev fakerekeinek gördü-
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Hajam fürtjein 
napsugár bóklászik, 

elkapja derekam, 
tánc a múltban. 

 
Ma a jövõ, 

holnap a jelen, 
vakítja szerelmem. 

 
 
 

Gordion 
  

likt kvicksilver 
rullar daggen 

nedför min själ 
 

tung tystnad 
på ögats himmel 

livlig 
mörk 

leendet spricker upp 
långsamt lyfter 

  
solstråle strövar 
på hårets lockar 

griper tag i höften 
dansar i det förgångna 

  
idag framtiden 

imorgon är det nuet  
som förblindar min kärlek. 
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Hétfő 
 

Jött egy fiú 
németül beszélt 

felrepített egy vonatra 
- hó esett - 

az olasz vendéglõben 
Koppenhága 

õ meg 
te lettél 

 
imádtam az ételt 

s a búcsú könnyû volt. 
 
 

Õ 
 

ha meglátom kék 
ha megismerem zöld 
ha megtetszik magas 
ha szeretem elviszem 

ha elvisz sírok 
 
 

Gordiuszi 
 

Mint higany, 
pörög a harmat. 

 
Nehéz csend 

szemem szegélyén 
derûs 
sötét 

gond a mosoly 
felhasad 
elrebben 

 
 

lését a kavicsos úton. A lovak ábrázolása mozgást, lendületet sugároz; az egyik ló 
félre-fordított feje szinte játékosságot is érzékeltet. Az ötszázason a főalak arcké-
pe mögött, mint mellékmotívumot, az 1668-ban alapított első nemzeti bankházat 
jeleníti meg a művész. Nos, elég a rejtélyeskedésből. Az eddig említett képeknek, 
de nagyon sok más, ismert vagy kevésbé ismert pénzmotívumnak, bélyegnek, 
festménynek, könyvborítónak alkotója egy honfitársunk, Miski Török Ágnes, aki-
re méltán lehetünk büszkék Nem csak mi, svédországi magyarok, de minden ma-
gyar, bárhol is éljen ezen a földgolyón. 

– Minden egyes feladat egy új kihívás, amit meg kell oldani - mondja Ágnes. – Élve-
zem a sokféleségét, sokoldalúságát, minden feladattal tanulok valamit. Akkor is, ha elolva-
sok egy könyvet, és ki kell, hogy találjak egy hozzáillő borítót, illusztrációt, vagy ha egy 
vállalat új cégjelén, logóján dolgozom. Meghallgatom a megrendelő kívánságát, és meg-
próbálok ráérezni arra, hogy mi a legmegfelelőbb, úgy, hogy az ugyanakkor szép is és har-
monikus is legyen.  

Évtizedes szakmai képzés 
 Sok munkába, fáradságba telt, mire Ágnes kitanulta a szakma minden csínját-bínját. A 
rézmetszési technika tökéletes elsajátítására legalább tíz évre van szükség, és nagyon fon-
tos a magas szintű rajztudás is, mivel ezt a munkát ma is ugyanúgy művelik, mint évszá-
zadokkal ezelőtt. Maga a technika a 16. században fejlődött ki; Dürer volt a rézmetszés 
technikájának kidolgozója és mestere.  

Miski Török Ágnes méltó folytatója az évszázados technikának. A szakmai tökély el-
érése után sorban jöttek a megbízások, felkérések. A francia posta megrendelésére 1993 és 
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1998 között bélyegsorozatokat metszett. Majd bankjegyeket komponált és metszett, többek 
között Venezuela, Namíbia, Tanzánia, Jemen és Kongó megrendelésére. 

– A bankjegykészítés igen felelősségteljes munka; ez a kis grafikai lap sokmilliók ke-
zébe eljut. Olyanok kezében is forog nap mint nap, akik életükben soha nem voltak egy 
múzeumban, és soha nem is fognak más grafikát látni. Ezért, amikor dolgozom, érzem a 
fontosságát annak, hogy a tudásom legjavát adjam. 

Az év legszebb bankjegye 
Miski Török Ágnes munkáját szakmailag is sokra értékelik. Nemzetközi elismeréseket is 
kapott, de ezekről a természeténél fogva szerény Ágnes nem szívesen nyilatkozik. Annyit 
mégis hadd áruljunk el, hogy az általa tervezett új kanadai húszdolláros tavaly elnyerte az 
év legszebb bankjegye címet. 

– Szabad teret hagytam a művészi alkotó kedvemnek is, nagy előszeretettel festek és 
rajzolok portrékat és alkotok kompozíciókat is. Hét évvel ezelőtt önállósítottam magam, és 
most mint szabad-úszó dolgozom. A bankjegyeket, bélyegeket gyakran az illető ország 
nemzeti hőseinek arcképei, fordulópontot jelentő történelmi eseményei díszítik. De az sem 
ritka, hogy az országra jellemző ipari vagy mezőgazdasági munkát vagy munkaeredménye-
ket akarja a megrendelő megörökíttetni. A technikai hitelesség vagy a korhűség miatt oly-
kor hosszas kutató, felderítő munkára van szükség, hogy az ábrázolt motívum minden rész-
letében megfeleljen a valóságnak. Mindezt megálmodni, és rézlemezbe metszeni nem kis 
feladat.  A Svédországban elterjedt művészeti irányzattal szemben, ahol nem túl fontos a 
szépség és a szakmai tudás, mégis a szépet és harmonikust keresem és próbálom megvaló-
sítani. A saját belső szükségletemből indulok ki, meg abból, hogy én nem szeretnék vala-
mit sokáig nézegetni, ami elborzaszt. Ha meghökkentő is kell, hogy legyen néha a téma, de 
valahol valami szépet szeretnék belevarázsolni. Goya a háború borzalmait csodálatosan 
szép grafikai technikával ábrázolta, amit ma is szívesen megnézünk, de mennyire lesz ma-
radandó az, ami csak kizárólag elborzaszt, és még technikailag sincs szépen megoldva? A 
divat elmúlik, és a kép lassan lekerül a falról.  
Az alma nem esik... 
– A technika elsajátítása izzadságos munka, amit egyre kevesebben akarnak végigcsinálni. 
A tiszteletreméltó kevesek közé sorolnám Mónika lányom, aki a legnagyobb büszkeségem, 
és aki már  most a festészet technikájában el is hagyott. 

Hadd áruljuk el azt is, hogy Mónika kitűnő eredménnyel végezte el a budapesti Képző-
művészeti Egyetem ötéves restaurátori szakát. Az alma nem esik messze a fájától... Egy 
újabb alkotó, aki a magyarok, a magyarság jó hírét terjeszti, öregbíti szerte a világban. 

Perger Dénes 
Szitás László 

 
Megjelent a Híradó 100. számában 
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kielégületlen 
nézi mosolyod 
bimbó-tűhegy 
tekinteted 
égbolt mi rád zuhan 
kietlen gondosan 
bugyolál 
dobál 
 
kifakadsz  
öleled téped 
zongorázz  
bőre billentyűzet 
ködös örömüzenet 
feszítet Mária 
fátylazott kaland  
szád a tükör 
nyelvgyönyör  
száguldás 
kincs a távolodás 
 
marasztal őszülése 
bűntudat-remegése 
foltos leplét 
langyos tenger vize 
rongyosra tapossa 
 
virágba-fakadt  
tekintete üzen 
örökös agónia 
ítélkezés 
hunyorgás 
szertelen rend 
magány 
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Lennél hű 
fa 
törzs? 
 
Ősszel, 
-szellő, ökörnyál 
szerelmes 
szélre szállunk, 
száguldunk 
 
Földet ér 
-szélmalom 
megállapodik 
rügyből virág 
kitartó hervadás 
 
 
Asszonyának 
 
szíve meddő  
hazugsága hibátlan  
táncra perdül 
őszinte ámítás 
lila házasság 
 
szeretett kivetettként 
kinőtt sebgyümölcsként 
anya, országa nélkül 
világra örjöngé 
csillag-gyerekeit 
 
Kis Göncöl talpa alatt 
füstös tüdőd kifakad 
ész bomlik 
bambuló elevenség 
mélyített gondolathegy 
felszíntapogatás 
szeretkezés 
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Tóth Attila 
 rajzoló, illusztrátor és AD 
Tanulmányaim: Alapfokú képzőmű-
vészeti képzés a kristianstadi képzőmű-
vészeti iskolában. 
Grafikai design és kommunikáció - 
Berghs School of Communication  
Földközi-tengeri archeológia, eszme-
történelem valamint média és zsurna-
lisztika – Kultúraismereti szak. Böl-
csészkari végzettség az ókori kultúra- 
és társadalomtudományokban. 
Munkatapasztalataim a következő 
területeken szereztem: 1995-1997-ben 
archeológus és illusztrátor az athéni 
Svéd Intézetben (Svenska Institutet), 
amely régészeti kutatásokat végez. 
1997-1998 között a stockholmi 
Karolinska Intézet (Karolinska Institut) 
technikai szakembere voltam. Ugyan-

akkor a Strix Televíziónál (Strix Television AB, amely a legnagyobb TV-
produceri cég Svédországban) kutató és nézőközönségi felelőseként dolgoztam. 
Aztán menedzser a Relevant Traffic cégnél Stockholmban. A cég  egyike a na-
gyobbaknak Skandináviában. A világhálón működő keresők segítségével, az üz-
letfelekkel való kapcsolatfenntartással foglalkoztam sikeresen. 1998 – 2003 kö-
zött a Modern Times Group, Stockholm (Skandinávia egyik vezető szintű média-
cége) menedzsere voltam. Reklámszakemberként a céh távlati tervét is kidolgoz-
tam, üzletági elemzéseket végeztem a Moderna Tider és a Finanstidningen/FV 
lapoknál. Az alacsony konjunktúra ellenére sikeres voltam és megválasztottak a 
2002-es év üzletkötőjéül. 
Cégem: a tecknare.se különböző technikákkal reklámokat, könyvillusztrációkat, 
karikatúrákat, térképeket készít számítógépen. Hagyományos módon, tussal, víz-
festékkel és olajfestékkel is dolgozom. 
Újság-illusztrációkat, tananyag illusztrációkat, tankönyveket készítek. Reklámo-
kat és reklámszövegeket készítek a nyomtatott és a digitális médiában. Flash-
designel, bannerekkel és animációkkal, logokkal, webbgrafikákkal, webbdesignt 
stb. , képregényeket, humoros rajzokat, karikatúrákat és politikai szatirikus rajzo-
kat készítek.  

Címem: Kristinebergsvägen 16, 112 44 Stockholm, Momsreg.nr/VAT-nr: 
SE690401335301, A cégnek van F-adóigazolványa. 
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Kávéházi beszélgetés egy sokoldalú művésszel 
 
Tóth Attila, mint a neve is mutatja magyarságukat megtartó gondos szülők gyer-
meke. 

- Itt születtél Svédországban és, mégis jól beszélsz ma-
gyarul, ezért arra kérlek, mesélj magadról. 
- 1969-ben , Olofströmben születettem, Kristianstadban 
végeztem  Képzőművészeti iskolát.. 2001-ben meghalt 
anyám, apám Spanyolországban él. Pestről jöttek, de vi-
dékiek voltak. Apám szerszámkészítő, anyám óvónő volt. 
A nyolcvanas években, amikor még olcsók voltak ott a 
házak, apán vásárolt egy kis házat, azóta ott él. Én pedig 
Stockolmban élek, amióta egyetemi tanulmányaim miatt 
ide érkeztem. 
- Mit tanultál az egyetemen? 
- Politikatörténetet. 
- Miért, éppen ezt?  
- Mert érdekelt. Világlátásomat szerettem volna kiszéle-
síteni. Az egyetem befejező kurzusaként újságírói tanfo-
lyamot is végeztem. Amikor befejeztem egyetemi tanul-
mányaimat egy televíziós társaságnál dokumentációs 
munkát végeztem. Akkoriban nehéz volt munkát szerez-
ni. A telefontársasághoz kerestem, aztán hirdetés szak-
mában. Vállalatok közötti kapcsolattartást végeztem.  
Ezek, mint korszerű mesterségek. 
Közben évtizede grafikával is foglalkozom. Egy eszten-
deje szabadúszó vagyok, két kisgyermekem van, azért 

választottam most ezt az 
életmódot. Írok és rajzo-
lok. Rovatomban politikai 
kommentárok és karikatú-
rák jelennek meg. 
Dolgoztam pénzügyi lap-
nál, elismerték., egy inter-
netes vállaltnál is első vol-
tam a szakmában. 
- Művészi pályád is ala-
kul? 
- A görög szobrászatról 
írtam diplomadolgozato-
mat. Kristianstadban, ahol 
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Lőrinczi Ágnes  

 
 
Ökörnyál 
 
Játszani szeretnék 
- gyöngyöket görget a szél 
könnyedén. 
 
