
 
Libik György 
 
Negyedévszázaddal ezelőtt még a boråsi Bevándorlók Intézetének keretében mű-
ködő Bevándorlók Kiadó kétnyelvű könyveket is megjelentetett. Ezek között ta-
láljuk Georg Libik (Libik György) Üzenet a lesiklásról – besked från störloppet 
című magyar és svéd nyelvű naplóját, amelyben életéről ír olvasmányosan, egé-
szen 1957-ig, Svédországba érkezéséig. 
Libik György 1919 október 18-án született Budapesten, ahol műszaki tanulmá-
nyait végezve mérnöki oklevelet szerzett. Diákként megismerkedett és 1944-
1945-ben kapcsolatba került Raoul Wallenberggel. 1951-1952-ben a Tájékoztatási 
Minisztériumban dolgozott. 
Svédországban, a Királyi Műszaki Főiskola kutatójaként számos dolgozatot kö-
zölt különféle műszaki témában, 1970-től  tíz éven át a  stockholmi Karolinska 
Intézet munkatársa volt. 1991-ben visszatért Budapestre, ahol 1995-ben elhunyt. 
Könyvének előszavában emlékiratainak folytatását ígérte.  
Kéziratának felkutatása az Ághegy munkatársaira maradt.  
Meggyőződésünk, hogy az 1957 utáni Svédországban eltöltött éveiről is, az első 
könyvéhez hasonlóan élvezetes, a svéd-magyarok életének szemléletes leírásával 
gazdagította volna olvasóit.   
 
Az alábbiakban Libik György könyvének Per Anger által írott előszavát és a szer-
ző bevezetőjét közöljük. 
 
 
ELŐSZÓ 
 
1942-45 között a Budapesti Svéd Követségen - szolgálati helyemen - ismerked-
tem meg Libik Györggyel. Közös munkánk Szent-Györgyi Albert Nobel díjas 
magyar professzor megmentése a náci megszállás előtt hozott minket össze. 
Libik, az idő tájt műegyetemi hallgatóként tevékeny volt a nácik ellen és többször 
tevékenyen segítségére volt Követségünknek Raoul Wallenberg munkájával kap-
csolatban is az üldözöttek megmentésében. Különösen Budapest ostroma alatt 
1944-45 idején fejlődött ki intim együttműködésünk. Ez idő tájt gyakran  
„követségi sofőrként” álcázva nyilvánvaló  életveszélyt vállalva volt úgy Raoul 
Wallenbergnek mint nekem segítségére amikor Követségünk svéd védlevéllel el-
látott  üldözötteket mentett meg a deportálásból. Azoknak a svédeknek is segítsé-
gére volt aki az ostrom alatt Budapesten maradtak. Mindezekért a tevékenysége-
kért svéd részről rendkívüli köszönettel tartoznak. 
Libik könyve izgalmas leírása ezeknek az eseményeknek és  egyúttal szakszerű és 
történet hű leírása annak, hogy mi történt az orosz hatalomátvétel után egészen 
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háborúból és falusi életképeket is. Lundbye és Dreyer a vidéki  élet festői. 
Skovgård is elsősorban természeti képeivel tűnik ki. A mindennapi élet romanti-
kus színekben történő ecsetelése ugyancsak kedvelt téma az 1850 körüli években. 
Christen Dalsgård (1824-1907) műveiből - akár a polgári, akár a paraszti életből 
meríti témáit mély emberséget érezni. 

A 19. század 60-as éveiben a dán festészetben némi visszaesés következett 
be. A romantika lassan a háttérbe szorult, szinte iskolás formát öltött. 

A fiatalabb művészgenerációból megemlítjük Hans Smidt (1839-1917) ne-
vét, aki távol tartotta magát a koppenhágai művésztársaságoktól, s a vidéki élet-
ből merítette témáit. Carl Bloch (1834-1890) történeti tablóival tűnt ki. Kristian 
Zahrtmann (1843-1917) szintén  történelmi témákat festett. Fantáziáját megra-
gadta például IV. Keresztély szerencsétlen sorsú leányának, Leonóra Krisztiná-
nak sorsa. Színei néha a Kelet bujaságát idézik. Zahrtmann jelentős oktatói mun-
kásságot is kifejtett az akadémián. 

