
Oslói hírek 
 

***Január közepén nyílt Slemmestadban Zindy Róka képzőművész (Charles 
Antal Róka /1912-1999/ magyar származású giccsfestő leánya) Duke Ellington és 
Louis Amstrong jazzmuzsikájára komponált Bezúzott karosszéria Jazz Band című 
installációs kiállítása.  

***Január 17.-én Krausz György oslói magyar nagykövet rezidenciáján, az Iro-
dalmi Teadélután keretében Vidám pótszilveszter tartott a mintegy negyven főnyi 
közönség. Nagy mulattató színművészeinket, előadóművészeinket láthattuk archív 
felvételekről, de ki-ki elhozhatta, felolvashatta kedvenc szerzője humoros irodal-
mi alkotását. A háziasszony Krausz Judit volt, az estet Kovács Ferenc szerkesztet-
te és konferálta. 

***Január 20.-án tartotta a Norvég-Magyar Egyesület az immár hagyományos 
Újévi ünnepségét. A Grieg emlékév keretében, a gyerekek műsorában, többek 
között, jelenetet láttunk a Manók tánca címmel (zongorán kísért Wolfgang 
Plagge).  

A lottó-árusításból befolyt összeget idén is a Dévai gyermekotthon támogatásá-
ra ajánlották fel a jelenlévők. 

***Február közepén volt az oslói Norvég Színházban Molière A tudós nők cí-
mű darabjának bemutatója. Az előadást a Svédországban élő magyar rendezőnő, 
Hilda Hellvig vitte színre. 

*** Február 22.-én Krausz György oslói magyar nagykövet rezidenciáján az 
Irodalmi Teadélután keretében Bartók-Kodály emlékest volt, melyen a két világ-
hírű zeneóriás népdalgyűjtéséről Juhász Gyula tartott előadást. Közreműködött 
Bordás Mária operaénekesnő. A beszélgetést Kovács Ferenc vezette. Az est házi-
asszonya Krausz Judit volt. 

*** Február 24.-én tartotta a norvégiai Magyarok Baráti Köre évi közgyűlését. 
A hivatalos program után Berczelly Lászlónak, az Oslói Egyetem professzorának 
előadását halhattuk Báró Plato von Ustinow regényes élete és palesztinai régésze-
ti gyűjteménye címmel. 

*** Az oslói Norvég Színház Ikrek címmel március 3.-án mutatta be Kristóf 
Ágota művét Jon Fosse világhírű drámaíró feldolgozásában.  

Kristóf Ágota 1935-ben született Magyarországon. 1956-ban Svájcba emigrált, 
és egy óragyárban helyezkedett el, amíg tökéletesen el nem sajátította a francia 
nyelvet. 1987-ben írta meg elsõ nagysikerű regényét, a Nagy füzetet amely meg-
hozta számára a világhírnevet.  

Ezt követően megszületett A bizonyíték, valamint A harmadik hazugság című 
regény is. Ennek a trilógiának a többsíkú története - időnként elmosódó határokon 
át ingázva a képzelet, a valóság és a hazugság világa között – egy ikerpár világát 
tárja elénk. A regényt eddig 33 nyelvre fordították le, köztük magyarra is. Kristóf 
Ágota ma is Svájcban él és franciául ír. Regényeit, rádió- és színpadi drámáit, ver-
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A hegyekbe Robin nélkül utazik, túl sok volt neki a verseny, tudja, hogy az él-
mény lépésenként hat majd. Hullámokban érkezik a feszültség. 
Az életét félti. Nemsokára kiengedik a férfit. Leülte az idejét. 
Neki meg felfedte az identitását egy német lap. Ötévesen már zongorázott. 
Négyet lőtt agyon, mind rokonok. A templomban. Lóval ment be, bevágtatott. 
Látomásai voltak, naponta elájult, nem vett magához ételt. 
Feleségét a templomból rabolta el, majd maga telefonált, hogy a gyerekek anyja 
véget vetett az életének. 
  