Tudatlanul, puhán, 
- lepkeszárny, 
tapintani az életet 
magamban. 
 
Királykisasszonyként, 
- naiv szárnyalás, 
beszippantani szerelmet 
virágok sziporkázó illatát, 
szeretném. 
 
Vágyni vágyat 
- ismeretlent, 
ölre szorítani, 
anya a gyerekét, 
úgy téged lehetetlen 
 
Anya vagyok 
 
Szerelmet 
a mező 
a liget 
a fák 
 
Ember csak ember 
szerelme mulandó 
érzés-évszakok 
Gyűrűt hord a fatörzs 
jelzi jegyesei számát 
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Miski Török Ágnes illusztrációja 

főként festészettel foglal-
koztam, egyéni kiállításom 
is volt, aztán, később 
Båstadban, később pedig 
Stockholmban állítottam 
ki munkáimat. Itt a fővá-
rosban könyvillusztrálók 
közös kiállításán jelent-
keztem néhány munkám-
mal.. 
Sokféle iskolát végeztél, 
régészetet, geológiát is 

tanultál, hirdetési és a reklám szakmában is dolgoztál.. Bi-
zonyára hasznát veszed sokoldalú tanulmányaidnak. 
- Minden bizonnyal, a mindenről tudás egész életemre 
szól. Európainak érzem magam. Megmondom őszintén, 
nem érzem magam magyarnak, de svédnek sem, de az, 
hogy nemzettudatom nem mélyülhetett el, nem zavar, nyi-
tottságomat növeli. 
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Tóth Attila: Katrina-orkán (színes karikatura) 
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Sulyok Vince 
Mediterrán hajnal 

 Sütő András halálának hírére 
 

Amikor a sárgából rózsaszínbe, 
majd egyre vörösebbe vált az ég színe,  
megjelenik a szomszédos ház tetején 
az antenna rúdján egy karcsú, gyönyörű 
fekete madár. A nevét nem ismerem. 
Körvonala sötéten, pengeélesen 
vésődik a háttér színeibe. 
 
Aztán ülünk csak mereven, mozdulat nélkül 
mindketten, s nézünk bele a gomolygó párákba, 
mígcsak a tengerből tüzes kis ujjként 
elő nem villan a nap, amire vártunk 
kettesben itt, határán éjnek és nappalnak. 
 
Madaram akkor mintegy felsikolt, 
felröppen és szárnyal máris bele 
a fénysugártól porló messzeségbe. 
 
Vajon hány ilyen színektől tobzódó 
mediterrán napkeltében lesz itt még részem? 
 
Új halálhírt hoz szinte minden új nap, 
újságoldalak, telefonok, levelek 
halotti jelentésekkel vannak tele, 
mik szíven ütnek, megsápasztanak, 
s mintegy tudatják: közeleg 
az én utolsó órám is. Ám addig, 
amíg lehet, maradni akarok  
a rámaranyló fényben, 
a földi szépség és a földi élet 
bűvöletében, 
várva együtt egy-egy fekete madárral 
a tenger sodródó vizeiből 
tüzelő ujjként előbukó fényre, 
új napnyi új reményre, 
egy napnyi haladékra. 
                                                        Torrevieja 2006-10-01.  
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vett, hivalkodó stílusirányzatok határozták meg Helsinki belvárosának képét. A hu-
szadik század elején a nemzeti romantika terjedt el. E stílusirányzat legfőbb ideológu-
sa A. Gallen-Kallela festőművész volt. Katedrális (Tampere), bankház, a Hitelszövet-
kezet székháza (Helsinki) épült ebben a stílusban. A XX. század első évtizedében 
megjelenik a funkcionalizmus irányzata is. Az új építőanyagok (beton, vas, üveg) 
jobban  megfelelnek a modern építészet követelményeinek. Az  akadémikus klasszi-
cizmus csúcspontja és utolsó akkordja a helsinki Parlament épülete (J. S. Sirén, 
1931). A  húszas évek kísérletezői között megemlítendő E. Bryggman neve, és erre az 
időre esik Alvar Aalto fellépése is.  Az általa teremtett új irányzat első jelentős alkotá-
sa Paimio Tbc-szanatóriuma (1933). Aalto és követői és velük a finn építészet világ-
szerte elismerést váltottak ki. A finn szobrászat önálló  fejlődése, festészethez ha-
sonlóan, csak a XIX. században indult meg. Az első nemzetközileg is elismert finn 
szobrász W. Aaltonen XX. századunk tízes éveiben kezdett el alkotni. Gránitszobrai-
val sajátos, a szép mozgást jól kifejező technikát alakított ki. A festészetben a közép-
kori mesterek csak helyi jelentőségre tettek szert. A XIX. században a Finn Művésze-
ti Egyesület majd a Finnországi Művésztársulat megalakulásával, az Ateneum ki-
állítások céljára való megnyitásával a portré- és a holland és itáliai mesterek ihlette 
zsánerfestészet indult fejlődésnek. A század közepe felé a tájképfestészet indul fejlő-
désnek (W. Holmberg és a köré csoportosult, Düsseldorfban tanult festők). 

A finn festészetnek A.Edefelt (1854-1905) szerzett  nemzetközi hírnevet, aki tör-
téneti festményein Finnország történelmének nagy  eseményeit ábrázolta. Ő közvetíti 
Finnországba a francia modern festészet eredményeit is. E. Järnefelt (1863-1937) ki-
váló portréiról és népi életképeiről híres. A finn festészet legkiemelkedőbb alakja A. 
Gallen-Kallela  (1865-1931). A francia modern stílusirányzatokon nevelkedik. Szá-
mos kompozíciójának a Kalevala az ihletője - és ehhez alakította ki szimbolikus stílu-
sát. A múlt század hetvenes éveitől a  finn iparművészet is fejlődésnek indul. 1875-
ben megalakul a Finn Iparművészeti Szövetség. A századforduló  iparművészetére 
legjobban  az angol szecesszió (J. Ruskin, W. Morris) hat. A finn művészet egyes 
nagy mesterei az iparművészet területén is nagyot alkottak: A. Gallen-Kallela 
(faliszőnyeg), Finch (művészi kerámia), A.  Aalto (modern bútortervek). 
 

  

Emlékünnepség az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadság-
harc 50. évfordulója alkalmából 

 
2006. október 23-án, az Oslói Egyetem Jogi karának aulájában közel félezer ün-
neplő gyűlt össze, hogy megemlékezzen a magyar nemzet kiemelkedő történelmi 
eseményének ötvenedik évfordulójáról. Az emlékünnepség a legjelentősebb oslói 
magyar-vonatkozású szervezetek (Norvég-Magyar Egyesület, Norvégiai Magya-
rok Baráti Köre, Magyar Nagykövetség) támogatásával került megrendezésre, a 
Norvég Királyság pedig, mind Magyarországon, mind Oslóban kiemelkedő figye-
lemmel kísérte az évfordulót. Így V. Harald király Magyarországon képviselte a 
Norvég Királyságot, az oslói emlékünnepségeken Őfelsége, Sonja királyné tisztel-
te meg jelenlétével az emlékünnepséget.  
Norvégia közel 1500 magyart fogadott be az 1956-os forradalom leverését követő-
en, azóta csaknem 3000 magyar származású él Norvégiában. Az évforduló alkal-
mából, a Stortinget részéről beszédet mondó Thorbjørn Jagland házelnök az öt-
ven évvel ezelőtti eseményekről és áldozatokról szólt. Az 56-os emigráció nevé-
ben Nagy Mária Lucia, a Norvég – Magyar Egyesület elnöke mondott köszöne-
tet, azon  segítőkészségért, melynek során az emigráció új hazára lelhetett Norvé-
giában. Krausz György, a Magyar Köztársaság Nagykövete méltatta Norvégia 
szerepét a magyar emigráció befogadásában nyújtott szerepvállalásért.  
A hivatalos beszédek után neves magyar és norvég művészek fellépésével kulturá-
lis műsor következett. A Debrecenből érkezett 16 tagú Canto Armonico énekkar 
előadásában Horváth-Bárdos, Bartók zeneműveket hallhattunk (Drøm i det Fjerne, 
Brev Hjem). Előadásuk szívbemarkoló pillanata volt a Gloria Victis című zene-
szám előadása, Berczelly Montág Mária, az Oslói Operaház nyugdíjas szólóhár-
fása kíséretében. A zeneművet Claes Gill drámai hangvételű verse ihlette, zenéjét 
W. Plagge szerezte amely sajátos visszhangja az 56-os magyar szabadságharcnak. 
A forradalomról 1956-ban New Yorkban, Márai Sándor Mennyből az angyal című 
verse csillogó gyémántként hangzott Morten Røhrt prózai előadásában az oslói 
emlékünnepségen. A Canto Armonico énekegyüttes mellett, a norvég zeneélet há-
rom neves művésze is ragyogó teljesítményt nyújtott az emlékünnepségen: 
Morten Carlsen (mélyhegedű) és Annar Follesø (hegedű) Wolfgang Plagge 
zongorakíséretében léptek a színpadra. A Canto Armonico mellett, az emlékün-
nepség legerőteljesebb előadását Trond Halstein Moe nyújtotta (a Norvég Opera-
ház szólistája). Bár Erkel Hazám, hazám áriája, talán Simándy József előadásában 
a legemlékezetesebb a magyar zenerajongók számára, Moe előadása mégis olyan 
lenyűgözően karakteres és fergeteges interpretációban hangzott fel, amely pozitív 
értelemben felkavaró hatást kelthetett a nemzetközi közönségben. Az emlékün-
nepség bájos pillanatát a Pintyi család táncelőadása és Sonja királyné számára 
átnyújtott magyar „hálakosár” átadása jelentette.  

József Anita 
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1956-os emlékérem Terray Lászlónak 
 
2006. október 23-án az oslói Magyar Nagykövetségen Krausz György nagykövet 

három norvég kitüntetettnek – köztük D. Terray László norvégiai magyar evangéli-
kus lelkésznek – 1956-os emlékérmet adott át. Az érem tulajdonosa „1956 októbe-
rében, majd a megtorlás sötét korszakában a szabadság, az emberi méltóság és a 
nemzeti összefogás mellett kiállásával példát adott hazaszeretetből” – áll az emlék-
lapon. 

TERRAY LÁSZLÓ 1924. január 22-én született Miskolcon. Teológiai tanulmá-
nyait Sopronban végezte, 1946-ban Ordass Lajos püspök avatta lelkésszé. 1948-tól 
az Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világszövetség ösztöndíjasaként Svájc-
ban, majd Norvégiában tanult. Súlyos betegsége után leromlott egészségével koc-
kázatos lett volna a hazatérés, ezért Norvégiában telepedett le. Teológiai stúdiumo-
kat folytatott az oslói Det teologiske Menighetsfakulteten, vizsgázott lapp nyelvből, 
s 1953-tól szolgálatot vállalt a lapp misszióban.  

1956-ban norvég állami felkérésre ausztriai és jugoszláviai menekülttáborokban 
tartózkodó magyarok között végzett szolgálatot. A Norvégiába kivándorolni szán-
dékozók segítésére létrehozott Áttelepítő Bizottság tagjaként, majd elnökeként kö-
zel ezerötszáz honfitársunk letelepedését segítette. 

2108                                                   Megjegyzések  fenn a pogány kori hagyományok. A lundi katedrális építőműhelyében és a gotnandi 
mesterek körében jelentek meg az első keresztény-román kori motívumok. A gótika 
kőszobrászatára francia és német, a faszobrászatra a kora gótikától kezdve német 
mesterek hatottak. A késő gótika szobrászatán Párizs és Reims közvetlen hatása érez-
hető. A XV. század  minden jelentős szobrászati műve, elsősorban a szárnyas oltárok, 
lübecki mesterek művei. A korszak legjelentősebb alkotása, a lübecki  B. Notke nevé-
hez fűződő stockholmi Szt. György-szobor. A síremlék-készítés központja, a XVI. 
század folyamán, a vadstenai kolostor műhelye lett. A kor legjelentősebb építész-
szobrásza, a  flamand W. Boy (1520-1592)  dolgozott itt. Legfontosabb műve Vasa 
Gusztáv vörösmárványból és alabástromból faragott pompás síremléke, az uppsalai 
katedrálisban. A XVII-XVIII. század folyamán is külföldről jött művészek dominál-
nak a svéd szobrászatban. A hosszú itáliai és párizsi tartózkodás után hazatért J. T. 
Sergel  (1740-1814) a klasszicizmus témáit dolgozza fel, de rendkívüli invenciókkal. 
A XIX. század nem hozott rendkívüli tehetséget a svéd szobrászatban. A század má-
sodik  felének kitűnő naturalista zsáner- és portrészobrásza P. Hasselberg (1850-
1894) neve azonban mindenképpen említést érdemel. A XX.  század elejének C. 
Milles  (1875-1955) és C. J. Eldh  (1873-1954) voltak a legjelentősebb szobrászegyé-
niségei, akik az egész svéd szobrászatra hatást gyakoroltak. Jelenleg megtalálható a 
svéd szobrászatban a modernizmus minden árnyalata. 