A dániai impresszionizmus első kimagasló képviselője Theodor Philipsen 
(1840-1920). 1874-ben, Párizsban ismerkedett meg ezzel a stílusirányzattal. Meg-
barátkozott Gauguinnel, aki - dán feleségével - a 80-as években Koppenhágában 
élt. 

Dániában azonban az impresszionizmus - a franciákkal szemben eleinte fő-
ként vidéki művészcsoportokban hódított, mint például az ún. „Skagen iskolá-
ban”, az ország legészakibb részében. Közülük való P. S. Krøyer (1851-1909), 
Michael Ancher (1849-1927) és felesége, Anna Ancher (1359-1935). A történel-
mi hagyományokat ápoló, koppenhágai impresszionisták jelentős képviselője 
Lauritz Tuxen (1835-1927), aki - egyebek között - Viktória királynő udvarát jele-
nítette meg több művében. 

A század végén az impresszionisták természetábrázolásának reakciójaként 
ismét előtérbe kerülnek a mindennapi élet témái, befelé forduló, szimbolikus lá-
tásmóddal. Ennek az iskolának vezéregyénisége Vilhelm Hammershei (1864-
1916), aki az ország határain túl is elsősorban Angliában - nagy megbecsülésnek 
örvend. Az impresszionisták színgazdagságát monumentális, stilizált formákon 
juttatta érvényre; a materiális elemek nála mintha elvontabb, magasabb szférák-
ban oldódnának fel. Enteriőrjei a koppenhágai polgári otthonok kulturált légkörét 
is kifejezésre juttatják. Ejnar Nielsennek (1872-1956) témavilága elvontabb, az 
élet és halál problémái foglalkoztatják. A dán szimbolisták legdinamikusabb 
egyénisége J. F. Willumsen (1863-1958), a dán művészet egyik legtöbbet vita-
tott - magasztalt és bírált -alakja. Művészetének alapja a naturalizmus, de naturá-
lis benyomásait átformálja, dramatizálja; sokszor szenvedélyes vízióként  hatnak. 
A természet erejét s - vele szemben - az ember gyengeségét igyekszik kifejezésre 
juttatni. Willumsen mintegy három évtizeden át  központi figurája volt a dán mű-
vészeti életnek, de követői - talán némileg extravagáns egyénisége miatt - alig 
akadtak; a realistáktól elszakadó szimbolizmus idegen a dán gondolkodástól. 
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a holland származású ifj. Karel van Mander (1609-1670) és Abraham Wuchters 
(1613 körül - 1682). 

A XVIII. századi rokokó festészet Legkiválóbb képviselője a Svédországból 
származó Carl Gustaf Pilo (1711-1793). 

1754-ben alakult meg a koppenhágai Művészeti Akadémia. Ezt az esztendőt 
sokan a dán képzőművészetek kezdetének tekintik. A Királyi Szépművészeti 
Akadémiában - ahogyan 1814-ig nevezték „nagy” iskolát teremtettek meg, 
amelynek kiemelkedő képviselői Jens Juel (1745-1802) és Nikolai Ahraham 
Abildgård (1743-1809). Juel igen jelentős portréfestő volt. Míg az ö művészeté-
ben a rokokó tradíciók élnek, Abildgård klasszicista eszméket valósított meg. 
Művei  közül soknak témáját a klasszikus irodalomból merítette. 

A következő generációk úttörő festője. Christoffer Wilhelm Eckersberg 
(1783-1853) volt, akit sokan a dán festészet atyjának neveznek. Útja a klassziciz-
mustól a naturalizmusig vezetett, amelynek előfutára volt. Két évig tanult Párizs-
ban J. L. Davidnál, s az ő alapelveire támaszkodott, életképeinek témáját azonban 
inkább a szegényebb néprétegek életéből merítette, és ezzel a dán nemzeti festé-
szet elindítója lett. Portrékat, tájképeket is festett. 1818-tól tanított a Művészeti 
Akadémián. Műveinek kidolgozását a technikai perfekció, a rendkívüli rajzkész-
ség jellemzi. Színei - főként Abildgårdboz és kortársaihoz hasonlítva - élénkek, 
de hidegek, mintha zománccal festett volna vászonra. Legjelentősebb tanítványai 
Christen Kobke (I810-1848), Jørgen Roed (I808-1888), Constantin Hansen 
(1804-1880) és Wilhelm Marstrand (1810-1873) voltak. Művészetük gyökere-
ami érzelemvilágukat illeti - az Eckersberg-féle naturalizmus, de már  távol van-
nak e stílus pedantériájától. Kétségkívül Kobke a legnagyobb tehetség közülük, 
költői kifejezésmódjával, finomságával. Kisméretű képeiben a dán festészet talán 
legkiválóbb koloristájának bizonyul. Hansen szárazabb és akadémikusabb nála, 
ugyanakkor monumentálisat is alkot, például klasszikus témájú freskókat. Mar-
strand kitűnő jellemábrázolásról és dús fantáziáról tanúskodik képein, amint azt 
szellemes grafikái is mutatják. 

