
Török Anett. Időközben egyes istentiszteleteken Terray László, a 
norvégiai magyarok nyugdíjba vonult lelkipásztora, valamint 
presbitériumunk vezetője, a teológia és diakóniai végzettséggel 
rendelkező Bakay Timea és férje Peter Holby hírdette Isten igéjét. 

Dr. Fabiny Tamás igehírdetésére, Horváti Eszter éneklésére, Marius 
Skjølaas orgonajátékára sokáig fogunk emlékezni. 

■ 2007. december 8-án tartotta a norvégiai Magyarok Baráti 
Köre szokásos, közkedvelt Mikulásnapi ünnepségét. A program első 
részében a budapesti vendég, Majoros Ági Százszorszép Bóbiska című 
gyermekeknek s felnőtteknek egyaránt szóló bábjátékát láthattuk. Ezt 
követte a helyi gyerekek, Dávoti Botond, Dávoti Andor és Tobias 
Raaum Solbakken breaktánc bemutatója, végül Sárközi István Mikulás 
ajándékosztása. 

       ■ „Az év műfordításai című antológiát másodszor veheti 
kezébe, aki kézbe akarja venni. Az idei kötet értelemszerűen a magyar 
nyelvű irodalmi műhelyek 2006-ban megjelent műfordításaiból válo-
gat. Az antológiák már csak ilyenek: mindig post festa állnak össze, 
többé-kevésbé a már meglévőt gyűjtik egybe, Nachlese-jellegűek, 
ahogy Rilke mondaná, tehát utólagos szemelgetések az irodalmi köz-
megítélés által időközben jórészt szentesített termésből, továbbá ál-
talában egyetlen válogató tudását és ízlését tükrözik, ha egyáltalán.”  
A fenti idézet részlet Turczi István, a kötet főszerkesztője bevezetőjé-
ből. A 78. Könyvhétre megjelent kötet három skandináv szerző művét 
is tartalmazza. A finnországi svéd Claes Andersson verseit, a svéd Tor-
gny Lindgren s a norvég Knut Hamsun egy-egy novelláját Jávorszky 
Béla illetve Kovács katáng Ferenc fordításában. 
 
(Az év műfordításai 2007, Magyar Napló Kiadó, Budapest) 
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Tóth Kati 
 
1984 december 11-én 

született Marosvásárhelyen, 
1990–től él Svédországban. 
2000-2003 között  Művésze-
ti Gimnáziumban tanult,
(Katedralskolan, Växjö). 
2007-ig  Modern Művészeti 
Egyetem, (Cumbria Institute 
of the Arts, Carlisle, UK) 
tanult, művészeti diplomát 
kapott. Utána, - ma is, 2009-
ig - a newcasteli egyetemen 
mesterkurzusán gyarapítja 
művészi tudását.  
 

„Munkám nagy része a miniatűrök készítéséből és filmezésből áll. 
Nehezen elérhető helyekről, mint például a vulkánkitörés, a tenger mé-
lye, a világűr, elhagyatott városok, katasztrófák helyei ihlettek munká-
ban. Az ezekről a helyekről készült dokumentumfilmeket igaznak tud-
juk, de átélni sohasem tudjuk igazán. A nem valós adatok alapján létre-
hozott „dokumentumaim” által, a valóság és a feltételezések közötti 
kérdések megfogalmazására szeretném ösztönözni a nézőket. 

2006 után főként a vízről és a gravitációról szóló kísérletezés fog-
lalkoztatott. Feltöltöttem vízzel egy akváriumot, és belehelyeztem mi-
niatűr dolgokat. Az akvárium üvegfalán át filmeztem. A lassú és álom-
szerű képek nyugtató hatást váltanak ki, szürreálisak és egyben elide-
geníthetők.” 

