
fiatalokra kell alapozni a munkát, a jövőt. 
– Hozzávetőleg hány magyar él Svédországban, illetve a skandináv országokban? 
– Svédországban feltehetően 35.000. Eljött az ideje megszámláltatásunknak. Ezt 
szorgalmazom legutóbbi, a Nyelvünk és Kultúránkban megjelent írásomban 
(Nyelvünk és Kultúránk, 2007. 4–5.). 
– Hogyan tovább? 
– Ismertségünk és elismertségünk növekszik, anyagiak tekintetében viszont visz-
szaszorulóban vagyunk. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, a 
Határon Túli Magyarok Hivatala nem támogathat többé. Ez utóbbi erkölcsileg 
sem, mert már nem létezik. Újabban nincs kinek beadni a pályázatokat. Pillanat-
nyilag úgy néz ki, hogy bezárult előttünk minden kapu. De nem adjuk fel. 
– A Magyar Kultúra Lovagja vagy. 
– Ez a lovagrend 11 éve alakult Budapesten. A magyar kultúra terjesztésében ki-
fejtett személyes tevékenység alapján ítélik oda minden évben a lovagi címet egy-
szerű és neves embereknek. Legutóbb Sütő András kapta meg posztumusz, de 
megkapta többek között egy korondi tanító, Kasza Imre erdélyi származású kép-
zőművész és Ove Berglund, aki Adyt, József Attilát és Babits Mihály Jónás köny-
vét fordította nemrég svédre. Én vagyok az első lovag Skandináviában. Többek 
között azért a könyvemért kaptam meg, amit a Stockholmi Egyetemes Magyar 
Képzőművészeti Egyesület tízéves évfordulója alkalmából írtam ingyen és bér-
mentve. Amit, szerencsére, Magyarországon is észrevett a haza éltető figyelme. 
Ma már hat skandináv (kettő norvég) tagja van a rendnek, ebből hármat, a Lovag-
rend jelölőbizottságának tagjaként magam ajánlhattam. 
Skandináviai nemzettestvéreink tőlünk messze földön élnek, kinn az ág hegyén. 
Fogadjuk szívünkbe őket, figyeljünk rájuk lankadatlan szerető gondoskodással. 
Végtére: egy nemzet vagyunk! 
 

*Megjelent a Kapu 2007/3 és a Nyugati Magyarság XIV évf. 3. Számában 
Aniszi kálmán az Ághegy magyarországi intézője. 
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Dr. Závodszky Ferenc, Hans Lindholm 
 

Svéd művészet dióhéjban* 
A svéd szobrászat 
 
Skandináv földön a szobrászat első emlékei közé sorolhatók azok a még ma is 
több helyen fellelhető ún. viking temetők, ahol szikladarabokból hajóalakot for-
máltak, s az elhunyt hőst a hajó elülső részében süllyesztették a földbe. A kő-
szobrászat a XII. és XIII. században különösen a Gotland-szigeten virágzott 
keresztelőkutak és templomdíszítések alakjában (az egyik névtelen mester bizán-
ci volt). A XII. század végén, párhuzamosan az európaival, az általánosabbá váló 
faszobrászat ugyancsak a  francia-román stílus hatását mutatja. A következő két 
évszázadban a gotlandi fafaragványok hajlékony, finom vonalai szintén a francia-
gótika szépségének hordozói (Öjai madonna). E néhány mondatból is nyilvánva-
ló, hogy a szobrászat - hasonlóan a kor többi művészetéhez - itt is vallásos jelle-
gű, de a XIV. és XV. századi kőszobrok már nemzeti vonásokkal gazdagodnak, a 
késői német gótika befolyására még realisztikusabb felfogásúak. Nemcsak a Né-
metországból, hanem a Flandriából is származó ékes szárnyas oltárok emelték a 
svéd katolikus templomok hangulatát. 
