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Egy este elhatározta, hogy akárhogyan is, de kihúzza az életet, amíg tart, még ha 
öregen és betegen is fog meghalni. A gondolat olyan váratlanul bukkant fel benne, 
hogy önkéntelen mozdulattal felkapta a fejét, mintha keresné, honnan jöhet. 
Huszonkilencéves volt, viszonylag szabadon irányította az életét, és szerencsecsil-
laga eddig mindenhova követte. 
 
*** 
 
A júniusi nap már kora reggel óta melegítette a gyepet. Ettõl olyan kerek lett a 
kedve, hogy szokása ellenére nem sietett a munkába, megivott egy csésze teát. Ült 
a konyhaasztal mellett, nézte a vidáman zöldellõ gyepet az ablakon át, élvezte az 
arcát bearanyozó napfényt. A zöld marokkói tea belülrõl, a napsugarak kívülrõl 
melegítették. Bosszankodott is, mulatott is rajta, amikor üres merengését félbesza-
kította a szokásos gondolat: mennyi melegséget kapott másoktól egész életében, 
anélkül, hogy viszonoznia kellett volna. Kíváncsi volt, szinte betegesen és gyó-
gyíthatatlanul kíváncsi a világra. De az embereket csak tanulmányozni tudta, sze-
retni nem igazán. Ez a gondolat eleinte könnyen elkergethetõen, de kitartóan visz-
sza-visszatért az utóbbi években. Most már beleivódott a tudatába, nem hagyta 
nyugodni.  
Arra gondolt, hogy milyen életkedvvel teli ember volt elsõ huszonöt évében, ami-
kor senki és semmi iránt nem érzett kötelezettséget... Élete homokos strand volt, 
ahol pogány istenként mozgott, és a végtelen számú homokszembõl bármit fel-
építhetett volna. Nem akart abba belegondolni, hogy valójában mi változott meg 
benne. Csak azt tudta, hogy soha semmit nem volt kedve felépíteni.  
 
*** 
 
A valaha ismert embereket gyakran kedve lett volna felsorakoztatni egy listán. 
Mint a drámaíró, aki a mû elején ismerteti a szereplõket, egy-két szóval tömören 
jellemezve õket. Minél hosszabb idõ telt el az utolsó találkozás óta, annál tisztáb-
ban körvonalazódva állt elõtte, akire gondolt. Nem tudta, miért foglalkoztatják 
jobban az életébõl már eltûnt emberek, mint akikkel többé-kevésbé rendszeresen 
találkozik. Talán, mert az egykori ismerõsök életét tovább fonta. Ez a játék azt a 
benyomást keltette benne, hogy befolyásolhatja az életüket. Azokét, akik valóban 
körülötte voltak, nem tudta. És ha belegondolt, nem is akarta. Pedig idõnként ész-
revette, hogy némelyikük életére nagyobb hatással van, mint gondolja, és ezt nem 
irányítja, bár talán képes lenne rá. A gondolat megrémítette, ezért elhessegette. 
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országban megtaláljuk. J. A. Jerichau  (1816-1883) már szakított Thorvaldsen 
klasszicizmusával és drámaibb koncepciókat valósított meg. 

A XIX. század második felének dán szobrászai művészi ideáljukat Róma 
helyett Párizsban találták meg, műveik naturalista jellegűek. Vilhelm Bissen 
(1836-1913) - többek között - Absalon püspök híres  lovas szobrának alkotója; 
Theobald Stein (1829-1901), August Såbye (1823-1916), Stephan Sinding (1846-
1922) alkotásai is díszei Koppenhága és más dán városok tereinek és parkjainak. 

1880 körül a festészet befolyása alatt új irányzat bontakozott ki a  szobrász-
művészetben is, részben a naturalizmus reakciójaként: a szimbolizmus. Ennek 
kiemelkedő képviselője a festő és szobrász J. F. Willumsen (1863-1958) és Niels 
Skovgård (1858-1938). De náluk  is erőteljesebb megújulást jelentett Kai Nielsen 
(1882-1924) fellépése, aki új, monumentális stílust honosított meg a koppenhágai 
Blågårds Plads teljes dekorációjával, s új eszközökkel fejezte ki a női szépséget. 
Nielsennek fiatal korában követője volt Einar Utzon-Frank (1888-1955) és 
Johannes Bjerg (1886-1955), de mindketten más  irányban fejlődtek: Utzon-
Frank késő reneszánsz remniszcenciákat ébreszt, Bjerg művészetét a modern 
franciák befolyásolták. A svéd  születésű Gerhard Henning (1880-1967) ifjan kis-
plasztikákat készített, később nagyobb női alakokat, amelyeket a dán szobrászat 
remekei  között tartanak számon. 

