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Az Ághegy-Liget Baráti Társaság  
 
vendégeként skandináviai körúton járt nálunk Komlós Attila, a Magyar Nyelv és 
Kultúra Nemzetközi Társasága sokáig ügyvezető elnöke, most elnökségi tagja, a 
Határon Túli Magyarok Hivatalának volt elnöke. Útja során a különféle magyar 
egyesületek vezetőivel és tagjaival találkozott Stockholmban, Lundban és Kop-
penhágában.  
Stockholmban előbb az Idős Magyarok - Palotai Mária által vezetett - Klubjában 
folytatott kötetlen eszmecserét, majd a Kalocsai Margit, a Magyar Ház Közössége 
elnökének vendégeként többek között Fil.mag. Straszer Boglárkával, az uppsalai 
egyetem tanárával is találkozott, majd az Ághegy című skandináviai magyar iro-
dalmi és művészeti lapfolyam  intézőjével és Hegedűs Zsolttal, a Magyar Liget 
munkatársával városnézésen vett részt.  
Lundban, a Magyar Kultúrfórum szervezésében, az érdeklődők a nyugati régió-
ban élő magyarok anyaországgal való kapcsolatáról, erkölcsi és anyagi támogatá-
sáról rendeztek vitát, a nemzeti identitás fogalmát körüljárva, és boncolgatva, a 
hagyományőrzés mikéntjének időszerű feladatait latolgatva. Ehhez kapcsolódva 
szó esett a Tar Károly alapította és szerkesztette Ághegy további megjelentetésé-
nek nehézségeiről és lehetőségeiről, a skandináviai magyaralkotók hídszerepének 
kiteljesítéséről. Az Ághegy kiadását eddig Komlós Attila közbenjárásával, nagy 
részben magyarországi anyagi támogatással sikerült megvalósítani, a jövőben az 
Ághegy-Liget Baráti Társaság, a IV. kötet kiadásához szükséges anyagiak előte-
remtésében magára marad. A Határon Túli Magyarok Hivatalának volt elnöke 
személyes feladatának tartja kivívni az anyaország a határokon túl élő magyarság-
nak a hatékonyabb erkölcsi támogatását. Komlós Attila hangsúlyozta, hogy ha 
anyagilag ugyan már nem -, de erkölcsileg továbbra is támogatja az Ághegy-Liget 
Baráti Társaságot  a magyar kultúra fenntartásának érdekében tett törekvéseiben.  
Koppenhágába, Tar Károly író és szerkesztő társaságában utazott Komlós Attila, 
ottani látogatásáról a következőket írta a házigazda szerepét magára vállaló Lázár 
(Járkáló) Ervin: „Ez a „magyar-magyar csúcs+ munkaséta-munkaebéd jellegű 
volt, amennyiben folyamatosan konzultáltunk a nyugati szórvány lehetséges jövő-
jéről. Elhangzott számtalan szebbnél szebb, és kevésbé szép gondolat. Ha valakit 
közelebbről érdekelne, szóljon, hívjon, írjon, kérdezzen. Erre szolgál a Hamvas 
Béka Klub honlapja: http://www.hamvasbela.org 
 
Új vezetőséggel 
indult az idén az Ághegy-Liget Baráti Társaság. Kitűzött legfontosabb célja az 
Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam 16-20. szá-
mát tartalmazó IV. kötete nyomtatási költségeinek előteremtése. 
 

párhuzamba állítja a Tájfunt és A cárnőt. Leffler beszámolójából az is kiderül, 
hogy a kritika A cárnőt a Tájfunhoz hasonlóan a már említett francia szenzációis-
kolához sorolta. Több kritikus kiemelte a darab szerkezeti virtuozitását, ugyanak-
kor megkérdőjelezte irodalmi értékét.(27) 