Film az akváriumból című írásában Camilla Carnmo megállapítja, 
hogy, a växjöi tanulmányai után, művészetét Angliában tökéletesítő 
Tóth Kati hat perces filmösszeállítása gondolatgazdag, és ellensúlyozni 
óhajtja a TV-ben gyakorta látott dokumentum felvételeket, amelyek 



olyan világot jelenítenek meg, amit a valóságban nem láthatunk.  
„Tóth Kati egy kis akváriumban készíti felvételeit – A Templom 

metafora, az elsüllyedt hajók és az Atlantisz világát idézik. A másik két 
film az izlandi táj és a vulkánkitörések ihletései.”  

2007 áprilisában a växjöi Konsthallen teremben a fiatalok film, foto 
és videó kiállításán Tóth Kati a Templom, Gejzír és Kitörés című mű-
vével szerepelt. A kamera segítségével bemutatott miniatűr világ kü-
lönleges művészi sajátosságaival nagy érdeklődést keltett.    

 
 Kiállításai: 

 
1994-től  művészeti iskolája számos csoportkiállításán vett részt 

munkáival. A Friction című kiállítás részvevőjeként  munkáit 
2000-ben bemutatták az északi országokban. 

1999 
A FN Barnkonventionen tíz éves jubileuma alkalmából szoborát 

felavatták Växjö központjában.  
Részvétel az Új Kéve folyóirat svédországi Petőfi rajzversenyén.  

Három festménye a Kiskőrösi Petőfi Múzeum állandó kiállítá-
sán látható.   

2005 
Fine Art Video and Film Screening, Lonsdale Cinema Carlisle,  
Carlisle, United Kingdom.  
2006 
Magnet, Cumbria Institute of the Arts, Carlisle, United Kingdom.  
Collection of works, Thúr György, Nagykanizsa, Hungary. 
Collection of works, Heveti Sándor Iskola, Nagykanizsa, Hungary. 
 
2007  
Collection of Recent Works, VOKE Kodály Zoltán Müvelödési 

Ház, Nagykanizsa, Hungary. 
Unga Tjejer, Växjö Konsthall, Växjö, Sweden.  
Digital Art Showcase, Learning Gateway, Carlisle, United King-

dom.  
kathy_toth@hotmail.co.uk 
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gyelem volt velem, hogy hamar megismert külföld és Hermann Hesse. 
 
Hiszek abban, hogy minden alkotónak minden alkotásával előbb-

re kell vinni a világot. Ehhez a felismeréshez nem kellett a felnőttség 
értelme, nem hiszem, hogy lett volna életemnek bármikor is olyan kor-
szaka, mikor nem láttam volna világosan az írástudó felelősségét. Min-
dennel, amit írtam, írok, írni fogok, segíteni akarok abban, hogy tisz-
tább, szebb, becsületesebb legyen az élet. Ezt néha úgy fogalmazom 
meg, hogy: „ így tégy és ilyen légy”, néha megfordítva „ne így tégy, ne 
ilyen légy.” Bárhogy fogalmazom, ugyanazt üzenem az olvasóknak:  
„Vigyázz a világra!” Nem hiszek abban, hogy az irodalom játék. Az 
életet akarom megírni, olyannak, amilyen." 

■ Az Alexandra Könyvesház  havonta megjelenő kulturális maga-
zinja, a Könyvjelző novemberi száma Kaiser Ottó közreadásában terje-
delmes, színes képriportot közöl Sulyok Vincéről,  a Norvégiában élő 
költő, műfordítóról.  

■ December 1-én az oslói Magyar Filmklub újabb rendezvényén 
Kovács Ferenc folytatta a Nagy nevettetők a mozivásznon című, Kabos 
Gyulával, Latabár Kálmánnal foglalkozó előadássorozatát. Ezúttal 
Latyi 1945 utáni filmjei kerültek terítékre. 