A két világháború között is kitűnő alkotások születtek Svand Rathsak (1885-
1941), Adam Fischer (1888-1968), Astrid Noah (1889-1954) és Jørgen 
Gudmundsen-Holmgreen (1886-1966) vésője alatt. 

A mai dán szobrászok egy része a természethez kötődik: Mogens Boggild 
(szül. 1901-1987), Gottfred Eikhoff (szül. 1902-1982), Knud Nellemose (szül. 
1906-1997). 

Az absztrakt művészet híve Henrik Starcke (1899-1973), Henry Heerup 
(szül. 19071993), Sonja Ferlov Mancoba (szül. 1911-1984), Robert Jacobsen 
(szül. 1917-1993), Erik Thommesen (szül. 1916), Søren Georg Jensen (szül. 
1917-1982), Willy Ørskov (szül. 1920-1990), Bent Sørensen (szül. 1923). 

Új realista irányzat is született; követője Gunnar Westmann (szül. 1915-
1985) és Svend Viig Hansen (szül. 1922-1997). A fiatalabbak közül Jørgen  
Haugen Sørensen (szül. 1934) és Egon Fischer (szül. 1935) gyakran  használnak 
fel szobraikhoz nem tradicionális anyagokat, így a mindennapi élet tárgyait, és 
arra törekszenek, hogy lebontsák a válaszfalakat  a szobrászat, a festészet és az 
építészet között. 

 
Építészet 
 
Koppenhága alapítása idején Dániának már építészeti hagyományai voltak. 

A legrégebbi fennmaradt, lakóépületnek nevezhető emlékek a vikingek korából, 
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Csak 1500 után tudunk önálló dán kő- és fafaragó művészekről; a legelsők 
Claus Berg (kb. 1470-1532) és Has Brüggemann (kb. 1480-1540). Németor-
szágból jött Adam von Düren (7-1532 után); 1487-ből származik a legkorábban 
ismert alkotása, részt vett a koppenhágai kastély szobrainak készítésében. Mar-
tin: Bussert (?-1553)  kőfaragó műhelye II. Keresztély, I. Frigyes és III. 
Keresztély megrendeléseire dolgozott. II. Frigyes alatt - sok külföldi, főként 
német  és németalföldi mester mellett-id. Abel Schrader (?-1602 körül) volt  
kiemelkedő dán fafaragó művész. IV. Keresztély korának kastélyépítészetében 
már több hazai mester működött közre, mint Lorenz (1585-1639) és Hans 
Steenwinckel (1587-1619), az ifj. Abel Schrøder (1601 körül-1676); a királyt 
római császárként ábrázoló szobor a vallon Francois Dieussart alkotása, s az 
első lovas szobor, amely dán uralkodóról, V. Keresztélyről készült, César 
1'Amoureux francia mesteré. 

Ismét a németalföldi befolyás jutott érvényre a dán szobrászatban,  amikor 
a kiváló barokk művész, Thomas Quellinus (1661-1709) 1689-ben Koppenhá-
gába költözött. Az ő hatása alatt tevékenykedett I. C. Sturmberg (?-1722) és 
Diderik Gercken (1692-1748). Ugyancsak  külföldi mesterek készítették az 
első faragványokat magánpaloták részére, például a francia L. A. le Clerc vagy 
a német L. A. Petzold; mindkettő barokk művész. Angol származású koppenhá-
gai szobrász volt S. C. Stanley (1703-1761), számos kerti szobrot faragott. 

A dán szobrászatban - akárcsak a festőművészetben -, a Művészeti Akadé-
mia 1754-ben történt megalapítása jelentette a fordulópontot. E kor kiemelkedő 
művésze francia volt ugyan: J. F. J. Saly (1717-1776) - ő készítette V. Frigyes 
nagyszerű lovas szobrát -, de tanítványai már jelentős hazai szobrászgenerációt 
alkottak; ide tartozott  Hartman Beeken (1743-1781) és Nicolai Dajon (1748-
7823). Párizsban  végezte tanulmányait Johannes Wiedewelt (1731-1802), 
majd Rómában klasszicista befolyás alá került. Ő alkotta V. Frigyes síremlékét  
Roskildében. 