A XVI. században reneszánsz szokás szerint díszesnél díszesebb  síremlékekkel 
hódoltak egy-egy úr kedvtelésének és pénzének az északi szobrászok is. 
A következő évszázadot a svéd szobrászat fénykorának szokták nevezni. N. 
Millich, többek között a drottningholmi kastély berendezésére felkért németalföl-
di szobrász, hazája klasszicizmusát és a római-barokkot honosítja meg. Ugyan-
csak Bernini barokkját ülteti át Svédországba B. Precht és C. Schröder, a francia-
barokkot pedig  B. Fouquet, a Stockholmban élő francia szobrász. A klassziciz-
mus  kiegyensúlyozottságával, harmóniájával szemben vibrálónak, szinte izga-
tottnak tűnő új irányt inkább a művészi hatást felfokozó díszítőelemként használ-
ták. 
A XVIII. század rokokó szobrászai mellett már európai jelentőségű J. T. Sergel 
munkássága. Hamar föléje nőtt a rokokónak és az  új antik ideált sugározza visz-
sza határozott egyéni értelmezésben (pl. a Faun, 1770-ből, egyik márványpéldá-
nya a svéd Nemzeti Múzeumban nyűgözi le az előtte állót). Tanítványa - de nem-
csak az  övé, hanem Canováé és Thorvaldsené is - a sokáig Olaszországban é1ő J. 
N. Byström, az újklasszicizmus egyik kiválósága a múlt században. A romantika 
megszokott ihletője és témája, a dicső múlt elevenedik meg J. P. Molin művei-
ben. Szinte természetes, hogy a legendás katonakirály, XII. Károly stockholmi 
szobra is az ő alkotása. A század vége felé a francia realizmus legjobb képviselő-
je Per Hasselberg (Nagypapa c. szoborcsoportja, bronzból, a fővárosi 
Humlegårdenben van). 
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A főváros központjától félórára levő Lidingőben, a Millesgårdenben gyűjtötték 
össze a svédek nagy szobrászuk, Carl Milles(1875-1955) alkotásait. (A művész 
szobrain kívül antik és középkori emlékek illeszkednek bele a Milles-kert környe-
zetébe.) 
Milles északon is bebizonyította, hogy milyen csodálatos szerszám az ember két 
keze. A századforduló újromantikájából indul el, majd a Rodin-ihletés után egy 
sereg zárt formájú állatszobor jelzi a kifejezés keresést  (Játszadozó medvék a 
stockholmi Berzeli-parkban). Majd  sajátos eklekticizmust alakít ki, ezt a klasszi-
kus görög, a középkori és barokk szobrászat, de még a kínai plasztika is táplálja. 
Nagy erejű, monumentális szobrát Sten Sturéról Uppsalában állították fel. Lenyű-
göző a stockholmi Opera és a Királyi Palota között a felkelő napot köszöntő pom-
pás férfialak: A napénékes. A turistákat is elbűvöli a Zene-palota előtti Orfeusz-
szoborcsoportja. Szerte a világban számos műve akad, Saint Paulban a Béke, a 
Delaware-emlékmű Wilmingtonban és a Vizek találkoznak c. alkotása Saint 
Luisban. 
Ivar Johnsson (1885-1970) a két világháború közötti föltámadt klasszicizmus kö-
vete hazájában. Jellemző az eskilstunai A munka becsülete és öröme, valamint a 
Ven-szigetén magasodó Tycho Brahe-emlékmű (a nagy csillagász itt épített ob-
szervatóriumot). Eric Grate (szül. 1896) a francia Despiau követője, a brommai 
gimnázium előtti teret ékesítő Népdal c. szobra mélységesen elgondolkodtató for-
makészségével, képzelőerejével és kecsességével pompázik. Bror Hjorth (1894-
1968) alkotásaiban a primitív szobrászat- szerencsésen egyesül a svéd paraszti 
művészettel. 
 
A svéd építészet 
 
A XI-XII. század építőanyaga főképp a fa volt. (Fatemplommaradványokra 
Gotland szigetén és Lundban bukkantak.) 