■ „Karácsony... titkot érlelő.../ A téli csendnek szárnya nő, / s 
mint ég öléből hópihe, / hull, hull a szívre az Ige... / Békéje szívtől szí-
vig ér, / s fehér lesz minden, hófehér." (Füle Lajos) 
           Az oslói magyarok protestáns gyülekezete december elején ün-
nepi lázban égett. Karácsonyi istentiszteletükre Magyarországról hívtak 
igehírdetőt. Dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház 
északi Egyházkerületének püspöke volt ezúttal a vendégünk. Az oslóiak 
hetekkel korábban kezdték a készülődést. A kis létszámú gyülekezet 
csak negyedévenként képes – alkalmi vendéglelkésszel - istentiszteletet 
tartani. A korábbi években gyakran előfordult, hogy Oslóban tanuló 
magyar teológus vendéghallgató terelte egybe a híveket. De az utóbbi 
két évben már ilyen lehetőség sincs. Ezért volt különösen fontos, hogy 
előbb a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének 
püspöke, Dr. Gáncs Péter látogatott el hozzánk, majd a korábban itt 
tanult diákok jöttek vissza és szolgáltak: Hulej Enikő, Kona János, 
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Oslói hírek 
 

           ■ A Norvég Magyar Egyesület október 27.-én tartotta ünnepi 
megemlékezését az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. A 
magyar Himnusz után Petőfi Sándor Szörnyű idő (Grufulle tider) című 
verse hangzott el norvégul Astrid Hjertenæs Andersen fordításában. Az 
Egyesület elnöke, dr. Nagy Mária Lucia ünnepi beszédében 1956 jelen-
tőségéről, mai aktualitásáról beszélt. Wolfgang Plagge zeneszerző, zon-
goraművész előbb egy Bartók Béla verbunkost, később egy Hubay Jenő 
románcot játszott, majd felolvasta Albert Camus emlékezetes 1956-os 
kiáltványát (A magyarok vére, Párizs, 1957. okt.). Az est a norvég Him-
nusz eléneklésével zárult. 

■ A Dunaújvárosi Főiskola a Magyar Tudomány Hete 2007 
nemzetközi tudományos konferenciasorozat keretében november 13.-án 
bemutatta Josten Gripsrud bergeni professzor több nyelvre lefordított, 
Médiakultúra, médiatársadalom című kötetét. A 330 oldalas tudomá-
nyos munka magyar fordítását a Svédországban élő Anna Bihari-
Andersson és az oslói dr. Kunszenti Ágnes és Kovács Ferenc végezte. 
A bemutatót a körzeti TV is adásába tűzte. A kötet több magyarországi 
felsőfokú intézmény média képzéséhez nyújt majd segítséget. Két feje-
zete máris bekerült a Kovács Ferenc szerkesztette Média szakirány Szö-
veggyűjteménybe. 

■ Az oslói megjelenésű Morgenbladet című társadalmi, irodalmi 
hetilap november 23-ai száma a 90 éves Szabó Magdára emlékezett. A 
Thomas Marco Blatt költő tolmácsolásában megjelent terjedelmes inter-
jút az oslóban élő író, Kovács Ferenc készítette. A cikk sajnálatos mó-
don már csak az írónő halála után jelenhetett meg.  

„Azt kérdem a Jóistentől, miért teszed ezt, nekem sokkal jobb 
volt, mikor tanár voltam, tudtam, mikor vagyok szabad, most meg so-
sem tudom, mert nem tudom kiszámítani a döntéseidet. Olyan fáradt 
vagyok, majd felfordulok, de Uram, te akartad, biztos adsz hozzá erőt 
is. 