Csak a XV. századtól, a falfestészetben beszélhetünk sajátos svéd karakterről. E 
vidám dekorációs törekvés  központja a század végén Uppland, és legjelentősebb 
mestere a valószínűleg német származású Albertus festő (1473-1509). Elsősorban 
Biblia Pauperumot ábrázoló falfestményeket alkotott. A reneszánsz behatolásával az 
udvar vált az első számú megrendelővé. A későbbiekben kevés hazai tehetség 
jelentkezett a svéd  festészetben. A legjelentősebb alkotók (németalföldiek, németek, 
franciák) külföldről jönnek. A XIX. század végén bukkan fel néhány eredeti tehetség. 
Közülük A. Zorn (1860-1920) emelkedik ki, az intenzív lokálszínek realista mestere. 
A. Strindberg, a svéd modern irodalom legnagyobb egyénisége is felhívta magára a 
figyelmet, dilettáns, de erőteljes hatású expresszionista műveivel. Az avantgardista 
törekvések közül főként Fauves és Matisse művészete hatott a hazai modern irány-
zatokra. A 20-as, 30-as évek termékeny expresszionizmusa erőteljes német hatásokat 
mutat. Napjaink festészetében, amely a konkretizmus jegyében alakul, a legtisztább 
kifejezési formát 0. Baertling hozza. 

A legkorábbi időkből megmaradt finn templomok a  XIII. századból származnak. A 
finn kőtemplomok egyszerű épületek, általában hatalmas gránittömbökből épülnek, 
magas, meredek tetejük  is fokozza monumentalitásukat. Téglatemplom már a XIV. 
század végén is épült (Pernaja temploma, kb.  1390). A világi építészet első emlékei 
várak (Turku, Hämeenlinna, Olavinlinna). A reformáció tanainak terjedése visszave-
tette a művészeteket, a népművészet jut erősen érvényre. A XVII-XVIII.  században 
fatemplomokat  építettek. Finnországban  nagyszabású építőtevékenység csak a Svéd-
országtól való elszakadás után indult. E kor vezető építésze C. L. Engel (1778-1840) 
volt. Helsinki városképén erőteljes nyoma mutatkozik Engel munkásságának pl. az 
Egyetem épülete, (1818-1832). A  múlt század első felének  klasszicizmusa után a 
század második felére az eklekticizmus válik uralkodóvá. Különféle, külföldről át-



Gauguin hatása jelentkezett Dániában. Ugyanakkor a Dánia északi részén működő  
ún. Skagen iskola festőinek működésével a dán nemzeti festészet kialakulása is meg-
kezdődött. A századforduló körül a dán szimbolizmus kiemelkedő mestere, a már 
szobrászként is említett, J. F. Willumsen. Ugyancsak ez idő körül fejlesztette tovább 
egy Fyn-szigeten dolgozó  festőcsoport az impresszionizmus eredményeit. 1915-ben 
megalakul az ún. Grønningen festőcsoport, akik  ugyancsak szorosan kapcsolódnak 
az impresszionizmushoz. A kubizmus és konstruktivizmus rövid ideig hatott 
Dániában. Napjainkban hagyomány és modern irányzatok sokfélesége egyszerre 
jellemző a dán festészetre. 

Svédország területe  már a bronzkorban a sziklarajz-művészet egyik legjelentősebb 
központja. A keresztény művészet legkorábbi alkotásai fatemplomok, amelyek a XI. 
század végéről maradtak fenn (Gotland, Lund). Ma is ép állapotban lévő fatemplom 
csak a XIII. századból ismeretes (hedaredi kápolna). A korai kereszténység vallási 
központja Sigtuna volt, ahol három nagyméretű templom romjai (Per, Olav és Lars) 
maradtak fenn. Ezekhez hasonló stílusjegyek maradtak fenn az ó-uppsalai korai ka-
tedrálison is, amely az előbbiekhez hasonlóan ugyancsak a román építészet jegyeit 
viselte. Nyugat-Svédország építészete ugyanakkor inkább angol-normann, majd ké-
sőbb német mintákat követett. A XII, században a lundi katedrális építőműhelye lett 
az ország művészeti központja. A XII-XIII. század élénk templomépítészeti tevé-
kenységéből kimagaslik a gazdag Gotland-sziget építészete (Visby-i dóm). A svéd 
gótika kezdeteit a cisztercita rend burgund stílusban emelt templomai határozták meg 
(Közép-Svédország). A XIV. század végétől az 1600-as évek elejéig a német építé-
szet hatott legerősebben Svédországban. A késő gótika szép csarnoktemplomai - 
Örebro, Strängnäs, Westerås, Säderköping  - találhatók meg. A XIV. századvégi svéd 
egyházi építészet monumentális alkotása a vadstenai Szt. Brigitta-rend kolostora. A 
világi építészet korai példája, a ma is álló Visby-i városfal. Az erődítmények egyik 
típusa a kerek vagy négyszögletes hadicélokat szolgáló kőtorony (Kalmar, Borgholm, 
Helsingborg). Ezt olykor várárokkal is megerősítik (stockholmi torony). A másik ős-
típus a késő középkori vár őse, az  esetenként védőművekkel megerősített kő vagy fa 
lakótorony. I. (Vasa) Gusztáv és a reformáció idején, az egyházi birtokok elkobzása 
után a király lesz a legfőbb mecénás. A század közepe felé terjedni kezd a reneszánsz 
stílus. Az első jelentős alkotás Gusztáv négy-saroktornyos, megerősített gripshomi 
kastélya. A XVII. század során, Svédország hatalmának növekedésével együtt az épí-
tészeti tevékenység is megélénkül. A főúri építkezések  legkeresettebb tervezője J. de  
La Vallée (1620-1696). Közéleti teendői miatt művei jelentős részét id. N. Tessin  
(1615-1681) fejezi be, akinek fő művei a drottningholmi kastély és a stockholmi álla-
mi bank (1676). A XVIII. század legjelentősebb építészei C. Hårlemann és K. 
Adelkrantz  voltak. A XIX. században  Stockholm nagyszámú új építészeti alkotással 
gyarapodott. Divatos történelmi stílusokban építkeztek. Az ezt felváltó sajátos svéd 
nemzeti stílusirányzat legfontosabb képviselői I. G. Clason, C. Westman, és R. 
Oestberg. Utóbbi dekoratív tervező munkássága Stockholm egész városképére rá-
nyomja bélyegét (a Mälar-tó partján fekvő városháza). Ezt követően a klasszicizmus 
(stockholmi Zenepalota, 1923-1926) majd a funkcionalizmus alkotásai jelentősek. 

A svéd szobrászatban a  nyugatabbra fekvő skandináv országoknál tovább maradtak 
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Öt éven keresztül a Kirkens Nødhjelp segélyszervezet titkára, tíz évig a Norvég 
Evangélikus Missziói Tanács elnöke, négy évig pedig a Norvég Egyházi Tanulmá-
nyi Tanács vezetője volt.  

1957-től, azaz kezdettől fogva részt vett a Külföldön Élő Magyar Evangélikus 
Lelkigondozók Munkaközösségének (KÉMELM) munkájában, évekig, mint ügy-
vezető elnök, ill. mint az Útitárs és a Koinónia című folyóirat szerkesztője. Lelké-
szi szolgálatot végzett a nyugat-norvégiai Smöla szigetén, ahol 1963-ban rádióstú-
diót rendezett be a parókián, és elindította a Norea Radio magyar nyelvű adásait. 
A hetente kétszer 15 percben Monte Carlóból rövidhullámon sugárzott, s így a 
kommunista Magyarországon fogható műsort még ma is sokan emlegetik hálás 
szívvel.  

1967-81 között a Norvég Egyházi Misszió (Den Norske Israelsmisjon) főtitkára-
ként tevékenykedett. Számtalanszor járt Izraelben és Erdélyben, s útjait felhasznál-
ta arra, hogy segítse a magyar evangélikus gyülekezeteket.  

1981-tól 1991-ben történt nyugdíjba vonulásáig az Osló közelében lévő Råde 
lelkésze volt. 1983-ban megalapította a – húsz éven keresztül működött – Nemzet-
közi Ordass Alapítványt, hogy ápolja Ordass Lajos magyar evangélikus püspök 
szellemi örökségét, és Magyarországon kívül biztonságos helyen őrizzen meg fon-
tos egyháztörténeti dokumentumokat. Az alapítvány 72 doboznyi levéltári anyagát 
a Magyar Országos Levéltárba szállította. 

Széleskörű tudományos munkásságot folytatott, több nemzetközi konferenciát 
szervezett. Cikkei magyar, norvég, angol, német, izlandi és finn nyelven olvasha-
tók. Munkatársa volt több nemzetközi teológiai lexikonnak és folyóiratnak. Megír-
ta Ordass püspök hiteles életrajzát, ami először norvégül jelent meg 1983-ban, 
majd magyar (Nem tehetett mást), német és angol fordításban is. Legjelentősebb-
nek tartott missziós tárgyú munkái a Küldetésben, az Izrael és az evangélium, va-
lamint a közelmúltban kiadott – a két világháború között Budapesten szolgált – 
Gisle Johnsson norvég missziói lelkész életéről szóló könyv (Et liv i Grenseland).  

1992-ben a kolozsvári Protestáns Teológiai Fakultás díszdoktorává avatta. 
Széles körű egyháztörténeti, egyházismeretei és missziótudományi munkásságá-

nak elismeréseként 2001-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 
Károli Gáspár-díjat kapott. 

2005-ben a norvég király a királyi érdemérem arany fokozatával tüntette ki. 
  
A magyarországi Evangélikus Élet c. hetilap Terray László életét és munkásságát méltató cikkei, a 

Misszió evangélikus magazinban és a Dunántúli harangszóban megjelent interjúk, a Koinónia (A Kül-
földön Élő Magyar Evangélikus Lelki gondozók Munkaközösségének teológiai folyóirata) a 80 éves 
Terray László köszöntésére kiadott 61. számának felhasználásával, valamint a személyes egyeztetés 
alapján összeállította:                                                                                                     

Hulej Enikő 
 
Fotó: balról: Krausz György nagykövet, Terray László kitüntetett, fia Karl Martin, unokája  Maria 

Terray Brantenberg. készítette Irén Terray 



OSLÓI 
HÍREK   
*** 2006. 
szeptember 
16.-án, a 
norvégiai 
Magyarok 
Baráti Köre 
rendezésé-
ben Oslóban 
lépett fel 
óriási siker-
rel a buda-
pesti József 
Attila Szín-
ház társulata. 
Háda János 
rendezésében Henrik Ibsen Nóra című művét mutatták be. A fordítás Kúnos 
László viszonylag friss munkája. Helmer ügyvédet Besenczi Árpád, Nórát Varga 
Klári, Rank doktort Bánffy György, Lindénét Fehér Anna, Krogstadot Juhász 
György, a szobalányt Bárd Noémi Polli játszotta. 
*** Szeptember 24-én a nyírkátai református gyülekezeti templom renoválásának 
megsegítésére szervezett irodalmi esten részt vett Kovács katáng Ferenc oslóban 
élő író, költő, mkl. Az esten szó esett a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Mag-
yar Kultúra Lovagja rend tevékenységéről, segítőkész szolgálatairól. 
*** Szeptember 27-én A norvég irodalom Ibsentől napjainking címmel Kovács 
katáng Ferenc író, műfordító tartott rendhagyó irodalomórát a budapesti Xantus 
János középiskolában. A nap vendége Fázsy Anikó, a Nagyvilág folyóirat és 
kiadó főszerkesztője volt. 
*** Szeptember 27-én a budapesti Országos Idegennyelvű Könyvtárban volt 
Knut Hamsun Élettöredékek című, a Nagyvilág kiadónál megjelent novelláskötet 
bemutatója. Kovács katáng Ferenc íróval, a mű fordítójával Szőllőssi Adrienne 
irodalomtörténész beszélgetett. Közreműködött Oberfrank Pál színművész. A 
Nagyvilág kiadót Fázsy Anikó főszerkesztő mutatta be. 
*** Szeptemben 30-án volt az oslói Magyar Filmklub szervezésében a Mészáros 
Márta sorozat harmadik része. Az előadást Kovács Ferenc tartotta. Ezúttal a 80-as 
években készült Mészáros Márta filmekből láthattunk részleteket. Ebben az 
időszakban készült a három NAPLÓ-film: Napló gyermekeimnek (1984), Napló 
szerelmeimnek (1987), Napló apámnak, anyámnak (1990). S mint ahogy azt már  
Mészáros Mártánál megszokhattuk, a trilógiákra mindig ad egy ráadást. Ezúttal 
ugyan jóval később, 2000-ben elkészítette a Kisvilma - Az utolsó napló című 
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Dánia területe az őskorban az európai kultúrák egyik virágzó központja volt. A ré-

gészek az újkőkorból származó hatalmas kőtömbökből álló sírokat találtak (megalith-
kultúrák). 