A román stílus legjellegzetesebb északi építménye a már kőből épült lundi dóm 
(1145), olasz mesterek alkotása. A lombard díszítőelemek Dél-Svédország akkor 
készült templomain mindenütt megtalálhatók Német, angol, olasz és francia 
(ugyanis főképp ilyen mestereket, művészeket hívtak az országba) hatások érvé-
nyesülnek a  megfelelő stílusirányzatokban. 
A XII. századból való atlvastrai apátság és varnhemi kolostortemplom a francia 
cisztercita rend késői román stílusú, már a gótika kezdetét jelző ún. burgundi ar-
chitektúrájút mutatja. 
A gótikus építőművészet Gotlandban sajátosan alakult át. Ennek,valamint a német 
és a francia gótikának harmóniája olvad össze a skarai dómban (a XV. században 
fejezték be). A korábbi, a XIII. században téglából emelt uppsalai dóm a francia 
gótika kiteljesedése Svédországban. A XIV. század közepén rakták le a híres 
vadstenai  kolostor alapjait. 
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– Büszkék is vagyunk rá. Hadd mondjak egy példát. Újdonsült helyettesem, Ko-
vács Ferenc az Oszlói Egyetem tanára, több kötetes költő és képzőművész, a helyi 
magyar művelődési élet fiatal szervezője. Önzetlen segítőm. Ő intézte el az iroda-
lombarát oszlói követtel – felesége valamelyik magyarországi egyetemen tanít –, 
hogy tavaly a norvég követségen tarthattuk éves szerkesztőségi értekezletünket. A 
nagykövet úr ígérete szerint minden évben náluk értekezhetünk. Nagyvonalúsá-
guk meghatott: még az úti költségeinket is állták. 
– Magyarországról kaptok-e anyagi támogatást? 
– Első öt számunkat a magunk költségén nyomtattuk. 
– Erkölcsi támogatásban sem részesültök? 
– A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Komlós Attila alelnök) 
megkeresett bennünket, így aztán kapcsolatba kerültünk. Időközben én is a társa-
ság választmányi tagja lettem, és az eltűnt Határon Túli Magyarok Hivatala segít-
ségével összegyűjtött koronáinkat kipótolták, így nyomtathattuk ki 2-3. kötetün-
ket, amelyekbe egyenként öt-öt számot sűrítettünk. Nagyon jó együttműködést 
alakítottunk ki Pomogáts Béla elnök úrral. Segítségével most készülünk kiadni az 
Erdélyi Szépmíves Céh Emlékkönyvét. Amit én már réges-rég, 1965-ben megír-
tam, de anyagiak híján az asztalfiókban feküdt. Az Emlékkönyvek kiadása tulaj-
donképpen a Szépmíves Céh kötelessége. Ugyanis Kós Károly meghagyta, öt-
évenként meg kell jelentetni egy emlékkönyvet. Az általam írt és szerkesztett kö-
tetben összehoztam az Erdélyi Szépmíves Céh összes adatát, vitáit, a második 
részben pedig az újraalakított Céh öt éves dokumentumait. Mivel Wass Albert 
köszöntőt írt az Emlékkönyv megjelenése alkalmából, felvettem a kötetbe a nagy 
író velem folytatott levelezését is. 
– Az elmondottakból úgy tűnik, hogy ti nem annyira államok, mint inkább szemé-
lyek, illetve intézmények közti kapcsolatok révén kommunikáltok. 
– Azért állami szinten zajló kapcsolataink is vannak, még ha nem is Magyaror-
szággal, hanem Svédországgal jött létre ilyen kapcsolat. Ugyanis nemrég meg-
nyertem a stockholmi nagykövet urat annak, hogy köteteinket náluk, méghozzá a 
követség rendezésében mutassuk be először az előkelő svéd és magyar értelmisé-
gieknek. Ez óriási segítség. 