E kor egyetlen kiemelkedő dán művésze, akinek képei nem mutatják 
Eckersberg közvetlen hatását, C. A. Jensen (1792-1870), aki főképpen portrékat 
festett, virtuóz technikával. Eszményképe Frans Hals volt. 

Az 1835-ös évek táján Eckersberg és iskolája naturalizmusának reakciója-
ként fejlődött ki a romantikus irányzat, amelynek fő képviselői Jorgen Sonne 
(1801-1890), John Thomas Lundbye (1818-1848), Dankvart Dreyer (1816-1852) 
és P. C. Skovgård (1817-1875) voltak. Új festészeti kifejezésmódot kerestek nagy 
hatások elérésére-például történelmi jelenetekben -, a színezés egyszerűbb eszkö-
zeivel. Sonne főműve hatalmas freskója, amely Thorvaldsen visszatérését ábrá-
zolja  Koppenhágába 1838-ban. Festett jeleneteket a Schleswig-Holsteinért vívott 
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1956 Októberéig Magyaror-
szágon. 
Megrázó leírását kapjuk a 
magyarok problémáinak és 
csalódásának a szovjet segít-
séggel hatalomra jutott kom-
munisták kormányalakítása 
után. 
Ellenállásból eredő kapcsola-
tai segítségével, mint főmér-
nök a Közlekedési Miniszté-
riumban a háború után lehe-
tősége volt a kulisszák mö-
gött is követni az eseménye-
ket. Leírja találkozásait Gerő 
közlekedési miniszterrel, Rá-
kosival, valamint  titkos 
rendőrség akkori mindenható 
főnökével Péter Gáborral, és 
másokkal. Olvashatunk az 
elbocsátásokról, kizárásokról, 
kitelepítésekről, amelyek ba-
rátait, ismerőseit érik. Ő ma-
ga megmenekül ettől a sors-
tól. Talán azért, mert műsza-
ki szakemberként és kiemel-
kedő  sportemberként kevés-
bé volt  lekeveredve a pozí-
cióharcokba. 1956 októbere 

Nagy Imre és barátai  körében találja, ahol aktívan dolgozik a Forradalom sikeré-
ért. 1956 november 4-én a szovjet beavatkozás véget vetett a szabad Magyaror-
szágról szőtt álmainak. A szerzőnek végül drámai körülmények között sikerült 
Lengyelországon át családjával együtt Svédországba menekülnie. 
 