1915 magyar vonatkozásban különösen gazdag év volt, hiszen egy eszten-
dő alatt négy magyar darabot játszottak, például Göteborgban a Nagy Színház 
(Stora Teatern) egymás után játszotta A cárnőt és Földes Imre Halló! (Hallå!) cí-
mű vígjátékát. Miután a Svéd Színház 1914-ben műsorára tűzte Molnár Ferenc A 
farkas (Sagan om vargen) című komédiáját, 1915-ben újabb két Molnár-
vígjátékot mutattak be Stockholmban. Március 2-án az August Strinberg által ala-
pított kamaraszínház, az Intima Teatern mutatta be Az ördögöt (Djävulen). A da-
rabot a kritikusok ambivalens érzésekkel fogadták. A Stockholms Tidning arról ír, 
hogy Molnárnak korábban bemutatott darabjaival már sikerült megnyernie a 
stockholmi közönséget. Daniel Fallström Molnár Ferencet eredeti és változatlanul 
jelentős drámaíró tehetségnek tekinti. Az ördög azonban a kritikus véleménye sze-
rint semmi, és a semmiben is oldódik fel: „Man ibland kan hans egendomlighet 
bli så egendomlig, att det inte är värdt att söka hans förmenta djupsinne på allvar. 
Hans »Djävlen« hör till de slgas saker, som man helst vill rubricera under »
litterärt taskspeleri«. Det häle er ingenting och upplöser sig också i 
ingenting.”(28) 

A Dagens Nyheter lényegesen jobb kritikát tett közzé a darabról. Az újság 
szerint a közönség nagy figyelemmel követte a cselekményt, hogy minden fordu-
latot megértsen, és a végén tapssal jutalmazta az előadást. Egyedül a Dagens 
Nyheter ismerte fel, hogy Az ördögben megtalálható a szimbolista drámák egyik 
fontos jellemzője, a szimbolista motívumokhoz való vonzódás: „Molnárs komedi 
är ett rent tankeexperiment, fyndigt som uppslag skickligt gennemfört, men 
artificiellt från första till sista repliken. Det är inte konst, det er konstfärdighet, 
Mannen är fäsör, inte diktare. Det hela är en rad sceniske tricks kring en ide och 
en figur och denna figur skall uppträde halvt som symbol och halvt som 
salongstrollkarl.(...).”(29) 

Leffler Béla Az ördög fogadtatásával kapcsolatban hasonló következteté-
sekre jutott, és ezzel zárta tanulmányát: „Igazi nagy sikert csak a Tájfun, A Cárnő, 
és részben A szerencse fia aratott. A svéd kritika általában hűvösen fogadta a ma-
gyar exportot, mint ahogy a svédek többnyire bizalmatlanok minden keleti ide-
gennel szemben; de az tagadhatatlan, hogy e darabok erősen fölkeltették a svédek 
figyelmét a modern magyar irodalom iránt.”(30)  

Az ördög bemutatója után a Vasa Színház (Vasa Teatern) novemberben 
tűzte műsorára Molnár A doktor úr (Försvarsadvokaten) című művét. Daniel 
Fallström, aki néhány hónapja kritikájában még igencsak lehúzta Az ördögöt, 
most nem győzi dicsérni Molnár Ferencet a Stockholms Tidning hasábjain: „
Molnár är – som Shaw – en karl, som gärna ställer allt på huvudet. Minns ni »
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Stockholmban valóságos Tájfun-láz ütött ki, és még egy nagy álarcos bálon is a 
darab jelmezei uralkodtak. Sőt, egy paródiát is írtak Tokiga Taifun (A bolondos 
Tájfun) címen, amelyet nagy sikerrel adott elő a stockholmi Marionett 
Teater.”(23) 

A magyar színművek ezután sorozatban követték egymást a svéd színpad-
okon. Molnár Ferenc A testőr (Gardesofficeren) című komédiájával mutatkozott 
be a svéd közönségnek, melynek bemutatója 1911. szeptember 1-jén volt a stock-
holmi Svéd Színházban (Svenska Teatern). Növeli az esemény rangját, hogy ez 
volt a szezonnyitó előadás. A fontosabb lapok egész oldalas recenziókat jelentet-
tek meg azzal az egybehangzó véleménnyel, hogy a Svéd Színház jól sikerült elő-
adással kezdte a szezont. „Hr. Molnár är ungrare och för stockholmspubliken en 
ny författare samt af allt att döma en bekantskap att göra. Publiken mottog mycket 
väl hans stycke och var road åt dess ganska hänsynslösa satir öfver scenens 
folk.”(24)  

A következő évben Göteborgban Drégely Gábor A szerencse fia (Som man 
är klädd) című vígjátékát vitték színre, amelyet 1913-ban követett a darab stock-
holmi bemutatója.  