– Magyarországra juttattok-e a kiadványokból, például az Ághegy antológiából? 
– Hogyne. Kiadványaink felét a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 
kapja. Ő pályázott (pályázik?) értünk a különböző alapítványoknál. Minden szá-
munk megtalálható az Országos Széchenyi Könyvtárban. Erdélybe is rendszere-
sen juttatunk belőlük. A lapfolyam első bemutatója Kolozsváron volt. 
– Felmenő ágban vagy hanyatlóban van-e a skandináviai magyarság szellemi-
művelődési élete? 
– Úgy érzem, felfelé tartunk. Ám ahhoz, hogy ez a tendencia megerősödjék, foko-
zatosan át kell adni a stafétabotot a fiataloknak. Nincs semmi értelme a munkánk-
nak akkor, ha csupán magunkat népszerűsítendő vagy kivagyiságból csináljuk. A 
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vítésének szükségességét. Fordító munkatársaimat arra kértem, ha valakinek vala-
mely mű, illetve azoknak egy-egy része megtetszik, fordítsák le magyarra. Így 
próbálunk meg összehozni egy kis saját fordításokkal kibővített irodalomtörténe-
tet. Másik fejezet: „Akik előttünk jártak”. Számos nagynevű festőnk van. A Nagy-
bányai Iskolától kezdve itt mondhatni mindennek van nyoma. Ezek feltérképezése 
komoly munkát igényel. 
– Eszerint az élő írók rovata: „Akik mellettünk járnak...” 
– Igen, de ők nem mind írók, sokkal inkább kultúremberek. 
– Viszonylag sok könyvismertetést látok a „Könyvek” rovatban… 
– Svédországi magyarok munkáit mutatjuk be és értékeljük ehelyütt. Most próbá-
lom beindítani a kritika rovatot, kezdetét veszi a rostálás. A minőségre kell töre-
kednünk. Anélkül nem megy. 
– A képzőművészek is egyesületbe tömörültek? 
– Valóban van ilyen egyesület is. Viszont személyi okok, hozzá nem értés és 
egyebek miatt megszűnő félben van. „Képtár” rovatunk a képzőművészek bemu-
tatásával foglalkozik. Érdekességként említem, hogy a lapfolyam 17. számában 
fog megjelenni egy Török Miske Ágnes nevű budapesti születésű, képzőművész-
nő portréja, aki többek között rézkarcban rajzolta meg a svéd pénzeket. Török 
Miske Ágnes tavaly megnyerte a Világ Legszebb Pénze Díjat. Íme, egy magyar 
nő, akire egész Magyarország büszke lehet. 
– A „Zene/Szó” rovat szerint a zene a skandináviai magyar szellemi-művészi élet 
fontos részét képezi. 
– Kitűnő munkatársam, Maros Miklós világszerte ismert zeneszerző. A Svéd Aka-
démia tagja. Tavaly mutatták be egyik operáját a Svéd Királyi Operában. A nem-
rég elhunyt Rózmann Ákos az elektronikus zene skandináviai atyjának mondható. 
Maros Miklós nagy segítségemre van a skandináviai zenei élet magyar képviselői-
nek a feltérképezésében. Közöttük több erdélyire bukkantam. Práda Kinga fuvola-
művészünk kolozsvári születésű. Egy félig magyar, félig román kolozsvári fiatal-
ember pedig a svéd ifjú zeneszerzők elnöke. Összegezve: zenészeink előkelő he-
lyet foglalnak el a térség zenei életében. Úgy érzem, sikerült elég rövid idő alatt 
láttatnunk magunkat. Folyamatos jelenlétünkkel szeretném jelezni az anyaország-
nak, hogy becsülje meg az itt élő, tevékenykedő alkotókat, mert ők is a magyarság 
hírnevét terjesztik a nagyvilágban. 
– Miért Járkáló a neve a „Járkáló” rovatnak? 