Jelentős Dánia bronzkorból származó leletanyaga is. A vaskortól kezdődően meg-
jelenik a feltárt sírokban az  itáliai majd a kelta eredetű művészeti leletanyag. A dán 
építészet első emlékeit a vikingek hozták léire. 1000 körül épült erődítéseik (Själland, 
Fyrkat, Aggersborg)  maradványait a régészek hozták felszínre. Az egyházi  építészet 
első alkotásai fából készültek. A középkori (XII.  század) román templomok legszebb 
példái a jelenleg  Svédországhoz (Skåne) tartozó lundi dóm, Viborg és Ribe dómjai. 
A téglaépítkezés 1160 körül jelentkezett  Dániában (Søro és Ringsted templomai). Az 
ugyancsak 1160 körül elkezdett Roskilde-i katedrálist, több dán  király temetkezési 
helyét már gót stílusban fejezték be. A lübecki Mariankirche hatását viseli magán a 
dán gótika legjelentősebb műve az Odense-i Szt. Knud téglatemplom (1300 körül 
épült). A XVI. század nemesi várépítkezéseinél megjelent Dániában a reneszánsz stí-
lus is. A királyi  építkezések a Kronborg kastéllyal indultak meg (1577),  majd a 
XVII. század első felében, IV. Kristian uralkodása  idején Koppenhágában meg-
élénkült az építészeti tevékenység. A XVII. század legjelentősebb építésze L. van Ha-
ven (1630-1695). A XVIII. század két kiváló dán építésze N. Eigtved /1701-1754) és 
L. de Thura (1706-1759). Utóbbi tervezte a XVIII. századi dán építészet főművét, az 
Amalienborg-kastélyt (1749-1760), amely azóta is a dán királyi család rezidenciája. 
A XVIII. század második felére és a  XIX. század elejére a klasszicista építészeti stí-
lus elterjedése jellemző. A múlt század végén a historizmus uralkodott, majd a szá-
zadfordulón a  nemzeti romantika hódított  teret. A historizmus és a romantika végül 
az újklasszicista irányzatban ötvöződött. A 20-as, 30-as években  a polgári kislakó-
ház-építés  lendült fel, majd a funkcionalista építészeti törekvések kaptak teret. Mind-
végig  megmarad az épület és környezete harmóniájára való törekvés. 

A dán szobrászat korai formai elemei a viking korban alakultak ki. A kereszténység 
elterjedése után az egyházi  szobrászat virágzott. Mintegy 1500 homokkő reliefekkel 
díszített román stílusú keresztelő medence maradt fenn. A gótika idején a kő-
szobrászatot faszobrászat váltotta fel. A reformáció elterjedése után a szobrászat  
jóformán csak a síremlékplasztikában jelentkezett. A dán szobrászat máig is leg-
jelentősebb, iskolateremtő mestere, B. Thorvaldsen  (1770-1844) a klasszicizmus  
idején jelentkezett. Életműve legjavát a koppenhágai Thorvaldsen Múzeum őrzi, 
amelyet még a művész életében kezdtek építeni. A XIX. század második felének dán 
szobrászai Párizsban tanultak. A festő J. F. Willumsen  (1863-1958) szobrászatban  is 
a szimbolizmus úttörői közé számít. A jelenlegi dán szobrászat alkotóinak egy részét 
a természeti látvány foglalkoztatja, de megtalálhatók az absztrakt művészet hívei is. 

A XVI. századig csak a középkori templomok freskóképei képviselik Dánia festé-
szetét. A reneszánsz és barokk jelentős alkotásai főként külföldi (németalföldi) 
mesterektől származnak. A dán festészet fellendülése a  XVIII. század közepére tehe-
tő, amikor a Művészeti Akadémiát megalapították. A múlt század harmincas éveiben 
a naturalista ábrázolásmóddal szemben romantikus áramlat bontakozott ki. A XIX. 
század második felében a francia festészet, különösen az impresszionizmus és 



alapuló társadalomkritikát tekintik (Katri Vala, E. Pennanen, Arvo Turtiainen, Elvi 
Sinervo). 

A második világháború után jelentkező írók elsősorban az ország háborút előidéző 
politikáját és az ehhez  társuló nacionalizmust bírálják (V. Linna, V. Meri, Paavo 
Rintala, Pekka Luonela). A negyvenes évek végén induló modernista költészet igazán 
az 50-es években bontakozik ki (Maria-Liisa Vartio, E. L. Manner). A lírikusok kö-
zül többen prózára  térnek át a hatvanas években, amelyre a formák és  próbálkozások 
sokfélesége  jellemző (P. Saarikoski, Juhani Peltonen, Hannu Salama). 

A hetvenes évek elejére aztán ismét szóhoz jut a tudatos társadalmi szerepet vállaló 
baloldali irodalom  Matti Rossi, Aulikki Oksanen és Marja Leena Mikkola sze-
mélyében. 
 
Képzőművészet 
 
Az izlandi művészet első jelentősebb korszaka a XI-XIII. századra esik. Festett kóde-
xeket és az iparművészet különféle alkotásait ismerjük. Kedvelt díszítőelem a szalag-
fonat; és a különféle spirál formájú díszítések. Az izlandi művészet fejlődését gátolta 
a Norvégiával, majd  Dániával való egyesítés. Sok  műkincset széthordtak. Az  erede-
ti formaelemek a XIV. századtól csupán a népi művészet formakincsében éltek to-
vább, egészen  XIX. századig. Kiemelkedő, helyi jelentőségén túllépő modern művé-
szeti alkotás a XIX-XX. század során eddig nem keletkezett. 

Norvégia művészetének jellegzetes alkotásai a viking korból fennmaradt centrális 
fatemplomok, amelyeket általában vízszintes gerendákból állítottak össze és harang-
tornyuk külön állt. Faragott részeik ornamentikája a viking hajók állatdíszeire emlé-
keztet. Rokon ez a díszítőelem a parasztházak szalagdíszeivel és az ír miniatúrák dí-
szítményeivel. A legrégibb ilyen templom valaha Garmóban állt (1030), de jó állapot-
ban fennmaradt  az Urnes-i templom (1060) a Sogne-fjordban, a goli templom 
(amelyet restaurálva Oslóban állítottak fel újra), Borglund rúnafeliratos temploma 
(1160), valamint Hitterdal és Hoprekstad templomai. A XII. században épült 
stavangeri román bazilika angol-normann hatásokat mutat. A norvég gótika legjelen-
tősebb alkotása a  trondheimi dóm, amely a XII-XIV. század között épült. A közép-
kori templomok díszítőszobrászata az egyházi  építészethez hasonlóan angol-
normann hatásokat mutat. A középkori norvég faszobrászat korai alkotásai a  bergeni, 
oslói és trondheimi műhelyekben jöttek létre, ezek azonban a XIV. században meg-
szűntek. A XVII-XVIII. század legjelentősebb norvég szobrásza M. Berg (1666-
1739) főleg vallásos  tárgyú reliefeket alkotott. A  XIX, században a dán Thorvaldsen 
hatása volt érezhető. Norvégia legismertebb szobrásza G. Vigeland  (1869-1943) 
francia minták, főként Rodin követője volt. A norvég nemzeti festészet első jelentős 
mestere J. C. C. Dahl (1788-1857). A XIX. századi norvég festők főként Düsseldorf-
ban tanultak. A század vége felé a művészeti élet központja számukra is Párizs lett. A 
XIX-XX. század  legjelentősebb norvégfestője. E. Munch (1863-1944),  az expresszi-
onizmus világszerte ismert nagysága. A két világháború között főként a monumentá-
lis falképfestészet virágzott, amely egyaránt használt fel szimbolikus és reális eleme-
ket. A modern norvég festészetben egyaránt megtalálhatók a hagyományos és az 

filmjét. Az est házigazdája Dávoti Barnabás volt. 
*** Október 3.-án, az oslói Nemzeti Könyvtár előadójában tartott norvég nyelvű 
előadást Berczelly László Egy ország fellázad – az 1956-os magyar forradalom 
címmel. A program társrendezője a norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) volt.   
*** Október 5.-én került sor a Magyar Köztársaság negykövete Krausz György, 
valamint Krausz Judit rendezésében az Irodalmi teadélután 22. összejövetelére. 
Fáskerti Mária, az oslói Ibsen Központ munkatársa és Kovács Ferenc beszélgetett 
a Henrik Ibsen emlékév kapcsán Ibsen magyarországi kapcsolatairól, és az oslói 
Ibsen Fesztiválokról. 
*** Október közepén a Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) meghívására a Canto 
Armonico debreceni kórus látogatott Norvégiába, ahol az oslói Uranienborg 
templomban, Drammen kisvárosban, valamint az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulóján léptek közönség elé. Az 56-os emlékesten  
Horváth-Bárdos és Bartók szerzemény mellett a Gloria Victis zenemű 
előadásában is közreműködtek. 
*** Az 50 éves Norvég Filmintézet rendezésében s az oslói Magyar 
Nagykövetség, az Oslói Egyetem Média és kommunikációs intézete, valamint a 
Norvég-Magyar Egyesület közreműködésével 2006. októberében MAGYAR 
FILMHÉTRE került sor Oslóban, majd november elején Bergenben. A 
szervezőbizottság vezetője, a filmek válogatója Kovács Ferenc volt. A 8 
meghívott filmből 11 előadást tartottak Oslóban a Cinemateket kis- és nagytermé-
ben.  Bemutatták Mészáros Márta Napló sorozatát Napló apámnak, anyámnak; 
Napló szerelmeimnek; Napló gyermekeimnek; és a Kisvilma - Az utolsó napló és 
Mészáros Márta legújabb filmje, a Temetetlen halott. Vetítésre került még: Jancsó 
Miklós Fényes szelek, Bacsó Péter A tanú, és Makk Károly Szerelem című filmje. 
*** Október 23.-án délelőtt az oslói Magyar Nagykövetségen Krausz György 
nagykövet átadta az 1956-os emlékérmet Cathrine Mustadnak, Høyborg 
Rudolfnak, valamint Terray Lászlónak, a Rådeban élő nyugalmazott evangélikus 
lelkésznek. Az indoklásban ez olvasható: „Az 1956. évi Forradalom és Sza-
badságharc 50. évfordulója ünnepén a Magyar Köztársaság nevében a szabadság 
hőse emlékérmet adományozzuk Terray László úr részére, aki 1956 októberében, 
majd a megtorlás sötét korszakában a szabadság, az emberi méltóság és a nemzeti 
összefogás mellett kiállásával példát adott hazaszeretetből.”  
*** Sonja királyné jelenlétében, az Oslói Egyetem Aulájában 2006. október 23-
án.  zajlott le a norvégiai magyarok ´56-os emlékünnepsége. Az est programjában 
szerepeltek kórusművek, hangszeres szólók, Bánk áriája és néptánc, valamint 
megint előadták Wolfgang Plagge zeneművét, melyet Claes Gill Gloria Victis 
című költeményére írt és amelynek az ősbemutatóját a pontosan tíz évvel ezelőtti 
megemlékezésre időzítette. Az est folyamán közreműködő zenészek: Mária 
Berczelly hárfa, Morten Carlsen brácsa, Wolfgang Plagge zongora, Annar Follesø 
hegedű, valamint Trond Halstein Moe ének. Prózai előadóművészek voltak: 
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Morten Røhrt, Emilie Holmen, Fredrik Paasche. A néptáncbemutatót a Pintyi 
család tartotta (Dezső, Hajnal, Kriszta, Tamás). Ünnepi beszédet mondott 
Thorbjørn Jagland a Parlament elnöke, Krausz György nagykövet s Lucia Mária 
Nagy, a Norvég-Magyar Egyesület Elnöke. Az est házigazdája Jahn Otto 
Johansen író, újságíró, külföldi tudósító volt. Az 50. évforduló szervezését a 
Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) vállalta magára. Segítői voltak a Magyar 
Köztársaság Nagykövetsége, s a Magyarok Baráti Köre (MBK). 
*** A norvégiai Magyarok Baráti Köre és az oslói Nemzeti Könyvtár közös 
rendezésében október 26.-án Jahn Otto Johansen tartott előadást A magyar 
forradalom Norvégiából nézve címmel. 
*** Novemver 7.-én a Stavangeri Egyetem és a Stavanger Esti-hírlap egynapos 
konferenciát tartott a magyarországi 56-os események emlékére Magyarország 50 
évvel ezelőtt címmel. A következő előadások hangzottak el: 
- Torgrim Titlestad professzor: Totalitáriánus rendszer ellenes volt-e a magyar 
felkelés?  
- Tom Hetland főszerkesztő:A totalitarizmus 
- Dr. Sashalmi Endre, Pécsi Egyetem: The Hungarian Rebellion of 1956 and the 
totalitarian nature of Hungarian Communism. 
- Hallvard Nordlås, docens: David Irving történész és az 56-os magyar felkelés 
- Dr. Stephen Parsons, Dánia The Hungarian Rebellion and its influence on 
Communism and the Left in Western Europe; England, The case Study. 
*** Az oslói Norvég Színház a nagy érdeklődésre való tekintettel februárig 
meghosszabbította a magyarországi rendező Szász János Hair című musical 
játszását. A rendező két állandó munkatársa Horváth Csaba koreográfus és 
Benedek Mari ruhatervező is részt vettek a darab színrevitelében. A dramaturg 
Ölveczky Cecilia, a Det Norske Teatret fődramaturgja, míg a tolmács és a 
segédrendező Dobos Éva volt. 
*** Szabadságharc és hazaszeretet, Magyarország 1956/ Frihet og 
fedrelandskjærlighet, Frihetskampen i Ungarn 1956 címmel kétnyelvű irodalmi 
kiadványt jelentetett meg a Norvég-Magyar Egyesület. Nagy Lucia Mária 
bevezető tanulmányát követően Fekete István, Márai Sándor, Petőfi Sándor, 
Vörösmarty Mihály, Sulyok Vincs, Tollas Tibor és Henrik Ibsen művei 
olvashatók norvég és magyar nyelven. 
*** Mindenki együtt érzett a magyar néppel... 1956-2006, Norvégia a címe a 
norvégiai Magyarok Baráti Köre ünnepi kötetének, amiben huszonnégy 
Norvégiában élő vagy élt menekültet mutatnak be. Az interjúk az MBK 
Híradóban jelentek meg korábban.  
A forradalomról, majd az azt követő hónapokban az ide érkező menekültekről a 
norvég sajtóban megjelent címoldalakat, fényképeket is  találhatunk a kötetben. 
*** November 29.-én került sor Krausz György, a Magyar Köztársaság 
negykövete és Krausz Judit rendezésében az Irodalmi teadélután 23. 

