
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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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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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. 
 
 