– Él Koppenhágában egy Lázár Ervin nevű úr, aki a Járkáló nevet választotta ma-
gának azért, hogy megkülönböztesse magát a Magyarországon nemrég elhunyt 
Lázár Ervin írótól. Nosza, mondtam, kapva az ötleten, indítsunk neked egy rova-
tot Járkáló néven. Járkáló Hamvas Béla nagy tisztelője, és a Hamvas Béla Kör 
elnöke. Ebbe a rovatba kerülnek az esszék. 
– Szerteágazó kapcsolatrendszeretek van. Ez kétségkívül megkönnyíti a munkáto-
kat. 
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A következő századok, a reneszánsz idején főleg németek és németalföldiek épí-
tették a pompakedvelő svéd királyok kastélyait (Kalmar, Borgholm, Uppsala, va-
lamint a stockholmi régi palotát). 
A holland klasszicizmus egyik legvonzóbb alkotása a stockholmi Lovagok háza 
(tervezője a francia La Vallée). Majd ismét a francia  befolyás érvényesül a 
drottningholmi kastélyon, ez máig a svéd uralkodóház  pihenőhelye (ami pl. a 
Habsburgoknak Schönbrunn volt). A legnagyobb svéd könyvtár, az uppsalai bibli-
otéka a klasszicizmus egyik európai híressége. Meg kell jegyeznünk, hogy Svéd-
országban, akárcsak Nyugat-Európában - a közép-európai építészettől eltérően -a 
klasszicizmus a reneszánsz után közvetlenül fellépő stílusirányzat, illetve úgy is 
mondhatjuk: Nyugat-Európában a barokk hűvös, nyugodt megjelenésű válfaját 
nevezik klasszicizmusnak. 
A XVIII. században erősödik a francia hatás. A Stockholmban pompázó Királyi 
Palota a római barokk és a francia klasszicista elem harmóniája, Nicodemus 
Tessin műve. A mind több bensőséges és gyakorlati elemet hordozó rokokó bevo-
nult az itteni építészetbe is (Carl Hårleman rendezte be a Királyi Palotát ebben a 
stílusban). 
Párhuzamosan az európai  történelmi eseményekkel, a francia XVI. Lajos-stílus a 
az akkori svéd építészetben is memutatkozott. (Ez az irányzat már az empire stí-
lust készítette elő.) III. Gusztáv idején a svéd újklasszicizmust gusztáviánus stílus-
nak mondják, a rokokó visszahatása ez; a szerkezet célszerűsége, valamint egye-
nes, de elegáns vonalak jellemzik. 
A XIX. században az empire stílust Svédországban Károly János királyról nevez-
ték el, ez inkább a dekorációkban érvényesült. A kor klasszicista törekvéseit töb-
bek közt a stockholmi Testőrlaktanya őrzi. F. W. Scholander különösen restaurá-
ciós munkáiban támasztja fel egyéni módján a reneszánszot és a barokkot. 
Századunk svéd újromantikáját a svéd nemzeti múlt, a középkor, különösen a Va-
sa-idők ihlették.  A stockholmi Városháza monumentális vöröstégla-csodát példá-
ul. Ragnar Östberg tervei alapján 1923 óta éppoly jellegzetessége a fővárosnak, 
mint pl. Párizsnak az Eiffel-torony. Svéd várkastélyok szellemét, a svéd lélek ál-
mait idézi, de a velencei Doge-palota finoman csipkézett motivumai csak fokoz-
zák bámulatunkat. 
A funkcionalizmus nagymestere volt E. G. Asplund, a göteborgi tanácsháza 
(1927) és a stockholmi krematórium (1940) tervezője. Az újabb svéd architektúra, 
különösen a nagyarányú lakásépítkezés, a teret gazdaságosan kihasználó, szinte 
gyárszerű, de a napfényt kereső és lehetőleg a zöldet, parkot, játszótereket 
biztosító alkotásokat valósítja meg, s figyel mindarra, amit a nagyon fejlett 
civilizáció megkövetel és meg is tud adni.  