2112                                                  Megjegyzések  irányzatokat is kipróbált és azokból kiábrándult költészete talán a legjelentősebb. E. 
Lindegren és K. Vennberg  a háború utáni közélet pesszimista szemlélői, akikkel  egy 
szinten említhető a munkásköltő F. Fridell és a drámákat is író L. Forsell. A 60-as 
évek új generációja G. Palm, L. Gustafsson és B. Håkansson. A 70-es években  értek 
jelentős íróvá P. C. Jersild, Sven Delblanc és Tomas Tranströmer. 

A finn nyelv, a többi  skandináv országtól eltérően a finnugor nyelvcsaládhoz tarto-
zik. A finnek gazdag  szájhagyományként fennmaradt dalkincsét csak a XIX. század-
ban kezdik gyűjteni és lejegyezni. Az első  finnországi írásos emlékek latin nyelvűek, 
jobbára vallási tárgyú énekek. Az első finn szövegemlék M. Agricola Ábécéskönyve 
(1543), aki az Újszövetséget (1548) is finn nyelvre fordította. Az évszázadokig tartó 
svéd elnyomás következtében a finn  vallási irodalom megjelenésének nemcsak mű-
velődéstörténeti, de politikai jelentősége is volt. A svéd befolyást erősíti a turkui 
egyetem  alapítása (1640) is. Semmiféle finn iskola nem működik ezidőtájt. A kor 
minden irodalmi terméke svéd nyelven  jelenik meg. A XVIII. század  második felé-
től bontakozik ki a fennofilek (finnbarátok) mozgalma (Daniel Juslenius, Henrik 
Gabriel Porthan), amelynek a finn nyelv  jogainak biztosítása és a finn  művelődés 
terjesztése a fő célja. Porthan De poési  fennica című művében hívja fel a figyelmet a 
finn népköltészetre. A nemzet öntudatra  ébredésében jelentős szerepet játszik a finn 
nép, elsősorban Karjala, népdalkincséből összeállított eposz, a Kalevala (1835) meg-
jelenése, amelynek anyagát Elias Lönnrot gyűjtötte össze. 

A XVII-XVIII. század a finn nyelvű irodalom szempontjából eseménytelenül telik 
el. A nemzeti romantika kora hoz változást, de még a nemzeti érdekekért harcoló köl-
tők közül is többen (pl. Runeberg) svéd nyelven írnak. Aleksis Kivi munkásságával A 
hét testvér (1870) című regényével születik meg a modern finn próza és a mű mind-
járt egy napjainkig ható erőteljes realista vonulat első darabja. Kivi módszere, a ter-
mészet megszemélyesítésének sajátos formája, a későbbiekben többször visszatér a 
finn irodalomban, különösen a világhírű  F. E. Sillanpää (1888-1964) regényeiben. 

A XIX. század második felétől kezdődően K. Kramsu  költészete, M. Canth és 
Arvid  Järnefelt  prózája szól a társadalmi haladás érdekében. A  századforduló két 
nagy irodalmi áramlata a neoromanticizmus és a proletárirodalom. Az előbbi stílus-
irányzat gyakori témája a folklór és a  mitológia, jellemző vonása  az egyén belső vi-
lágának túlhangsúlyozása, valamint  társadalmi kérdésekben az  utópia álláspontja. 
Reprezentáns műfaja a líra (E. Leino, J. Linnankoski, Volter Kilpi, M. Jotuni) A 
neoromantikus megkülönböztetést a realista elemek túlsúlyba kerülése következtében 
néhány irodalomtörténész indokolatlannak tartja, ezért ők inkább szimbolizmusról 
vagy korai expresszionizmusról beszélnek. A proletár irodalom első jelentős képvise-
lői Maiju Lassila,  Kössi Kaatra és Kössi Ahmala. A munkásforradalom bukása 
(1918) megtöri az irodalom progresszív vonalát.  Esztétizáló törekvések kerülnek elő-
térbe, a lírában, konzervativizmus, nacionalizmus jelentkezik. Kivétel csupán 
Sillanpää és a radikális költő O. Manninen. 

A harmincas években a radikális írók soraiból, az azonos című irodalmi évkönyv 
köré tömörülő Fáklyavivők társasága alakul ki. A csoport jelszava: „ablakot  nyitni 
Európára”. Jelentősebb képviselői Uuno Kailas és K. Sarkia. A baloldali írók is létre-
hoznak Ék néven (1936) egy szervezetet. A szervezet fő feladatának a  marxizmuson 



(1786) és a Királyi Drámai Színház (1788) megalapítása is. A kor  jelentős költője, 
prózaírója és kritikusa J. H. Kellgren, valamint a francia forradalom eszméinek ter-
jesztésével vádolt és száműzött Thomas Thorilddal. 

A kialakuló romantika alkotói az Auróra Szövetségben, a Phosphoros című fo-
lyóirat körül csoportosulnak.  Vezetőik P. D. A. Atterbom és  E. J. Stegnelius költők 
és irodalomtörténészek. A romantika más követői a Gót Szövetség-ben az Iduna című  
lap körül tevékenykedtek. E  csoportnak Erik Gustav Geijer (1783-1847) a vezető  
egyénisége. Az Iduna köréből kerül ki a svéd romantika legfőbb stiláris szintetizálója, 
a pogány ősközösség romantikus ábrázolója, a világhírű E. Tegnér. Megjelenik,  az 
első modern napilap, az Aftonbladet (1830). Az új társadalmi törekvésekkel (feu-
dalizmus ellenesség, szociális reformpolitika) szemben  háttérbe szorul a konzerva-
tívvá váló romantika. Így jut el C. J. L. Almquist és J. C. Runeberg, a finn irodalom 
svédül író óriása, a romantikától a népi realizmusig. A század derekán is jelentős 
költőgeneráció mutatkozik be C. V.  A. Strandberg, Carl Snoilsky  és V. Rydberg 
személyében. 

August Strindberg (1849-1912) megjelenésével beszélhetünk modern svéd iro-
dalomról. Sok műfajt (dráma, líra, önéletírás, zsurnalisztika, regény, elbeszélés, 
pamflet) művelő munkássága során még kultúrtörténeti, történelmi és irodalom-
történeti tanulmányok írására is vállalkozott. A kor szinte minden stiláris-művészi, 
világnézeti és társadalmi problémáját átélte, feldolgozta és műveibe ötvözte. A 
neoromantika két jelentős  alkotója a radikalizmus ellenes arisztokrata V. von 
Heidenstam és a keresztény eszmeiségű lírai prózát író világhírű Selma Lagerlöf.  A 
századforduló környékén  Nietzsche és a miszticizmus eszméi uralják a svéd lírát,  de 
különösen 0. Hansson és  Oscar Levertin költészetét. Bellman hagyományait G. 
Fröding és E. A. Karlfeldt követik. A századforduló prózájában Hjalmar Söderberg 
és  Bo Bergman a legjelentősebb egyéniségek. Az első  jelentős proletárköltő Dan 
Andersson is ekkor tűnik fel. 

A XX. századi svéd irodalomban a próza tör előre.  Y. Hjalmar Bergman, P. 
Lagerkvist és E. Johnson személyében. A harmincas évektől  kialakul az ún. proletár-
írók  csoportja. A világnézetileg  heterogén csoportosulás  legismertebb reprezentán-
sai a Fem unga (Öt fiatal,  1929) című antológia szerzői A. Lundkvist, H. Martinsson,  
Gustav Sandgren, Erik Asklund, J. Kjellgren. Hozzájuk sorolható még V. Moberg  és 
az ún. napszámos iskola  Jan Fridegård és K. I. Lo-Johansson. 

Az 1945 utáni prózában S.E. Arner intellektuális érzékenysége, S. Dagerman eg-
zisztencializmus iránti fogékonysága, L. Alin patetikussága a legjellemzőbb. S.A. 
Lidman és J. Myrdal riport  jellegű szociológiai művekkel jelentkeznek a világ vál-
ságövezeteiből, a svéd „jóléti” lelkiismeret felébresztésére. P. 0. Sundman a pro-
vincializmus, L. Gyllenstein  a szkepszis és P. O. Enquist a  drámai és prózai kísérle-
tezés felől közelítik meg a svéd valóságot. Ebből a közegből fejlődött ki a világhírű 
svéd  film is, amelynek legfőbb képviselője  Ingmar Bergman, jelentős prózaíró is. A 
XX. századi svéd líra, a nyelvi bezártság következtében, sokkal kevésbé ismert a  vi-
lágban. A finnországi svéd  költészet jelentős képviselője a szimbolista E. I. Sö-
dergran (1892-1923), az expresszionista, forradalmár E. R. Diktonius, az „ezoteriku-
san szimbolista” V. Ekelund  és a nemzetközileg is jól ismert G. B. Ekelöf  avantgárd 

összejövetelére. A frissen megjelent ÁGHEGY, a skandináviai magyar irodalmi 
és művészeti lapfolyam II. és III. kötetének bemutatóján Kovács Ferenc ismertette 
a lap történetét, méltatta a lapgazda és főszerkesztő, író, műfordító Tar Károly 
elévülhetetlen érdemeit a kötetek megálmodásában és megvalósításában.Az est 
folyamán megszólaltak mindazon Oslóban élő alkotók, akiknek írásai, művei 
szerepelnek a kötetben: Sulyok Vince költő, Wenche Gulbransen szobrász, 
Lisztes István szobrász, Borka László, Juhász Gyula, Nádasdy-Farkas Irén, 
Røkenes Erzsébet. 
***  Mervel Ferenc Fordítói Tábor (MFFT) Stockholmban, a Magyar Házban 

A tångagärdei ifjúsági  táborból kinőtt, de annak szellemiségét továbbra is 
vállaló gyerekek, fiatalok, ifjak (és szüleik) foglalkoztatására jött létre. A tábor 
évente kétszer-háromszor kerül megrendezésre. Az eddig megtartott göteborgi 
találkozókon számos magyar verset ültettek át svéd nyelvre. Ezeket a 
nyersfordításokat elküldték Ove Berglundnak, aki felhasználja fordítói 
munkájában. Az önkormányzatok kiemelten támogatják az ezzel a korosztállyal 
foglalkozó rendezvényeket. ). Az idei első fordítói tábor témája: Kodály Zoltán. , 
s a róla és hozzá írott versek, a Ki s ki népei vagytok? című Bényei József  által 
szerkesztett kötetből, Ethnika , Debrecen, 1996.  