Drégely Gábor darabjának visszhangjáról részletesen beszámol Leffler Bé-
la már idézett tanulmányában. Ismerteti a Stockholms Dagblad, a Dagens Nyheter 
és a Svenska Dagbladet kritikáit, amelyek összességében pozitív képet közvetíte-
nek a darabról. Leffler nyomán feltétlenül érdemes idézni August Brunius,(25) az 
1900-as évek meghatározó svéd műkritikusának véleményét a bemutatott magyar 
színművekről: „A magyar vígjáték még ugyan meglehetősen ismeretlen előttünk, 
de Drégely darabjából és Molnár Ferenc egy korábban bemutatott bohózatából 
ítélve jellemzi a teljes nemtörődömség a szigorú, egységes cselekmény iránt. Fő-
dolog, hogy mulatságos legyen, a többi mellékes, gondolják Magyarországon. És 
Drégely darabja tényleg mulatságos.”(26) 

A következő premierre 1913 decemberében került sor, akkor a stockholmi 
Svéd Színházban (Svenska Teatern) mutatták be Bíró Lajos és Lengyel Menyhért 
közös komédiáját, A cárnőt (Katarina II af Ryssland). A darab összesen négy be-
mutatót élt meg Svédországban, 1915-ben Göteborgban, 1925-ben ismét Stock-
holmban, majd végül 1928-ban Helsingborgban vitték színre. 

A bemutatónak a Leffler-tanulmányban közölt igen részletes leírása alap-
ján feltételezhető, hogy a szerző talán személyesen is jelen volt az előadáson. 
Mindenesetre Leffler beszámolója szerint a premier igazi irodalmi esemény volt. 
Megjelent maga a svéd trónörökös is a családjával, és jelen voltak a svéd főváros 
ismert irodalmi és művészi alakjai. A Tájfun sikere még élt a stockholmi közön-
ség emlékezetében, és nagy várakozással tekintettek Lengyel Menyhért és Bíró 
Lajos közös darabja elé. Leffler részletesen ismerteti a darabról megjelent kritiká-
kat. August Brunius a Svenska Teater nagy és megérdemelt sikeréről cikkez, és 
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Tiszteletbeli elnök: Tar Károly tar.karoly@gmail.com  
Elnök: Dániel Lajos, festőművész — erika@lajosdaniel.com 
Ügyvezető elnök és pénztáros: Lőrinczi Ágnes, politológus,agnesborg@yahoo.se  
Titkár: Tóth Tünde, egyetemi hallgató — tubi@hotmail.com  
Mivel, az ismert okok miatt, anyaországi segítségre nem számíthatunk, a Társaság 
arra kéri tagjait és barátait, hogy az eddigieknél hathatósabban támogassák  
kiadványunk megjelenését a következő módon: 

Új számlaszámunkra: PlusGirot 105 29 43-6 Ag.-Borg szíveskedjenek befi-
zetni 180 koronát. (Tagdíj: 80 kr + IV. kötet 100 kr) Adományokat is elfogadunk. 
A felajánlott képzőművészeti munkákat, és más tárgyi adományokat gyűjtemé-
nyes kiállítás keretében jótékonysági árverésen értékesítjük.  
Az eddigiekhez hasonlóan IV. kötetet is önköltségi áron kapja a tagság.  
 

Lőrinci Borg Ágnes 
 
 
A Duna Televízió II. Autonómia-csatorna műsorára tűzte 2007. március 21-én 
21.00-kor Farkas Jenő és Lázár Ervin Járkáló In Memóriám Hamvas Béla című 
filmjét, amit tavaly november elején a Duna Televízió már vetített. Az 
első részben Kemény Katalin - Hamvas Béla felesége, és mint a filmből is 
kiderült, méltó szellemi társa - vezette végig a nézőket életük helyszínein. 
 
KÖNYVEK KÖLCSÖNÖZHETŐK A KÖVETSÉGEN! 
  
2007. március 5-től a Magyar Köztársaság Nagykövetségén lehetővé válik  
magyar nyelvű könyvek kölcsönzése. A könyvtár minden hétfőn, 17.00 - 18.00 
között tart nyitva. Honlapunkon megtalálható a rendelkezésünkre álló könyvek 
listája <http://www.huembsto.se/hun/index.html> , valamint rövid ismertető a 
könyvről és szerzőjéről. Kérjük, hogy tanulmányozza a kölcsönzési feltételeket 
<http://www.huembsto.se/KOVIKONYVTAR/FELTETELEK.htm>  és nyitva 
tartásunkat. Amennyiben kérdése van  a könyvtár működésével kapcsolatban, kér-
jük az alábbi címen érdeklődjön: kovikonyvtar@yahoo.com 

György Tábori  
counsellor 

Embassy of the Republic of Hungary 
Dag Hammarskjölds väg 10 

115 27 Stockholm 
Phone: +46 8 782 97 51 

Mobile: +46 70 526 08 20 
E-mail: GyTabori@kum.hu 
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NYÍREGYHÁZAI KÖNYVTÁROS NORVÉGIÁBAN 
 