 
Az óskandináv mitológiáról 
 
A régi skandináv népek hite nem lezárt, egységes dogma, a természeti tüneménye-
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ket ők is élő, aktív lényeknek gondolták, akárcsak a görög vagy római hitregék-
ben. Az éghajlat alakíthatta isteneik képét általában zorddá, keménnyé. Istenei-
ket ember formájúnak képzelték, csupán erejüket találták csodálatosnak. Az ős-
germánból kialakult óskandináv mitológiának eleinte három főistene volt, Tyr, 
Odin (vagy Oden) és Tor, közülük Odin került a későbbiek során az első helyre. 
Ő ugyanis a szél istene volt, s mivel a holtak lelkét a szelek „szállították", őt te-
kintették az elhunytak fő istápolójának. Így lett az elesett hősök országának ural-
kodója, a harc és a győzelem irányítója. A népszerű Tor a mennydörgés és vil-
lámlás istene, aki elszántan  harcolt az óriások és a gonosz démonok ellen. A 
legenda szerint  kalapácsát ősszel ellopják, ezért nincs télen villámlás. Az ő nap-
ja a  csütörtök, „torsdag", ahogyan a hét többi napja is valamilyen skandináv is-
tenhez kötődik. Tyré a kedd, „tisdag", a szerda Odené  „onsdag", a péntek „
fredag" meg Frigg istenasszony nevét őrzi. Frigg a szeretet - különben Odin fele-
sége, az ég úrnője -, a termékenység egyik istennője. Ugyancsak a termékenység 
istene volt Frej (Fröj), aki a vadkan-áldozatot fogadta szívesen. Nővére-Freja  
(Fröja), akinek a másik neve Vanadis, a van istenek közül való. (Egyes törzsek 
isteneinek gyűjtőneve a van, másoké az as.) Freja egyébként még a tavasszal új-
jászülető nap és a természet istennője is. 
Agir vagy Gymir a tenger istene, akinek az üstjét (ha hazahozták, azt jelezte, 
hogy a Tenger tavasszal megszabdul a jégtől. Felesége Ran, kilenc lányuk a  
„hullámvilág”, ők szülték Heimdallt, az istenek éles hallású őrét, aki, ha a kürtjé-
be fújt, az egész világ meghallotta. Egyes nézetek szerint ő a társadalmi rendek 
megalkotója, tehát az emberek ősatyja. Igen tisztelték az íjász és síelő Ullt. 
A világ keletkezését is magyarázta a mondavilág. Az ásító mélységből keletke-
zett az ősóriás Ymer, minden óriás ősapja, őt az istenek megölték, kiömlő vérén 
ladikon menekültek utódai. Ymer testéből az istenek megalkották a földet, a he-
gyeket, az eget és a tengereket. A sors istennői Urd, Verdandi és Skuld is megje-
lennek, amint illik ők is hárman, akárcsak a moirák és párkák a görög, ill. latin 
hitregében, bonyolítják az emberek, sőt az istenek sorsát is. Az utóbbiak azonban 
megszegték az óriásokkal kötött alkut, és ekkor elkövetkezett a Ragnarök, az 
istenek alkonya (Götterdämmerung. A nap elsötétült, a föld a tengerbe merült, az 
eget lángok nyaldosták. Loke, az istenek ellensége, minden rossznak az okozója 
ekkor kiszabadult láncaiból. Egyik híres bűntette az volt, hogy rávette a vak 
Höd-ot (Håd), Frigg fiát, hogy fagyöngynyilával lője le bátyját, Baldert. Loke az 
istenek ellensége marad az új világban is, ahol „már minden rossz eltűnik”, de ez 
a jóslat nem vált be. Új föld és ég bukkant föl a tengerből, ismét kezdődhetett az 
élet. Ebben a hömpölygő mitológiában bőven szerepelnek hősök,  démonok, té-
vedhetetlen jóslások stb., amint más hitregében is. 