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) klasszikus ideálokat valósított meg  és - a 
művészettörténet ítélete szerint - kora legnagyobb szobrásza volt. A Művészeti 
Akadémia ösztöndíjával Rómában végezte tanulmányait, 1838-ban tért haza 
Koppenhágába. Itt hercegként fogadták,  múzeumot építettek művei számára, 
amelynek megnyitását azonban már nem érte meg. Thorvaldsen klasszicizmusa 
nem drámai, az ideális szépség megvalósítására törekedett, ami megfelelt kora 
nosztalgikus érzelmeinek egy jobb világ iránt, amely talán letűnt az ókor elmú-
lásával ... Művei legjavát a Thorvaldsen Múzeumban őrzik, de sok helyen 
megtaláljuk alkotásait Koppenhága templomaiban és palotáiban, Luzernben és 
Varsóban, Mainzban és Cambridge-ben és - természetesen - Rómában. 

Thorvaldsen működése erőteljesen hatott a dán szobrászatra. Tanítványai 
közé tartozott H. E. Freund (1786-1840), aki - egyebek  között - a dán mitoló-
giából merített, valamint H. W. Bissen (1798-1868), akinek műveit szerte az 

2280                                   Koppenhága művészei 

*** 
 
Mielõtt újjászületett az öntudata, csak gondolatban foglalkozott az érzékiséggel. 
Ez más volt, mint a gyakorlatban megtapasztalt erotika és úgy tûnt neki, hogy az 
egyik kizárja a másikat. Nem volt elõjele, minden átmenet nélkül elárasztotta az 
érzékiség. Olyan volt, mint belülrõl fakadó, melegvizû forrás, gondosan kiöblítet-
te teste minden kis zugát, elöntötte a mozgását, a pillantását, a testtartását, egész 
megjelenését. Ez az ár elsodorta személyiségjegyeinek nagy részét, de nem tûnt el 
nyomtalanul: meglepetésére tartós melegséggel töltötte fel. Ugyanakkor fegyel-
mezett munkával felépített belsõ biztonsága, az életrõl alkotott racionális felfogá-
sa is elhagyta. Mintha az is elsodródott volna az árral. 
Az életet addig, mint törvényektõl irányított játékot szemlélte. Megérzésekkel fel-
fogható törvények voltak ezek, amelyeket nem kellett érteni, elég volt bizalommal 
és szabadon hagyni, hogy néha megérintsenek, néha látszólag elhagyjanak min-
ket. Addig soha, egy pillanatra sem érezte úgy, hogy ezek a törvények végérvé-
nyesen elhagyhatnák. Csak amikor az érzékiség önkényesen és megállíthatatlanul 
elöntötte, értette meg, hogy nincsenek többé törvények. 
 
*** 
 
R. korunkra jellemzõ ember volt. Nem ismerte régóta, de nyílt természetével a 
férfi többet tárt fel önmagáról, mint a legtöbb ismerõse. A maga mindent analizáló 
módján R. volt a legmulatságosabb férfi, akit valaha ismert. Megvolt benne az az 
egyszerûnek tûnõ könnyedség, ami a letisztult gondolkodású emberekben és az 
entellektüel egyszerre óvatos és radikális látásmódja. Mindazzal a feloldhatatlan 
konfliktussal, amibe végletekig egyszerû családi háttere, hatalmas intellektuális 
fejlõdése és látványos karrierje belesodorta, képes volt a világot és önmagát derûs 
iróniával szemlélni. 
R. három kontinens sajátságos keverékét személyesítette meg, amiben kozmopoli-
ta lénye olyan nyugalommal mozgott, mint a tanyasi ember a saját háza táján. 
 