A szervezők számítanak a Magyar Ház Közösség valamennyi egyesületének és 
a SMOSZ valamennyi tagegyesületek támogatására..  

***  A Magyar Kultúra Napján az Ághegy– Liget Baráti Társaság javaslatára a 
Magyar Kultúra Lovagjává ütötték Kasza Imrét, folyóiratunk képzőművészeti 
rovatvezetőjét. Ugyanakkor a a budapesti Stefania Palotában lezajlott 
díyzünnepségen a jelölőbizottság tagjaként lapunk szerkesztője lovaggá fogadta 
Ove Berglundot, aki számos magyar költő magyar fordítója, legutóbb Babits 
Mihály: Jánás könyve című költeményét fordította és adta ki saját kiadójában 
svéd nyelven. 

*** Veress Zoltán születésnapja hetvenedik évfordulóját, más skandináviai  
magyar alkotók kerekévfordulóihoz hasonlóan, szerkesztőségünk köszönteni  sze-
rette volna, de ezt és az ünnepelttel való beszélgetést, a neves író és szerkesztő 
kifejezett kérésére el kellett napolnunk a következő kerek, tehát a 75. születésnap-
jáig. Isten éltesse ezután is Veress Zoltánt! 
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A skandináviai országokban élő magyar alkotók névsora 
 
Írók  
(prózaírók, költők, fordítók, tanulmányírók, kritikusok, közírók) 
 

Antal Imre, Arvidson Sára, Balogh Beáta (1973), Bánáti Gabriella, Bartal Klári, 
(1940),Bartha István, Békássy N. Albert (1942), Bendes Rita, Benedekné Szőke 
Amália, Berg (Böti) Olga, Bíró István, Bitay Zsolt (1973), Blénessy Zoltán, 
Bodoni-Lindh Anikó (1950), Bodor Attila, Borka László (1932), Boross Katalin, 
Boross Kálmán, Bozsodi László, Bruckner Zoltán, Burányi Gyula, Csák János, 
Csatlós János (1920-1993), Csíkzsögödi Szabó Zoltán (1957), Csillag János 
(1952), Czibik Gábor (1975), Deák Csaba (19   ), Dobos Éva, Dohi Alexandru, 
Domonkos István (1940), Dőri Tibor( 1936), Dusa Ödön (1943), Eggens Magda 
(1924), Faludi Iván (1895-1978), Farkas Jenő, Fáskerti Mária, Fazakas Marianne 
(1956), Fodor Béla, Fodor Imre, Fonyó István (1942), Földesi Katalin, Fülöp Éva, 
Fülöp Géza, Gaál Zoltán, Garam Katalin, Gellért Tamás, Gergely Edit Edo (1978), 
Gergely Tamás (1940) Gilice Zsuzsanna (1970), Gleichmann Gabi (1954), Göndör 
Ferenc (1928), Grünfeld Benny (1928), Gulbransen Weche, Gulyás Miklós (1938), 
Gyóni István (Stefan Westlund, 1938), Hámori László (1911-1984), Harrer Gábor 
(1951), Havasi-Krasznai Erzsébet (1954), Hegedűs Zsolt, Hont Gábor (1953), 
Horváth Attila, Homoki Mária, Hunyadi Viktória, Inczédi Gombos András (1940), 
Janáky Réka (1963), Járai János, Juhász Gyula, Kádár György, Kádár Péter 
(1933), Kátay Zoltán (1918), Kató János (1948), Kemény Ferenc (1917), 
Kesselbauer Gyöngyvér, Klein Éva, Klein György (Georg Klein, 1925), Kovács 
Ferenc (1949), Kozák Katalin, Kulich Károly, Ladó József (1911), Lahováry Pál, 
Lakatos Júlia, Langer (Jo) Sophie (1912-1990), László Patricia (1971), Lázár Er-
vin Járkáló (1953), Lázár Oszkár, Libik György (1919-1995), Lipcsey Andersson 
Emőke, Lőrinczi Borg Ágnes (1974), Lukács Zoltán, Márky Ildikó (1940), 
Martinovits Katalin, Mervel Ferenc (1936-2004), Mészáros Gabriela, Mihály Fe-
renc, Molnár Attila, Molnár-Broander Éva, Molnár István (1950), Móritz László, 
M. Veress Mária, Molnár Veress Pál, Müller Mária, Müller Teréz (1925), Nádasdy 
Farkas Irén, Nalberg Zoltán (1941), Neufeld Róbert (1937), Ortman Mária (1939), 
Pál Zsolt, Palotai Mária, Pándy Kálmán (1908-1988), Perger Dénes, Poeschl Mari, 
Publik Tony (1970), Røkenes K. Erzsébet, Rosenberg Ervin (1935), Roth Imre 
(1924), Rozsnyay Béla, Sall László (1961), Sánta Judit, Sára Erzsébet (Sara 
Elisabeth, 1952), Schapira Székely Zoltán (1955), Sebestyén Éva, Solymossy Oli-
vér (1914-1986 ),  Solymossy Péter, Straszer Boglárka, Strassburger Ferenc 
(1941), Szalontai Éva, Sulyok Vince (1932), Svéd Frans (1923), Szabó Petra 
(1951), Szalay Sándor, Szarka István (1966), Szeles Judit (1969), Szende Stefana 
(1901- ), Szente Imre (1922), Szilágyi László, Szöllösi Antal, Szűcs András, Szűts 
Gábor (1928), Tamás Gellért (1963), Tanító Béla, Tanító Béláné, Tar Károly 
(1935), Tatár Mária Magdolna, Thinsz Géza (1934-1990),  Thurman Zoltán, Tom-

Andersen-Nexø, a XX. századi skandináv próza társadalmilag talán legelkötelezettebb 
alkotója, aki munkásmozgalmi tárgyú regényeivel az északi proletárirodalom egyik 
úttörője. 

A két világháború között erőteljesen fejlődő országban a különféle avantgárd irány-
zatok és a polgári humanizmus alkotásainak a sokféleségét találjuk meg,  prózában és 
versben egyaránt. A legjelentősebb alkotók J. Kristensen, N. Petersen és J. A. 
Schade. A marxista írók a Kritisk Revy  (1926-1928) című folyóirat  köré csoporto-
sulnak (H. Kirk,  O. Gelsted és H. Scherfig). A  fasizmus elleni harc egyesíti  az értel-
miség erőit. K. Munk  drámaíró és két expresszionista költő Gustaf Munch-Petersen 
és Marten Nielsen  a fasizmus elleni harc áldozatai. 

A második világháború  után a Heretica című folyóirat a világ dolgairól tudomást 
szerezni nem kívánó, esztétizáló  hajlamú írók körének műhelye. Kibontakozik az 
idősebb nemzedék  humanista prózája (K. Blixen,  H. C. Banner), újra jelentkezik a 
szocialista irodalom és néhány új tehetség  (Halfdan Rasmussen, E. Knudsen). 

Az 1960-as évektől kezdve, az egzisztencializmus erőteljes hatása mellett ismét ta-
pasztalható az irodalmárok  kísérletező kedve. A legjelentősebb alkotók 0. Sørénsen, 
B. Andersen, K. Ritbjerg, I. Malinovski. A szórakoztató, olcsó kiadványok tömeges 
megjelentetésével  tapasztalható az irodalom bizonyos felhígulása. 

Külön említést érdemel a  Dániához tartozó Faerøer-szigetek irodalma. Az izlandi-
val rokon, saját  nyelvvel rendelkező, mintegy 35 000 lakosú szigetcsoport első iro-
dalmi emlékei középkori népballadák, amelyek a hivatalos dán nyelvhasználat mel-
lett, lejegyzésük idejéig (XVIII-XIX. század) szájhagyomány formájában maradtak 
fenn. A XX.  században a faerøeri eredetű  J. F. Jacobsen és W. Heinesen, akik hazai 
élményekről írnak dán nyelven, jelentős hírnévre tettek szert. 

A svéd nyelv az északi-germán nyelvcsalád keleti ágából alakult ki és Finnország 
népességének egytizede is anyanyelveként beszéli. A középkori svéd irodalom 
szegényes írásos emlékekben: bár a fennmaradt rúnafeliratok száma itt a legnagyobb 
(2500), ezek ritkán irodalmi értékűek. A XIII-XVI. századból származó tör-
vénykönyvek, a korai vallásos irodalom (legendák, példázatok, Szent Birgitta láto-
másai), a királyok uralkodását megörökítő Konungastyrelsen és az Erikskrönikan  
című verses krónika a legjelentősebb nyelvemlékek. A  népköltészet balladáit, le-
gendáit, dalait csak a XIX. században gyűjtik össze. 

Az Újtestamentumot (1526) és az ún. Gustav Vasa Bibliáját (1540-1541), Olaus és 
Laurentius Petri (svéd nevükön Olov és Lars Pedersen) fordítják svéd nyelvre. Az 
első jelentős svéd költő, a harmincéves háború idején  élő L. Wivallius. A XVII. szá-
zad folyamán „a svéd költészet atyjának” is nevezett G. Stiernhielm, a Wivallius ha-
gyományát követő L. Lucidor és J. Runius neve válik a  legismertebbé. 

Az angol empirikus filozófiára támaszkodó XVIII. századi természettudomány 
nagyságai E. Swedenborg  és Carl von Linné az irodalomban is maradandót alkotnak. 
Az angol Spectator mintáját követve megjelenik a  Then Swänska Árgus (A Svéd Ár-
gus, 1732-17341), egy moralizáló, szatirikus irodalmi hetilap, amely szerkesztője 0. 
van Dalin intencióinak megfelelően, a felvilágosodás eszméit tolmácsolta. A század 
második felének világhírű költője C. M. Bellmann a III. Gusztáv képviselte felvilágo-
sodott abszolutizmus idején alkot. Ehhez az időszakhoz fűződik a  Svéd Akadémia 



sagákat is felhasznált. Elsőnek dolgozza fel a Hamlet-mondát. Az első dánul  nyomta-
tott könyv a Den danske Rimkronike (Dán verses krónika, 1495). A XVI-XVII. szá-
zad folyamán népballadákat (Folkeviser) jegyeznek le és gyűjtenek össze. 

A reformáció irodalma  egy anyanyelvű és egy humanista latin nyelvű ágra oszlik. 
Megjelenik a Biblia dán fordításban (1550), jelentős anyanyelvű zsoltárköltészet bon-
takozik ki, megindul az egyházi-iskolai színjátszás. A nemzetközi hírű  humanista 
tudós Tyge Brache (Tycho de Brache 1546-1601) szép latin nyelvű elégiákat ír, Vedel 
és Arild  Huitfeldt Saxo történetírói  munkáját folytatják. 

A barokk irodalom Dániában a központi hatalom támogatója. Legjelentősebb  alko-
tói Anders Christensen  Arrebo, a fordító és eposzíró, és Anders Bording, az alkalmi 
költészet első dán képviselője. A fokozódó német  nyelvi és kulturális hatás az anya-
nyelv ápolására fordítja a figyelmet (Worm testvérek). 
A felvilágosodás és klasszicizmus norvégiával közös dán alkotója Ludvig Holberg, 
aki drámaírói és színházalapító tevékenységén túl, angol filozófián és francia esz-
tétikán pallérozódva, hat a dán történetírás és filozófia  további fejlődésére is. Hol-
berg tevékenységét többször is keresztezte a számos vonásában kultúraellenes  pietiz-
mus, amely azonban serkentően hatott a zsoltárköltészet további fejlődésére. A két 
ellentétes irányzat  eredménye, hogy a XVIII.  század végén, az ún. germán rene-
szánsz idején, újra felfedezik az óészaki kultúrát és  mitológiát. A korszak legsok-
oldalúbb alkotója. J. Ewald. A  francia forradalom hatása  mérsékelten érvényesül 
Dániában. A klasszikából romantikába tartó korszakban  felvilágosodás és szenti-
mentalizmus, klasszicizmus  és preromantika él együtt a  forradalmi lelkesedéssel és 
a német kultúrorientációval. Ezt hordozza magában J. I.  Baggesen költészete és pró-
zája. 
A dán romantika legjelentősebb költője A. Oehlenschläger. Munkássága eszmei alap-
ját a német természetfilozófia, az óészaki irodalom eszményei, a nemzeti  öntudat és 
gazdag természetszimbolika jelentik. N. F. S. Grundtvig, költő, történész és fordító 
elsősorban egyház- és iskolaszervező  munkájával (grundtvigiánizmus) tette magát 
emlékezetessé. A Holberg utáni színjátékírók közül a legjelentősebb J. L. Heiberg. S. 
S.  Blicher hol realista, hol mitizáló romantikus népiessége, amely a paraszti rétegeket  
emelte a dán irodalomba, a  mai napig is él az irodalmi tudatban. Blicher felfogását  
vallja J. V. Jensen, M. A.  Hansen és J. Nielsen is. A XIX. század jelentős dán alkotói 
még a világhírű meseíró H. C. Andersen és Sören Kierkegaard, az egzisztencialista 
filozófia briliáns tollú „ősatyja”, valamint M.A. Goldschmidt, a lélekelemző próza 
századvégi mestere. 