 
* Részlet a Stockholm című, Panoráma Kiadó kötetéből, Bp., 1978 
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lye, mint amilyen anyanyelvi környezetben a nyelvromlásé. Távoli helyeken sok-
kal nagyobb szükség lehet a legkülönbözőbb „hazai” intézmények segítségére, 
arra is, amit ő találóan „a haza éltető figyelmé”-nek nevez. 
A kisebbségből kisebbségbe kerülő ember – ilyen Tar Károly is – természetesen 
nemzetben és összmagyarságban gondolkozik, él és cselekszik. Ebben a vége-
nincs munkálkodásban egyetlen biztos eszköze pedig az anyanyelv. Nem kétsé-
ges, hogy Tar Károlyt leginkább a hivatástudattal összeforrott kreatív gondolko-
dás segítheti abban, hogy sikerre vigye elhatározását: számba vegye, megszervez-
ze és éltesse a skandináviai magyarok irodalmi, művészeti tevékenységét, elő-
mozdítsa önazonosságuk megőrzését. 
„Magyarnak lenni – jelentette ki Szerb Antal – ma nem állami hovatartozást je-
lent, hanem az érzésnek és gondolatnak egy specifikus módját, ami ezer év értéke-
iből szűrődött le: kultúrát....” A többségi nemzetekben kisebbségben, szórvány-
ban, emigrációban szétszórtan élő magyarok előtt járó, magát értük exponáló in-
tellektuel aranyat ér.) 
– Szolgálatod egyik legfőbb hozadéka az Ághegy. Hány alkotót fog át ez az anto-
lógiaszerű lapfolyam? 
– Kétszázötvenet. Elvileg 34 magyar szervezet támogatja. A 35. a mi saját alapítá-
sú Ághegy Liget Magyar Baráti Társaságunk. Amit a Svédországi Magyarok Or-
szágos Szervezete (SMOSZ) is befogadott. Ez azért is fontos, mert a svéd állam a 
magyar szervezeteknek is nyújt támogatást, ha tagsági díjat fizetünk. Az Ághe-
gyet 67 magánszemély ténylegesen is támogatja bizonyos összegekkel. 
– Milyen a lapfolyam felépítése? Szeretném, ha ezt részletesebben kifejtenéd, mert 
így fény derülne a skandináviai magyarok szellemi-művészi életének a szerkezeté-
re is. 
– Az Ághegy felépítésének az alapgondolata, hogy helyet biztosítson az irodalmi 
és művészeti alkotásoknak, illetve az ilyen természetű értékek terjesztésének 
Skandinávia-szerte. Legfőbb rendeltetése pedig az itteni magyar népesség híd sze-
repének a kiteljesítése. Mindegyik lapszám publicisztikával indul. Ez vagy a kö-
zösséget érintő időszerű kérdésekkel foglalkozik, vagy tisztelegni kíván egy-egy 
idős alkotó előtt. 
Legterjedelmesebb rovatunk az „Irodalom”, amit két részre oszthatunk. Egyik ré-
szét a kötetes szerzők munkáinak közlésére szenteljük, a „Rügyek”-be pedig 
olyan fiatal írók munkái kerülnek, akiket mi fedeztünk fel. Örömmel mondom, 
máris több mint húsz verselőt, novellaírót fedeztem fel. Legtöbbjük erdélyi. 
Az „Észak hírnökei” rovat tölti be a lapfolyam híd szerepét. Igen sokan nem ír-
nak, hanem fordítanak. Orvosok, tanárok és más szakmákat űzők. Szeretném rá-
szoktatni őket a folyamatos fordítói tevékenységre. Mert mi közvetítjük a svéd 
kultúrát Magyarországra. Sikerült kapcsolatot teremtenem Budapesten a 
skandinavisztikai kar tanárával, Madary Kamillal, a Skandináviai kultúra című 
ismertetőjét újraközöltem 16. lapszámunkban, hangsúlyozva e fontos munka kibő-