*** 
 
Soha nem esett közöttük szó nagy eszmékrõl, de a férfivel átélt rövid barátság so-
kat csiszolt a világnézetén. Továbbra sem vetette el alapvetõ felfogását az életrõl, 
mint unalmas folyamatok összességérõl, amelyekbõl ki-ki a maga illúzióját ková-
csolja, több-kevesebb sikerrel. Az illúziókat létfontosságúnak tartotta, a túlélés 
legjobb változatának. Régóta ügyesen használta õket, és gyakorlottan túllépett 
rajtuk, ha jobbat talált. R-rel való ismeretsége azzal az új tanulsággal szolgált, 
hogy illúzióink nem is saját magunk, hanem a körülöttünk élõk számára fontosak; 
mások illúziói adják nekünk az élet savát-borsát. Mi más lett volna R. neki, ha 
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nem a férfi illúziói, a munkája által okozott kielégülésbe vetett hite, a távol-keleti 
gasztronómiába és a posztmodern versek írásába és terjesztésébe terelt rengeteg 
energiája, és a barátai szórakoztatására fordított temérdek ideje? És mi lett volna õ 
R. számára, ha nem a látszólagos lelki nyugalom, a macskatermészete, a szarkasz-
tikus beszédmodor, az új iránti kiváncsiság? 
Miután anya lett, kétszer-háromszor beszélt R-rel telefonon, de többé nem talál-
koztak. Nem tudta, azért történt-e, mert semmi más nem volt többé fontos, csak a 
gyermek, és ezt R-nek félreérthetetlenül tudtára adta. Vagy talán azért, mert illúzi-
ói rövid idõre nyomtalanul elillantak és R. nem ismert rá, nem ismert az illúziók-
tól végletekig letisztult emberre. A listáján szerepel. Éli fiktív életét. 
 
*** 
 
Évekkel késõbb történt, és pontosan hat hónapig tartott. Észre sem vette, amikor 
az illúziók valóságossá váltak. Felkapták, szárnyalt felettük. Csak amikor földet 
ért, eszmélt rá, milyen boldog volt. Ennek az idõszaknak a közepén bukkant fel P. 
is. Természetesen illeszkedett bele az újonnan meglelt földi Paradicsomba. Ha-
sonló humoruk és közeli kultúrájuk kapocsként mûködött. Szokása ellenére nem 
töprengett P. nem mindennapi feltûnésén. Naiv gondtalansággal vette tudomásul 
az utoljára gyerekkorában megtapasztalt dolgot: valaki egyszerûen a barátjának 
fogadja. Frissítõ volt P. szemével látni a megszokott, de mindig is idegenként 
megélt környezetet. P. lelkesedése az új ország iránt eleinte csak mulattatta, mint-
ha gyerekkel lenne dolga. Ám nemsokára megértette, hogy P. látásmódja néhány 
hét után kezdi kiirtani belõle a hosszú évek alatt belégyökeresedett elõítéleteket. 
Hálás volt neki ezért. De fárasztották a P. által javasolt rövid, de gyakori találko-
zások, nehezen zsúfolta be ezeket a munkával, családdal terhes hétköznapokba. 
Sietett, mindent el akart érni; jó volt összefutni P-vel itt-ott munka után, de ott-
hagyni is, továbbindulni a dolga felé. A hétvégéken kifejezetten pihentette P. hiá-
nya, megnyugtatta a családjának nyújtott osztatlan figyelem. P. nem erõltette a 
találkozásokat, elõzékeny és alkalmazkodó volt. De mindig javasolt valami újat és 
õ nem tudta kihagyni. Nem is a javaslat – gyakran unalomig ismert – tárgya von-
zotta, hanem az a mód, ahogy azt P. átélte: ez mindig valami újat, váratlant nyúj-
tott. P. más volt, mint a többiek. Az a vonás a kapcsolatukban, hogy az érzékiség 
benne meg-megnyilvánuló jelei P-t láthatóan szórakoztatták, de hidegen hagyták, 
biztonságot adott és az újdonság varázsával hatott. P. könnyen bánt a szavakkal, 
bármirõl tudott beszélni, mindenrõl tudott valami újat mondani. De a múltjára és 
az érzéseire vonatkozó kérdéseit ellentmondást nem tûrõen elhárította. Enyhe za-
varral észlelte, hogy a P-vel való találkozások életformájává váltak. Sietett hozzá, 
nehezen szakadt el tõle. Néha már nem volt szükség a beszédre, együttlétük oly-
kor percekre meghitt színt vett fel; pillantásokkal válaszoltak egymásnak. Tehetet-
lenül figyelte, ahogy lassan minden másnál jobban foglalkoztatja P. titokzatos 
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Módszerüket „polikrómnak” nevezték, a fauvistákat vallották mintaképüknek. 
Hozzájuk csatlakozott - a többi között Holger J. Jensen (1900-1966] és Povl 
Schrøder (1894-1957). 