PER ANGER 
 
BEVEZETES 
 
Elnézését kell kérjem az olvasónak, mert nem lesz valami könnyű dolga e könyv-
vel, amelynek tréfás munkacíme a Dicsekvő és Rendezetlen Adathalmaz volt. 
Mint ebből is kiderül, ráfért volna egy kis átszerkesztés és erre vonatkozóan sok 
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jó tanácsot is kaptam. Mit hagyjak ki, mit magyarázzak meg bővebben, stb. Igye-
keztem, ahogy csak tőlem tellett, annál is inkább mert szerettem volna, hogy egy-
szerű és olvasmányos legyek. De hiába, elsodortak az események, amelyek azon a 
réges-régi 1943-1957 közötti Magyarországon történtek velem, másokkal, az or-
szággal. Igyekeztem semmit sem szépíteni vagy éppen rontani amikor a nagyon 
bátor és nagyon jó vagy a nagyon rossz és nagyon gyávákról írok. 
Így hát csupán azt a tanácsot adhatom a mindenre elszánt olvasónak: ugorjon át 
néhány oldalt vagy éppen fejezetet, ha halmozódni kezdenek az ismeretlen nehe-
zen kiejthető nevek, szaporodni az érthetetlennek látszó, szétágazó események, az 
esztelen, kockázatos kezdeményezések és vállalkozások....  
HA meg kedvük és idejük engedi írjanak és kérdezzenek meg, hogy ki volt ez 
vagy az? Mi volt ekkor és akkor ezekben az években és mi lett belőlük? Szívesen 
állok rendelkezésükre. Mindazonáltal, szíves engedelmükkel, ajánlanám e sorokat 
azok emlékének, - élőknek, halottaknak egyaránt - , akik a sötét korszakokban 
meg-megpróbálkoztak - akárcsak Mátyás király hajdúja, amikor beledugta ujját a 
király szekeréből kiesett kerékszeg helyébe, hogy a szekér fel ne boruljon. Aztán 
ha felborult a szekér, odafutottak nekivetették a vállukat a sárba fordult szekérnek 
miközben sárossá váltak maguk is, akárcsak azok akik a történet kezdetén jók és 
bátrak voltak, majd az évek során rosszakká és gyávákká váltak, hogy újabb évek 
elmúltával újra és újra megkíséreljék a lehetetlent.... 
De ez már egy másik könyvhöz tartozik 1957-79-ről, amely még áttekinthetetle-
nebb lesz, ígérem... 
 

LIBIK GYÖRGY 
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Koppenhága művészei 
 

Sokak számára a legnagyobb meglepetést Koppenhágában a mintaszerűen 
berendezett, gazdag múzeumok, s a dán festők, szobrászok  remekei jelentik. 
Mert amennyire köztudott Dániáról, hogy építészete az évszázadok során igen 
magas színvonalú volt - s ma is az -, annyira kevéssé ismertek a képzőművészet 
dán mesterei. Aki Koppenhágába utazik, nemcsak IV. Keresztély vagy V. Fri-
gyes idején  épült palotákban gyönyörködhet, hanem gazdag gyűjteményeket tar-
talmazó múzeumokat is talál. 

Ennek az a magyarázata, hogy a dán királyok és a gazdag családok nagy 
műpártolók voltak, akik a saját művészeik remekeit megvásárolták, s ezek közül 
viszonylag kevés került külföldi képtárakba. Éppen ezért a festészet, a szobrászat 
iránt érdeklődők sok újat találnak Koppenhága múzeumaiban. 

 
Festészet 
 
Bár a külföldi - francia, olasz, holland - irányzatok hatással voltak a dán fes-

tészetre is, annak mindig megvolt a maga egyéni jellege. A dán családi élet inti-
mitása, akár a városban, akár vidéken, az északi természeti sajátosságok - a külö-
nös fény, a hideg éghajlat - csakúgy,  mint például az egyszerűség, az idegenke-
dés a pátosztól, hősiességtől rányomta bélyegét a festészetre. Talán kissé  

„irodalmias” jellemvonása van, amelyben az érzelmi, néha szentimentális tarta-
lomhoz az  esztétikai érték mellett formai biztonság párosul. A portréfestészet  - 
tekintettel a „mecénások” fontos szerepére a művészet fejlődésében - nagyrészt 
arisztokratikus jellegű volt, gondoljunk csak a királyok és családtagjaik számtalan 
ábrázolásira. Ugyanakkor a politikai tárgyú vagy éppenséggel propagandisztikus 
jellegű festészet idegen maradt Dániában. 

Világhírnévre a dán festők nem tettek szert, a festészettörténeti  munkákban 
keveset olvashatunk róluk, bár sikerrel szerepeltek sok külföldi kiállításon és szá-
mos világhírű - főként impresszionista - művész, mint Gauguin, Renoir és mások 
tartotta igen sokra a dán festészetet. Századunkban pedig a modernek nem egy 
európai iskola tevékenységében játszottak jelentős szerepet. 

A középkori dán festőművészet legjelentősebb fejezete a templomi falfesté-
szet, amely európai - elsősorban olasz reneszánsz - hagyományokon nyugszik. Az 
ország mintegy 2000 középkori temploma közül sokat borítanak művészi fres-
kók; alkotóik nevét azonban nem ismerjük. A XVII. század kiemelkedő művészei 
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