„Nekünk, finneknek nem nagy az önbizalmunk” – mondja az apja.  
A maszkokat viszont a felesége készítette. Rovaniemiben járt iskolába, nyáron 
házasodnak össze. Nem akar mutatkozni maszk nélkül. 
Két napig sem szólt. Aztán beadta, hogy ő dél-afrikai zsidó. Megállapították, 
hogy kémbridzsi akcentussal beszél. Sátorban aludt Londonban, félt, hogy egy 
késsel kívülről leszúrják. Észak-Svédországban maga is megtette, hollandok vol-
tak, egy holland pár.  
 
Szerda reggel zöld volt a haja. Verset ír, hogy vezekeljen. Már majdnem kiadták. 
Pedofil, megölte őket az aktus után. Az amerikai katonákkal jó viszonyban van, 
sajnos gyakran cserélik őket.  Különös, hogy cseréli, biztos a szabályzatban írja s 
betartják. Mert az ösztönük kihalt. Eltűnt. Lekopott. Elillant.  
Hogy meglegyen a betevő falat, arra koncentrál. 
 
Karnevál Lundban, ott szúrták le. Összeszólalkozott néhány hasonkorúval. Képte-
len eldönteni még így utólag is, hogy provokálták vagy sem. Egy hamburgerven-
déglőben. Ötvenhat évesen tudta meg, hogy prosztatarákja van, ám mindent meg-
tud beszélni a feleségével. A videó rögzítette, hogyan vásárolja a kést. A fűrészt, 
amivel feldarabolja.  Kilenc darab, egy tizenhat éves lány hullája. Nem tűnt neki 
morbidnak, ez a szakmája. Hentes.  A vágóhídról a húst a dereka körül lopta ki. 
Olyan idők jártak Kelet-Európában.  
 
Félt attól, hogy telefonálni kell, s lehallgatják. 
Gondoltam, tíz koronát megér nekem, hogy megtudjam, mit ír az ellenség.  
Nationellt Motstånd/-Nemzeti Ellenállás a vékonyka lap címe, s a borítóról meg-
tudom, hogy a zsidók állnak a dániai Mohamed-karikatúrák mögött, hogy a svéd 
nyelvet és a Fajt védeni kell. Az ajánlott könyvek között van a Mein Kampf vala-
mint az Egy másik Hitler-kép című. Gondolkozom így utólag, vajon helyes volt-e 
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kofferban szalonna  
két kiló kenyér  
én lenni kormányeltörésben  
ez nem lenni vers  
én imitálni vers  
vers lenni tócsa  
beleülni lenni szivacs  
tönkretenni új ruha  
tócsában találni  
sok kövér kukac  
proletáriátusnak  
proletáriátus jövőbe vetni horgát  
fogni fürdőszoba  
vers lenni kérdezni:  
bírni el pici egér  
hátán egész-ház  
ha bebújni lyuk?  
én két gyerek  
én motorfűrész  
erdő vágni fa  
én gomba  
én madár  
én különféle vad  
különféle tárgy  
név nem tudni  
délután sötét fáradt  
este kemény szivornya  
asszony lepedő ágy  
clitoris  
rátenni ujj  
nem gondolni  
kollektív nem gondolni privát  

Djuphult, 1971 
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seit a világ számos országában ismerik. 2001-ben neki ítélték Svájc legtekintélye-
sebb irodalmi díját, a Gittfried Keller Díjat.  

***Március 15.-én az oslói Koncertházban Érdi Tamás zongoraművész kon-
certjét hallhattuk. Közreműködött Bordás Mária operaénekes. 
A programban Liszt, Chopin, Bartók és Kodály művei szerepeltek. 

***2007. március 18.-án a oslói Magyarok Baráti Köre rendezésében Szép vilá-
ga a magyarnak  címmel Berecz András magyarországi ének- és mesemondó mű-
sorában népdalok, mesék, legendák hangzottak el az 1848-as szabadságharcról. 
*** Március 1.-én a Vigeland Múzeumban nyílt meg az Oslóban élő Lisztes Ist-
ván szobrászművész kiállítása.  
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