Weie és Isakson a kubisták előfutárainak is tekinthetők, erre vallanak struk-
turális jellegű kompozícióik. Dániában ez az irányzat nem hódított nagy teret, de 
hozzájárult a kompozíciók fegyelmezett formáinak betartásához. Ennek tekintet-
bevételével alkotott Olaf Rude (1886-1957), William Scharff (1886-1959) és 
Vilhelm Lundstrem (1893-1950) is. Scharff különösen nagy befolyást gyakorolt a 
fiatalabb  generáció néhány kiemelkedő tagjára. 

Említést érdemel még az autodidakta John Christensen (1896-1940), aki 
Koppenhága egy szegényebb negyedében levű borbélyüzletéből figyelte az utca 
életét és örökítette azt meg. Ugyancsak a koppenhágai mindennapi élet árnyékos 
oldalainak festője Folmer Berndtsen (szül. 1907-1993). Mogens Zieler (szül. 
1905) humoros ábrázolásaival, Hans Scherfig (szül. 1905-1993) a koppenhágai 
botanikus kerti virágok  és növények színeinek, rajzolatainak egyéni illusztrálásá-
val tűnt ki. 

Külön csoportot alkotnak a nonfiguratív, absztrakt képek festői. Vezéralak-
juk Richard Mortensen (szül. 1931), közéjük sorolható többek között Asger Jorn 
(1914-1973), Carl-Henning Pedersen (szül. 1913-1993), Else Afelt (szül. 1910-
1914), Ejler Bille Født (szül. 1910-2004), Agill Jacobsen (szül. 1910-1997), 
Morgens Andersen (szül. 1916-2003). Bár - amint említettük e generáció tevé-
kenysége erősen nemzetközi jellegű, számosan közülük - például mint az 1948-
ban alakult, ismert COBRA művészcsoport aktív tagjai (az egyik alapító Asger 
Jorn volt) - e minőségben is a dán festészet hírnevét öregbítik. 

A fiatal dán festőművészek anyagi lehetőségei a legutóbbi években jelentő-
sen javultak. A századforduló óta legfőbb patrónusuk az új Carlsberg-alapítvány 
volt, de ehhez újabbak csatalakoztak, mindenekelőtt az Állami Művészeti Alap, 
amelynek tevékenységét nagyban  alátámasztja az a széles körű érdeklődés, 
amely Dániában a képzőművészetek iránt napjainkban megnyilvánul. 

 
Szobrászat 
 
A legrégebbi ismert dán szobrokat 10 000 évvel ezelőtt borostyánból  készí-

tették vadászok és halászok, amikor a mai Dánia területe a  szárazföldhöz tarto-
zott. A művészet továbbéléséről számos lelet tanúskodik az ország különböző ré-
szeiből. Az elmúlt évezred első századaiban  mégis nehéz kifejezetten dán szobrá-
szatról beszélni, hiszen a ma is  meglevő akkori alkotások jelentős része biztos, 
hogy nem az országban készült; nagyrészt a vikingek zsákmányolták vagy keres-
kedők  hozták őket. Eredeti dán művészetnek e korból legfeljebb a templomépíté-
szethez kapcsolódó szobrászatot tekinthetjük. 
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Willumsen műveinek jelentős része Frederikssundban létesített emlékmúzeumá-
ban található. 

Joakim Skovgård (1856-1933) műveiben a nagy méretek mellett is az egy-
szerűség és az intenzív kifejezésmód ötvözetét érezzük. N. F. S. Grundtvig püs-
pök hatására korai keresztény és bizánci biblikus témákhoz nyúlt, szinte gyermeki 
látásmóddal. Stílusát Niels Larsen Stevns (1864-1941) fejlesztette tovább, inten-
zív drámaisággal. 

A századforduló táján működött késő impresszionista „Fynboer” festőcso-
port ismét a természet felé fordult. Legjelesebb tagjai: Peter Hansen (1868-1928), 
akinek művei között megtaláljuk a kialakuló  koppenhágai munkáskerületek ábrá-
zolását is; Fritz Syberg (1862-1939); Johannes Larsen (1867-1961) - Dánia egyik 
legkiválóbb grafikusművésze -; valamint Poul S. Christiansen (1855-1933) nagy-
szabású tájfestményeivel. 