DR. VRAUKÓNÉ LUKÁCS ILONA könyvtáros, a Magyar Kultúra Lovagja 

(Nyíregyháza) 
Indoklás: Dr. Vraukóné Lukács Ilona a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtárban dolgozik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei ünnepi könyvhetek 
szervezője. A megyében a határon túli írók népszerűsítője, kapcsolataik gazdagí-
tója, bővítője. Rendhagyó irodalomórák szervezője. A megyéből elszármazott 
írók – Balázs Béla, Czine Mihály postumus a Magyar Kultúra Lovagja és Végh 
Antal – tiszteletére emlékhelyek kialakításának szervezője. A skandináv és a 
kárpát-medencei, valamint a hazai és a kárpátaljai könyvtárosok kapcsolatai-
nak fejlesztője. A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány létreho-
zásával az iskolák magyar nyelvű könyvállományának gyarapítója, az iskolai 
könyvtárosok képzésének szervezője. „Nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesz-
téséért” 

Ön többször járt Norvégiában, előadást is tartott Oslóban. Milyen kapcso-
lat fűzi Skandináviához? 

2000-ben, a megyei könyvtárban, mint az irodalomprogramok szervezője kap-
csolatba kerültem Kovács Ferenccel, az oslói egyetem munkatársával, s az ő köte-
tének szerveztem akkor egy nyíregyházi könyvbemutatót. Már az elején éreztük, 
hogy egy hullámhosszon vagyunk, és az irodalmi kapcsolatunk gyorsan kiszélese-
dett. Ferenc kezdettől fogva nagyon segítőkész a munkánk iránt: folyóiratokat 
küldött, amiket továbbítottunk Kárpátaljára. Például az első videokonferencia-
előadást ő tartotta Beregszászon, elsőként a régióban: „történelmi pillanat volt” – 
így fogalmazott az egyik kolléga. Mikor létrehoztuk az alapítványt, amelynek ő is 
alapító tagja, akkor egy nyíregyházi színművésszel meghívott Oslóba a nagykö-
vetség egyik kulturális estjére: beszéltem a munkánkról (már vihettem ezeket a 
szép képeslapokat), és jelentős támogatást kaptunk a jelenlévőktől, ami az indu-
láskor nagy segítséget nyújtott. 

2000-ben szerveztem először könyvtáros továbbképzést határon túli kollégák 
számára, mert úgy gondoltam, hogy három határ ölelésében elkerülhetetlen a kö-
zös munka. A kezdeményezés szíves fogadtatásra talált, és a pályázati források 
jobban megnyíltak. A támogatások egyenletesek lettek, s ez is azt bizonyította, 
hogy együttmunkálkodásunk valóban szükséges és fontos. 

Sok barátra tettünk szert Kárpátalján – vagy azért dolgoztunk együtt, mert ko-
rábban is barátság volt közöttünk, vagy azért alakult ki barátság, mert egy ügyet 
szolgáltunk. Több mint tízezer kötetet juttattunk már át Kárpátaljára, Felvidékre, 
szatmári területre, de egészen Hargita megyébe is, s ebben nagyon sokan segítet-
tek bennünket. Ezért minden fórumot megragadok, hogy köszönetet mondjak 
azoknak az ismeretleneknek, akik – hátizsákban, szatyorban – krumpli, cigaretta, 
mindennapi bevásárlás mellett ötösével, tízesével átvitték a könyveket. Ha mindez 
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mai Színház nagy sikere volt, különös tekintettel a rendezés magas színvonalára. 
Véleménye szerint a darab sikerét egyértelműen a rendezőnek, Gustaf Lindennek 
köszönheti. A kritikus hosszasan elemezi néhány színész játékát, de néhány sor-
ban méltatja a szerzőt is: „»Taifun« är ett japanskt-europeiskt drama – ett  
sensationsdrama (...). Men det är ingalunda, i likhet med det vanliga 
sensationsdramat, byggdt på knalleffekter blott. Spänningen framkallas af en jämn 
stegring, åstadkommen genom en förstklassig dramatisk teknik. Och dock kan 
ingen rättvist påstå, att författaren – ungarere Melchior Lengyel – saknar andra 
dramatikse förtjänster än rutinens. Han förstår ock konsten att spela på de 
sprödare hjärtesträngarna och det är uten tvifvel icke minst denna hjärte som 
gjort »Taifun« till et stor publiksucces i utlandet.”(15) 