A realizmus és naturalizmus irodalmi irányzatainak uralma Georg Brandes ne-
vezetes előadássorozatával  (1872) indul meg. Brandes  dán követői - J. P. Jakobsen  
és H. Bang impresszionista  prózaírók, és különösen a  kritikai realista Henrik Pon-
toppidan, aki talán a máig is  legjobb dán regény, a Szerencsés Péter írója - a hit és  
hitetlenség közt őrlődő ember- és művésztípus modern  hangvételű, külföldön is is-
mertté vált ábrázolói. A népfőiskolák és a parasztság jelentőségének növekedésével 
hallatják hangjukat a  szegényparaszti sorból származó írók, pl. Johan Skjoldborg 
(1861-1936) és Jeppe  Aakjaer (1866-19301. Szegényparaszti származású M. 

Zeneművészek  
(zeneszerzők, zenei előadóművészek, könnyűzenészek) 

 
Bercelly Montág Mária, Bogányi Bence, Bogányi Bernadett, Bogányi Gergely 
(1974) Bogányi Mária, Bogányi Tibor, Bukovinszky Dávid, Bukovinszky Mari-
anna, Bukovinszky Valéria, Citron Zsuzsa, Csatószegi Judit, Deák Dénes, Deák 
Csaba (1932), Dénes Elemér, Gaál Zoltán, Grigoricza Olesen Panna,  Gulyás 
Georg, Hentz Helga, Hibay Éva, Hirtling Béla, Jónás András, Juhász Gyula, Ká-
dár György, Kerényi János, Kovács Erika, Marina Cristian, Maros Ilona, Maros 
Miklós, Mokos Imre, Molnár Dávid, Molnár Tibor, Pallay Gizella, Práda Kinga, 
Rózmann Ákos (1929—2005), Sinai Pál, Sólyom János, Stuber György, Szilvay 
Csaba, Szilvay Géza, Szilvay Réka,  Szirányi László, Szirányi Mária, Szokolay 
Sándor, Tamás Gábor, Ungváry Tamás, Urbán Imre, Vas Tamás, Vásárhelyi Me-
linda, Vető János, Vincze Iván. 

 
Előadóművészek  
(rendezők, színészek, énekművészek, mozgásművészek) 
 

Balázs Beatrix, Benczédi Zsuzsa, Benyő (Fülöp) Krisztina, Bíró János, Bokány  
Ferenc, Bödös Krisztina, Bordás Mária, Dálnoki Dániel, Deák Dénes,  Domon-
kos István, Dusa Ödön, Garlati Lajos, Fábián Mihály, Eszterhás Péter, Fodor Bé-
la, Hibay Éva, Kis Ildikó, Magyari Melinda, Misurák János, Molavi Mária, 
Mulvai Márta, Orbán Csaba, Páll Zsolt, Pető Tünde, Práda Sagvik Kinga, Publik 
Antal, Rajta Erzsébet, Schapira Zoltán, Sólyom János, Stuber György, Székely 
Ágnes, Székely Zoltán, Szokolay Sándor, Szolnoki Zoltán, Tamás Gábor, Tálas 
Ernő, Wolf Judit, Urbán Csaba, Zsurbej Magda (1935). 
 

Film-, videó- és fotóművészek 
Balogh Sándor (1931-2006), Bánhegyi László, Bánovits András, Bárány Ti-

bor (1955), Borbás István, Boros Kálmán, Buday Károly, Dombi László, Dusa 
Ödön, Fagyos István, Farkas István, Farkas Jenő, Herskó Anna, Herskó János 
(1926), Kemecsi Ferenc, Körmendi Dalma, Márton Zoltán (1962), Mihala Éva, 
Nádasi Róbert, Páhi István (1950), Szirányi László, Tiglezan József (1964), 
Ungváry Ildikó, Vető János. 
 

Képzőművészek  
(festőművészek, grafikusok, szobrászok, formatervező, textilművészek, épí-

tész, restaurátorok, művészettörténészek, műkedvelő képzőművészek)  
 
Ambrus Lajos, Antony Imre (1932), Ács István (1959), Bartha Magda (1955), 

Belik Ferenc, Benczédi Ilona (1948), Birincsik József, Bodoni János, Boros Kata-
lin (Catlin K. Schlosser), (1952), Boros Kálmán, Citrom Zoltán,  Csanádi Ibolya 
(1953), Csíki Levente (1954), Csikós Tibor (1957), Csíkzsögödi Szabó Zoltán, 



Dániel Éva (1952), Dániel Lajos, Dávid Aladár, Dohi Alexandru, Drab Károly 
(1944), Farkas Ildikó, Farkas Kinga, Fazakas Ildikó, Fazekas Marianne, Garami 
Éva, Gilice Zsuzsánna, Gulyás Balázs, Gyulai Farkas Sándor (1945), Halász Sza-
bó Sándor (1920-       ), Hont Robert, Horváth István, Jiglund Krisztina, Kasza 
András, Kasza Ildikó, Kasza Imre (1952), Kertész Gábor, Kiss Pál László (1923-
2007), Kormos László, Kovács Anna Mária, Kovács Emese, Kovács Gyula, Ko-
vács Ferenc, Kuk László, Láposi Eszter, Láposi Sylvia, Lénárt István,  Liknvist 
Mária, Lisztes István (1942), Löffler Ervin, Mayer Hella (1976), Mihály Ferenc, 
Mikudin István, Mikola Nándor (1911-2005), Miski Török Ágnes, Molnár Attila, 
Mocanu Elena Dorina, Mokos Imola, Móritz Livia, Némethy Sándor (1955), 
Olasz József, Patachich Csilla, Pogány Gábor, Poeschl Mari, Popovics Zoltán, 
Rébner-Widengard Krisztina, Rothman Lenke (1929), Rozsnyay Béla, Solymosi 
Ágnes, Söshl Mária, Szabó Klára, Szabó Magdolna (1958), Szántó Kinga, Sza-
kács Krisztina, Szalay Katalin, Szilágyi László, Szinnyei Kiss Ildikó, Szirányi 
László, Tompa Anna, Tóth Albert, Tóth Attila, Tóth Tímea (1981), Urbán Attila 
(1977), Várkonyi Erika (1975), Venczel Árpád, Venczel Gyöngyi, Vető János, 
Vincefi Sándor, Wagner Nándor (1922-1997)            . 
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A norvég nemzeti irodalom a romantika jegyében H. Wergeland és J. S. C. Welha-
ven eszmeileg egymásnak  ellentmondó, de egymást kiegészítő költészetével indult.  
A nyelv és az irodalom művelése a politikával is összefonódik. Camilla Collett és A. 
O. Vinje, a XIX. század derekán, a realista regényírás  előfutárai. A norvég irodalom 
világirodalmi áttörésének elméleti előkészítője, az  európahírű Georg Brandes,  a rea-
lizmus és naturalizmus  nagy dán teoretikusa. Az áttörés hátterében „a történelmi-
földrajzi perifériára szorult, a szabadparaszti hagyományokat még nyárs-
polgáriságában is őrző társadalmat főként erkölcsiségében megbolygató kapitali-
zálódás állt”. A kor kiemelkedő írói: Björnstjerne  Björnson regény- és drámaíró, a 
nemzeti himnusz, népi  elbeszélések és társadalmi  tragédiák szerzője; Henrik  Ibsen, 
a polgári társadalom  hagyományos családi kereteinek felbomlásáról tudósító dráma-
író; Jonas Lie, a norvég lélekelemző, impresszionisztikus próza képviselője; A. L. 
Kiellend, a radikális, baloldali szatirikus regények írója. Ezt az irodalmi vonulatot 
követi még a kiváló  realista elbeszélő H. E. Kinck  és A. Garborg, a szociális és  val-
lási mozgalmak krónikása. A századvég első jelentős nynorsk írója, Olav Duun, a  
monumentális parasztregényt történelmi és pszichológiai elemekkel gazdagítja. 

Már XX. századi jelenség  Knut Hamsun, aki az intuíció és spontaneitás erényeit 
olykor túlzásba vivő, bár nagysikerű regényeiben, már a  kezdetekben is támadja a 
realista iskolát. Hamsun a tudatalatti ábrázolója, aki a  tudatosnak látszó szociális  
elégedetlenség kifejezésétől  egészen az irracionális társadalomellenességig jut el. A  
századelő újrealista iskolájának regényírói Peter Egge, az  észak-norvég halászok 
életét ábrázoló Johan Bojer és Sigrid Undset, aki a nők társadalmi helyzetének törté-
nelmi okait, vallási-etikai  problémáit is elemzi. J. Falkberget és K. Uppdal műveivel 
megjelenik a norvég szocialista irodalom is. 

A két világháború között a  radikális, baloldali írók a Mot Dag (Virradat) című fo-
lyóirat  körül csoportosulnak. A csoport legjelentősebb lírikusai  A. Øverland, 
Nordahl Grieg  és R. Nielsen, de innen indult  Sigurd Hoel marxista kritikus és re-
gényíró és a norvég  dráma megújítója, H. Krog  is. 

A második világháború  utáni időszakban a nemzetközi értékek felé való orientá-
lódás és a különféle világnézetek egymás mellett élése  a jellemzők. A nynorsk 
nyelven szimbolikus, lélektani regényeket író Tarjei Vesaas, a pszichoanalitikus  
ábrázolás dán származású  mestere A. Sandemose és a  jelentős stílusművész Johan  
Borgen, a próza legkiválóbb  képviselői. Az 1920-as, 1930-as években született írók 
közül, elbeszélőként egyedül J.  Bjørneboe jelentős. Mellette  költők sora jelentkezik; 
közülük S. Mehren és G. Johannesen kiemelkedő. Ugyancsak jelentősek a negyvenes 
években született írók közül  J. E. Vold, Dag Solstad, Einar  Økland, Espen 
Haavardsholm. 

A dán nyelv a germán  nyelvcsalád északi csoportjának keleti ágából alakul  önálló 
irodalmi nyelvvé, a  IX-X. század során. A középkori dán irodalom az óizlandi  és 
ónorvég próza és költészet mellett szegényesnek tűnik. Az első írásos emlékek rúna-
feliratok. Az első jelentős dán író Saxo Grammaticus (kb. 1140-1150-1200),  latin 
nyelven írt. Gesta danorum (A dánok története, kb.  1185-1200) című munkája 16 
kötetben a dánok történetét dolgozza fel, a kezdetektől 1185-ig. Történeti értékén túl 
azért is jelentős, mert forrásul szájhagyományként  élő mondákat, verseket és izlandi 



A XX. század elején önállósult ország irodalmában tükröződik a modern kor fel-
gyorsult fejlődésének minden lényeges jelensége: társadalmi problémák, gazdasági 
válság, munkásmozgalom, hagyomány és korszerűség összecsapása. Főként a költé-
szet képviselői ismertek az ország határain túl is (Steinn Steinarsson, Snorri 
Hjartarson, Hannes Sigfusson, Hannes Pétursson, Stefan Hördur Grimsson, Thors-
teinn frá Hamri). 1955-ben megalakul az Izlandi Nemzeti Színház, ahol drámai kísér-
letekkel jelentkezik a XX. század talán két legjelentősebb izlandi regényírója, Gunnar 
Gunnarson és a Nobel-díjas Halldór Laxness is. 

A legutóbbi évek sokszínű útkereső kísérleteiből kiemelkedik még a nemzetközileg 
is ismert Thor Vilhjalmsson egyéni hangú  prózája. 