Nehéz írói életem volt, kormányoktól függött, egyetlen isteni ke-
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Tóth Kati rajzai: 
 

Fejek 
Tanármadár 

Kéz 
Ruha 
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Tóth Kati munkáiból: 

 
Egy szoborkiállítás katalógusa (fenn balra) 

 Munka egy kiállításon (fenn jobbra) 
A város (videó-installáció akváriumban, a lenti sorban) 
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Elisabeth Wejsflog festőművésznő Maros Miklós IV. szimfóniája ihlet-
te munkája, januárban, a malmői  Lauritz műkereskedés galériájában is 
látható volt. (Baltzarsgatan 6)  
A művésznő ott szokott dolgozni a zenekari próbákon, a Maros szimfó-
nia próbáin is jelen volt, és munkáját a a zenekari mű bemutatóján is 
láthatta a közönség a  stockholmi Koncertház előcsarnokában.  
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Tücsök zenének is fordíthatjuk egyébként pedig a két csembalószólam 
párbeszéde, felelgetése, a darab végén pedig teljes egyetértésben 
együtt játsszák a szerző - általa pedig a darab - mondanivalóját. 

A két előadóművész egyébként mester és egykori tanítványa. Hor-
váth Anikó a négykezes játékot a legnehezebb műfajnak ítéli, hiszen 
teljesen együtt kell gondolkodniuk, egy hangszerként kell szólniuk. 

Négykezes csembalóműveket, vagy kétcsembalós darabokat a ko-
ra-barokkban szinte egyáltalán nem írtak, aztán Scarlattiék idejében 
már többször előfordultak ilyen művek, hiszen a csembaló ekkor igen 
kedvelt instrumentum volt. Később Johann Christian Bach, Mozart és 
kortársaik egyre gyakrabban írtak erre az apparátusra. A legnépsze-
rűbb a házi muzsikálás gyakorivá válásával lett. Azért nem könnyű 
műfaj, mert mivel egy hangszeren játszanak, teljesen együtt kell gon-
dolkodni, a legkisebb eltérés sem engedhető meg. Az egymáshoz al-
kalmazkodás magas iskolája ez a kompozíció - vallja Horváth Anikó. 
Maros Miklós több művet írt csembalóra, vagy legalábbis többször 
beépíti együttesek hangzásába. Ez a mű két egyenrangú szólamból áll, 
ezek csak fekvésben különböznek egymástól, nehézségben nem. A 
különböző síkok jelentőségét használja ki a szerző, részben a fekvések 
síkját, részben pedig az időbeosztás és ritmusképlet síkjait. 

A két játékos eleinte egymásnak felelget, aztán lassan mege-
gyeznek, végül együtt játsszák mondandójukat. 

 
Ugyancsak Maros Miklós nevét említjük egy malmöi 

képzőmávészeti kiállítás kapcsán, ahol a festőművész a svéd- magyar 
zenszerző egyik szimfoniája ihlette alkotását is kiállított. 

 
A kép alján látható ajánlás erről szól:  
 

Till M. Maros Symfoni nr 4 Allegro. (Maros Miklósnak, 4. Szimfonia, 
Allegro) 
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Villanykörte (a képsorozat első és utolsó képe, fenn)  
Képek  videó-munkáiról az  iskola katalógusában (középen) 



 

Forsman (Toma) Attila: Vándorló (tus, 28x35) 

Sikeres volt decemberben A bunda 
 
Maros Miklós  

zeneszerző egyfelvoná-
sos operáját Hjalmar 
Söderberg  A bunda 
(Pälsen) című novellájá-
ból készült szövegkönyv 
alapján (Lasse Zilliacus) 
írta.  

A mindössze tizen-
nyolc perces művet telt-
házas nagy sikerrel mu-
tatta be a stockholmi 
Replica Színház Opera-
stúdió 67 - évfordulós 
emlékműsora keretében,  
2007 december elején és 
másodikán. 

A háromszereplős  
operát Thomas Lander, 
Malin Lindström és Jon 
Nilsson nagyszerű elő-
adása tette emlékezetes-
sé. 

Az operát, teljes egé-
szében, a világon elsőként a lundi Ághegy Rádió mutatja be február 
végi szombat délutáni adásában, amely letölthető: www.lifs.org/radio 

 
Svéd-magyar zeneszerző műve a Bartók Rádióban 

 
Maros Miklós kedveli a csembalót, több művet is írt már e hang-

szerre. Ez a mű négykezes, vagy két csembalón is előadható. Címét  
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