A Dagens Nyheter kritikusa (16) megállapítja, hogy a darab sokkal jobb, 
mint amilyen a híre volt. A számos kritika közül egyedül a Dagens Nyheter tér ki 
arra, hogy a cselekményt két világnézet, két kultúra, két politikai rendszer össze-
ütközése hajtja előre. Az európai individualizmus áll szemben a japán felfogással, 
mely szerint az egyén a nagyobb egész, a társadalom része. A kritikus a kiváló 
rendezést emeli ki: „Dramatiska fortjänester saknas inganlunde (...), och hela 
pjäsen är, trots det starkt uttändja, i tekniskt afseende skickligt gjord och icke 
störande sensationell, hvartill kommer att det exotiska ämnet alltid har ett visst 
nyhetens behag. En god upsättning, en ovanlig omsorgsfull och lyklig regi och ett 
jämnt, på sina händer ypperligt spel hjälpte till att skaffa teatern en afgjord 
framgång.”(17) 

A Dagen recenziójából(18) azt is megtudjuk, hogy a rendező japánokat és 
a japán kultúrát ismerő személyeket keresett fel, és útmutatást kért tőlük az első 
felvonásban a „teaszertartás”, illetve az egész darab helyes értelmezéséhez.  

A Stockholms Dagblad (19) pedig Lengyel Menyhért drámáját – a Tájfun 
egész skandináv fogadtatásában egyedülálló módon – nemzetközi szintre emeli, 
és Hervieu(20), Brieux,(21) valamint a korában rendkívül népszerű Bernstein(22) 
drámáival állítja egy sorba. A svéd kritikusok által szenzációiskolának nevezett 
drámai irányzat lényege, hogy a cselekmény bonyolításával, hatásos nagyjelene-
tekben robbanó feszültséget teremtettek, így próbálván kiszolgálni a közönség 
igényét. Ugyanakkor a jellemek nemegyszer elnagyoltak maradtak, a konfliktusok 
külsőségekre szorítkoztak.  

A Stockholms Dagblad is hangsúlyozza, hogy a cselekmény 
előrehaladtával egyre inkább emelkedik a drámai feszültség, a realista ábrázolás 
pedig minden külső furcsaság ellenére meghatározó szerepet kap.  

Leffler Béla is részletesen ismerteti tanulmányában a Tájfun fogadtatását, 
és néhány további adalékkal szolgál a darab kirobbanó sikeréről: „Az eltérő kriti-
kák csak fokozták a svéd közönség érdeklődését, és így történt, hogy 88-szor ad-
ták egymás után, és a színháznak egy szezonban 130 ezer koronát jövedelmezett. 
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krimikomédiájának viszonylag pozitív fogadtatása az 1930-as évek elején pedig 
alig javít valamit ezen az összképen.  

 

Svédország 
A magyar színművek svédországi fogadtatásának vizsgálatát több külső 

körülmény miatt Stockholmra, a stockholmi színházakra szűkítettem. A Svédor-
szágban színre vitt magyar műveket kivétel nélkül játszották valamelyik stockhol-
mi színházban. A premier néhány kivételtől eltekintve szintén Stockholmban volt, 
s csak később mutatták be a darabot Göteborgban, Hälsingborgban vagy más svéd 
városban. Több olyan színdarab is van, amelyet csak Stockholmban játszottak. 
További kutatás tárgya lehetne a göteborgi, illetve helsingborgi előadások fogad-
tatásának vizsgálata, hiszen néhány előadáshoz kapcsolódó kritikából arra lehet 
következtetni, hogy Svédországon belül is adódott különbség az egyes színművek 
fogadtatása között. Például a korabeli tudósítások szerint Lengyel Menyhért Táj-
fun című drámájának göteborgi bemutatója bukás volt, ugyanakkor a darabot 
Stockholmban sikerrel játszották.  

A magyar színművek svédországi fogadtatását részletesen tárgyalta Leffler 
Béla Magyar szerzők svéd színpadon (14) című tanulmányában. A tanulmány az 
1914-ig bemutatott művek svéd visszhangját mutatja be a kritikák alapján. 