Mindezek a művészek különböző módokon, egymással mintegy  párhuzamo-
san fordultak el az 1850-1880 közötti évek akadémikus  hagyományőrzésétől. 
Igyekezetük szervezett művészeti mozgalommá vált, a Den Frie Udstilling 
(Szabad Kiállítás) 1891-ben történt megalakulásával. A kezdeményező Johan 
Rohde (1850-1935) volt, kiállítási épületüket Willumsen tervezte. A mozgalom 
jelentősége megnőtt, amikor 1905-1910 táján kezdtek megszületni a különféle 
modern irányzatok, a francia késő impresszionisták és a fauvisták hatására. A 
festmények díszítőelemei mintegy önállósultak, utat engedve egy absztrakt kifeje-
zésmódnak. 

Az ún. „Grenningen” csoport nagy népszerűségre tett szert, nem utolsósor-
ban azzal, hogy bárkit szabadon felvett tagjai közé. Utána sorra alakultak a 20-as, 
30-as években a Szabad Kiállítás zászlaja alatt a legkülönfélébb, általuk egészen 
újnak, a szerényebbek által kísérletinek mondott stílusirányzatokat követő csopor-
tok („Decembristerne”, „Koloristerne”, „Corner” stb.). Tradicionálissá váltak 
az  őszi kiállítások, amikor mindig valami újjal jelentkeztek. 

A középső generációt képviselő „Grønningen” tagjai főként a tájképfestésze-
tet kultiválták, a fiatalabbak egy része alakokat, életképeket festett, másik része 
nonfiguratív kompozíciókat. Ezek az irányzatok ellentétesnek tűnnek; közös gyö-
kerük, dán sajátosságuk a díszítőelemek hangsúlyozásában, a legkülönfélébb for-
mákban történő megjelenítésükben rejlik. 

A „Gronningen” generáció tagjai közé tartozott Sigurd Swane (1879-1973), 
P. Rostrup Bøyesen (1882-1952), Axel P. Jensen (1885-1972), Kraemer Iversen 
(1886-1955), Kund Agger (1885-1972), Poul  Sørensen (1896-1959) stb.. A kö-
rükhöz tartozó Herald Giersing (7881-1927) és követői, Lauritz Hartz (szül. 
1903-1987) és Erik Hoppe (1897-1968), a „modern koloristák” különleges színér-
zékenységükkel tűntek ki, egyszerű és mégis rendkívül kifejező ecsetkezelésük 
titkait sok fiatal művész behatóan tanulmányozta. Közöttük Edvard Weie (1879-
1943) és a Svédországból 1902-ben Dániába költözött Karl Isakson (1878-1922). 
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múltja, határozott jelleme, kiismerhetetlen és eredeti személyisége. Hirtelen tör-
tént. Amikor már nem tudott másra gondolni, nap-nap után, óráról-órára, sokáig 
együtt élt ezzel a ténnyel, feszülten, gyötrõdve és visszafogottan. Aztán kirobbant 
belõle. Kilépett énjébõl, és P., aki önmaga maradt, amilyen hirtelen besétált az 
életébe, olyan hirtelen el is tûnt. Az ezt követõ hetek során lassan megértette, 
hogy ezúttal nem P. valósként megélt illúziói voltak számára az élet sava-borsa. 
P. maga volt az élet. Eltûnése úgy érte, mint egy hirtelen haláleset. Nem szerepel 
a listán. Nem szerepel azon a listán. Egy másikat kezdett írni. És elhatározta, ki 
fogja húzni az életet, amíg tart. Most már tudta, honnan jön a gondolat. Van mire 
várnia. 
 
 
 

 
Tomán Monika önmagáról: 
 

Budapesten születtem és eltekintve 
három, a Földközi-tengernél töltött 
évtől, huszonöt éven át az otthonom 
volt. Nagyszüleim és szüleim is buda-
pestiek, városszerető, várost járó em-
berek. Úgy érzem, Budapest nagyon 
meghatározta neveltetésemet, tudato-
mat.  

A külkereskedelmi diploma meg-
szerzése után az Oslói Egyetemen vé-
geztem olasz nyelv és irodalom sza-
kot. Fordításelméletre szakosodtam. 

Újabban középiskolai kedvtelésem-
mel, szépirodalmi fordítással próbál-
kozom.  

Klaus Hagerup Markus és Diana cí-
mű ifjúsági regényének fordítása 
2006. decemberében jelent meg Buda-
pesten a Napkút kiadónál.  
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