Az ónorvég nyelv nagyjából az óizlandival volt  azonos, majd a XIV. században, a 
Dániával való unió  kezdetén indult el sajátos,  kettős fejlődése útján,  amelynek ered-
ményeképpen a XIX. század végére két  egymástól jól elkülöníthető  nyelv alakul ki: 
a dán nyelvre  alapozó, a fővárosban és az  ország keleti részében elterjedt állami 
nyelv a riksmål (ország-nyelv), illetve annak írott formája, a  bokmål (könyv-nyelv), 
és a  dántól független, az ország  nyelvjárásaiból, a norvég  nyelvi és kulturális saját-
ságok figyelembevételével kialakított és normatívnak elfogadott nynorsk. A két nyelv  
összeolvasztására tett kísérletek azért is sikertelenek,  mert az egyik egy elfogadott, 
kialakult szókincsű, irodalmi  nyelv (bokmål), de a másik, a  sokak által elfogadott,  
ugyancsak saját nyelvtannal  rendelkező és irodalmi közlésre használt, nynorsk nem 
beszélt nyelv; valójában, különféle helyi dialektusok állnak mögötte. 

A rúnafeliratokon, illetve  latin betűs kéziratokban fennmaradt középkori norvég 
irodalom jó része szinte  elválaszthatatlanul  összefonódik a IX-XIII. század között  
keletkező izlandi irodalommal. A Verses Edda egyes részei (Hávamál, Rigsthula) ki-
mutathatóan norvég eredetűek, és ugyanez mondható  el a norvég feudális 
udvarokhoz köthető szkald költészetről. A középkori, eredetileg is  norvég irodalom, 
egyetlen  jelentős alkotása a dialógusformában írt Konugs skuggjá   (XIII. század), az 
európai divatot követő Speculum Regale (Királyok tükre)  műfajának norvégiai repre-
zentánsa. 

A nemzeti irodalom folytonosságát a népballadák őrzik  meg legjobban. Témájuk  
történelmi, lovagi, vallásos,  mágikus, harci és tréfás-gúnyolódó. Óészaki motívumo-
kon kívül francia, angol, skót közvetítéssel középkori  európai legendákat is feldol-
goznak. A népballadákhoz  hasonló küldetést képviselő ónorvég népmeséket a  XIX. 
század 40-es éveiben  gyűjtik össze és adják ki. 
A XVI. században, a reformációt követően, a norvég  nyelv helyét egyre inkább a  
dán váltja fel. A humanizmus  irodalma főként történeti és  helytörténeti munkákkal 
jeleskedik. A XVII. század  egyetlen kiemelkedő költője,  Petter Dass (1647-1707), 
aki műveiben vaskos, parasztian archaizáló norvégos nyelvezettel elegyítette hu-
manista mondanivalóját. 

A XVIII. század felvilágosodott abszolutizmusának  légkörében érik be Ludvig 
Holberg, „Észak Moliére”-je,  akit Dánia és Norvégia egyaránt magáénak tekint. A 
közös irodalom másik nagy alakja, a holbergi szatirikus  hagyomány folytatója, J. H.  
Wessel a bohém városi költő, aki a Koppenhágában  szerveződő Norvég Társa-
ságának (1772) is tagja. 

Török Miski Ágnes: Lány  (olaj) 
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Madary Kamill 
 
A kultúra Skandináviában 
 
Irodalom 
 
Az óészaki irodalom mindkét ága, az óizlandi és az ónorvég irodalom egyaránt a több 
száz éven át eleven szájhagyomány szelektáló és tisztító hatásának majd a viszonylag 
korai (XII-XIII. század) lejegyzésnek köszönheti fennmaradását. E szájhagyomány 
legterjedelmesebb részének leírt formája az ún. Verses Edda; összesen mintegy 12 
000 sorával az 1639-1643 között  felbukkant ún. Codex Regiusban marad fenn, ame-
lyet  1750 körül írtak, de amely már feltehetően egy néhány évtizeddel korábban leírt 
változat másolata. A Verses Edda, minthogy anyanyelven íródott, egyedülállóan ábrá-
zolja a népvándorlás kori keleti és déli germánokat (gótok, burgundok, frankok) az 
északi viking kori demokráciát és a X-XIII. századi skandináv állapotokat. 
Az eddikus költészet mellett hamarosan kifejlődik a thulr (varázsdal és nemzetiségi 
epika) műfaja, majd ebből kialakul az udvari szkald költészet. Snorri Sturluson (kb. 
1178-1241) érdeme, hogy a kora költői nyelvét és annak versformáit egy költőknek 
szánt tankönyvben és antológiában, az ún. Próza Eddában írja le. Snorri másik jelen-
tős műve a norvég királyokról szóló sagák gyűjteménye, a Heimskringla, A megtör-
tént eseményeket rögzítő saga-irodalom formái az egyszerű epizódszerű történettől 
(thattr) egészen a regényhez hasonló bonyolult szerkezetig váltakoznak. Egy közülük 
(az Egils saga), az első jelentős izlandi költő, Egill Skallagrimsson (kb. 910 - kb. 990) 
életének epizódjait eleveníti fel és költeményeinek egy részét is megőrzi. Az óészaki 
próza terméséhez sorolhatók még a latin nyelvű krónikaszerű művek, a norvég és iz-
landi legendairodalom és az izlandi történetírás alkotásai: az Islendingabók (Izlandiak 
könyve, 1136) és a Landnámabók (Honfoglalás könyve, 1200). Az izlandi nyelven 
írott művek gyakori olvasása a későbbi évszázadokban, a sziget viszonylagos izolált-
sága és a más civilizációkkal való ritka érintkezés következtében olyan újizlandi 
nyelvet hozott létre, amely az európai nyelvek közül egyedülállóan csekély mér-
tékben különbözik óizlandi eredetijétől. 

A dán fennhatóság évei alatt (1380-1912) az izlandi irodalom legfőbb formái a nép-
költészet és a líra. A népköltészet legjelentősebb műfaja a rimur (balladaszerű el-
beszélő költemény), amely a több mint fél évezred alatt is alig változott formailag. A 
prózairodalom jelentős alkotása a két bibliafordítás (1540 és 1584). A XVII. század 
művelődéstörténetében kiemelkedő Árni Magnusson (1663-1730) munkássága, aki 
elkezdi az óészaki irodalom rendszeres gyűjtését és kutatását. 1773-ban felállítják 
Izlandon az első világi nyomdát, megalakul Izlandi Irodalmi Társaság (1816) és 
évente megjelenő irodalmi folyóirat indul. Az Izlandot is megérintő romantika újra 
felfedezi az óészaki költészetet és a népköltészetet. Jelentős lépés az óészaki költői 
nyelv szótárának (Lexicon poeticon, 1860) megalkotása valamint az izlandi népmesék 
gyűjteményes kiadása (1862-1864). 



felkutatandó forrásmunkákból pedig tetszetős részleteket fordíthatunk. És ne csak 
a skandináv irodalom rövid bemutatására gondoljunk, hanem a képzőművészet és 
a zenei élet feltérképezésére is. Kovács Ferenc norvég képzőművészeti ismertetőbe 
kezdett. 

Összegezve: a legapróbb lépések is hasznosak lehetnek a skandináv kultúra bemu-
tatására. Tartsuk ehhez magunkat, kezdjük el. Az Ághegy 16. számában közölhet-
nénk kalauzunk tervezetét, IV. kötetünkben (16-20. szám) részleteket mutathat-
nánk be közös munkánkból. Kérek minden érdekeltet, fontolja meg e fölöttébb 
szükséges munka teendőit, segítsen felvázolni ennek tervezetét, előbányászni a 
szükséges könyvészetet, eddig elkészített vers -  és prózafordításait fordításait 
küldje el szerkesztőségünknek. Várom tanácsaitokat, ötleteiteket, jelentkezésete-
ket. 

Melyhez hasonló jókat és kellemes munkát kíván üdvözlettel: 

 a szerkesztő 

Felhívásomra jó néhány levél érkezett, amelyből biztatást olvashattam ki, de az 
Ághegy III. kötetének nyomtatására fordított erőfeszítésem mellett, nem 
fordíthattam elegendő gondot az őszre ígért könyvészet körvonalazására. Most, 
hogy 16. számunk szerkesztésébe foghattam, újból meghirdetem e közös munka 
lehetőségét. Kezdeti kutakodásaim eredményeképpen, egy régi útikönyvben, 
felfedeztem Madary Kamill, az ELTE Skandináviai Nyelvek és Irodalmak 
Tanszéke egyetemi tanárnak, a skandináv országok történelmét bemutató írása 
mellett, A kultúra Skandináviában *  című, a skandináviai országok irodalmi és 
képzőművészeti életről szóló rövid összefoglalóját is jegyzi, amit tervezett 
műhelymunkánk kiinduló pontjának is tekinthetünk. Ha megkezdjük ennek a 
vázlatnak a sokféle és változatos kibővítését, máris jó úton járunk, nagy 
szolgálatot teszünk az otthoni skandináviai érdeklődésű olvasóknak.  
Felkerestem katedráján a tanár urat, aki szívélyesen fogadott, és nagyra értékelte 
folyóiratunk munkatársainak a magyar és a skandináv kultúra közötti önzetlen 
hídépítő munkáját, megígérte, hogy a jövőben, tőle telhetően, mindenben segítsé-
günkre  lesz. Nemcsak hozzájárult írása újraközléséhez, hanem azt is vállalta, 
hogy a skandináv kultúráról írt dolgozatát rövidesen kiegészíti, egyetemi oktató 
munkájának bokros teendői közepette időt szakít arra, hogy máig hozza az északi 
országok irodalmi és művészeti életének tömör bemutatását. 

Kezdjük el. Akár a fecskék a fészekrakást, vagy a hangyák a gyűjtögetést. Miköz-
ben az északi művelődés értékeit magyarra fordítva gyűjtjük, nemcsak az olvasó-
kat, magunkat is gazdagítjuk. Merthogy az irodalom és a művészet papjaiként 
ránk fér bizony a holtig tanulás. 

Tar Károly 
* Skandinávia, Panoráma, 1989 
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A skandináviai magyar irodalmi és művészeti kalauz 

szükségességéről 
 

Tavaly, a következő levelet küldtem az Ághegy című skandináviai magyar irodal-
mi és művészeti lapfolyam alkotóinak: 

Kedves barátaim! 

Az Ághegy hídszerepének kiteljesítése céljából nagy szükségünk volna egyféle 
Skandináv irodalmi- művészeti kalauzra, amit feltételezésem szerint közös mun-
kával apránként, munkatársaink kitartó segítségével, elkészíthetnénk. Nyári töp-
rengésnek szántam lapunk új sorozatának tervezését, hogy az ősszel valamikor 
elkezdhessük közlését, amely, ha igényesek vagyunk, külön kötetben is megjelen-
tethető, máig érő hasznos irodalomtörténeti munka lehet. Rövid, lehetőleg tömör, 
önállóan is közölhető ismertetőkre gondoltam, megtűzdelve a fellelhető és álta-
lunk elvégzett tetszésünk szerinti fordításokkal. Ehhez skandináviai országonként 
egy-egy felelősre lesz szükségünk, a régi és a jelenkori irodalom figyelőire, a 
hasznosítható forrásmunkák és könyvészet előbányászásában segítőkre, alkotó 
tagjaink valóságos műhelymunkájára, hogy aztán megfelelő időrendbe állítottan 
egybe szerkeszthessük. 

Nyilvánvalóan svéd, dán, norvég, finn és izlandi fejezetekben építhetnénk fel dol-
gozatunkat. Remélem, hogy szeptemberig minden fejezet kialakítására számosan 
jelentkeznek, és közösen összeállíthatjuk az irodalomtörténeti  fejezetcímeket. 
Minden bizonnyal mindnyájan találtok különféle skandináviai irodalmat bemutató 
közlést, tanulmányt, összegezést is. Éppen ezen felbátorodva hiszem, hogy az itt 
élő magyar alkotók kútfejéből valósabb és időszerűbb ismertetőt sikerül összehoz-
nunk. Bármiféle megközelítés hármas haszonnal jár: segíti műhelymunkánkat, 
hídszerepünket elmélyítve népszerűsíthetjük a skandináv műveltséget és olvasóink 
tudását is gyarapíthatjuk. Minden attól függ, találunk-e megfelelően képzett mun-
katársakat, jelentkezőket. Részleteredményekkel már rendelkezünk, ezt gyarapí-
tandó tárjuk fel először a szükséges könyvészetet. Ezután, talán eljutunk annak a 
felismeréséig, hogy szükségünk van az ismeretekre, és olyan munkába kezdtünk, 
amit csakis mi végezhetünk el, egyaránt szolgálva ezzel hazánkat, a minket befo-
gadó országot és az egyetemes művelődést. A skandináviai irodalom bemutatása 
olyan kötelességünk, amit erőnkhöz mérten elvégezhetünk. Felmérésem szerint 
van arra alkalmas gárdánk, hogy a mai igényeknek megfelelő ismertetőt össze-
hozzunk. Számítok arra, hogy embereink tarsolyában már találhatók olyan elkép-
zelések, dolgozatok, jegyzetek, részletek, amelyeket hasznosíthatunk. A különféle 
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