A három skandináv ország összehasonlításából megállapítható, hogy Svéd-
országban mutatták be a legtöbb magyar színművet. A sikeresebb darabok eseté-
ben a stockholmi premiert követte a göteborgi és helsingborgi bemutató is. Vala-
mennyi előadás részletes vizsgálata szétfeszítené a disszertáció kereteit, ezért a 
magyar színművek svédországi fogadtatásával kapcsolatban elsősorban azokra a 
darabokra koncentráltam, amelyeket Dániában és Norvégiában is bemutattak. Kü-
lönösen az 1930-as években a magyar színművek svédországi fogadtatásának 
vizsgálata igényel további kutatásokat. 

Svédországhoz köthető a magyar színművek skandináv premierje, ugyanis 
Stockholmban, az Új Színházban (Nya Teatern) 1883. március 7-én mutatták be a 
magyar újromantikus dráma egyik megteremtőjének, Dóczi Lajosnak legsikere-
sebb verses vígjátékát, A csókot (Kyssen). Ez volt az első magyar színmű, amelyet 
skandináv országban játszottak. 

1883 után azonban huszonhét évet kellett várni a következő magyar szín-
mű bemutatójára, a Drámai Színház (Dramatiska Teatern) 1910. november 22-én 
mutatta be Lengyel Menyhért Tájfun című drámáját, a skandináv országokban 
elsőként. A Tájfun premierje nagy jelentőségű eseménynek számíthatott, hiszen 
valamennyi jelentős svéd napilap, az Aftonbladet, a Dagens Nyheter, és a 
Stockholms Dagblad egész oldalas, rajzokkal, illetve fényképekkel illusztrált cik-
kekben számolt be róla. Az Aftonbladet kritikusa szerint a Tájfun premierje a Drá-

2370                                                   Páholy 

hivatalos úton menne, talán nem tudtuk volna véghezvinni. 
Ez a munka a könyvtárosok egymás közötti könyvcseréjét jelenti csupán, 

vagy ennél sokrétűbb az együttműködés? 
Leginkább a könyvtárosokkal tartjuk a kapcsolatot, de ehhez kapcsolódnak iro-

dalmi és művészeti programok is. Például, amikor a nagy könyvprogram volt, ak-
kor nem felejtettük el a határon túliakat sem – költőkkel, színművészekkel jártuk 
a határon túli falvakat, és irodalmi esteket, rendhagyó irodalomórákat tartottunk 
több mint húsz településen. Rendszeresen vendégei a megyei könyvtárnak határon 
túli írók, Magyar irodalom határok nélkül címmel tartunk felolvasóestet, ill. az 
ünnepi könyvhétre – immár harmadik éve – két díszvendéget hívunk: egy anyaor-
szágit és egy határon túlit. 

A magyar irodalom egy kimeríthetetlen kincsesbánya. Mi indokolja egyes 
könyvek átsegítését? 

Nem szerzőkről van szó, hanem inkább kézikönyvekről, amik segítik a magyar 
oktatást – helyesírási szabályzat, idegen szavak szótára, idegen nevek kiejtési szó-
tára, lexikonok, enciklopédiák stb. Ha sikerül szépirodalmi műveket is átjuttatni, 
az már „hab a tortán”. 

Mennyire van fogékonyság Nyíregyházán a kultúra iránt? 
A negyven-ötven év fölöttiek érdeklődnek, de nincs utánpótlás a fiatalabb kor-

osztályból. Fellángolások azért vannak, amikor több művészeti ágat kapcsolunk 
össze, mert ha Haydn, Kányádi Sándor és Bartók együtt szerepelnek, az már sok-
kal érdekesebbnek ígérkezik. Csak sajnos a kultúra támogatottsága nem túl jelen-
tős, ezért sokszor nehéz előteremteni a forrásokat ahhoz, hogy színvonalas progra-
mokat szervezzünk; nem színvonalasakat pedig nem érdemes! 

Miben más a kultúrához való viszonyulása a lovaggá avatás előtt és után? 
Erőt ad, hogy folytassuk a munkát – azért beszélek többes számban, mert ez az 

érem annak a közösségnek a kitüntetése, akikkel együtt dolgozom, és természete-
sen a családomé is. Annyiban más, hogy eddig kevésbé voltam tudatos, inkább 
ösztönösen használtam ki az adódó lehetőségeket, hitből, szívből, szeretetből tet-
tem, de most már tervszerűen, tudatosan végzem. 

Hulej Enikő 
 
 
 

* Április végén Egy szobának két oldala címmel középerópai grafikai kiállítás 
nyilt a koppenhágai Dán Grafika Házában, ahol a cseh, lengyel és dán grafikusok 
mellett, Magyarországot Szíj Kamilla munkái képviselték. 
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