
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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