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házaspár Sölvesborgból 

 
Desirée Forsman  

önmagáról 
 

Születtem 1952. Május 17-én 
Gävle-ben, 1960-ban átköltöz-
tem Västeråsba, ahol az irodai és 
gazdasági szakmát tanultam. 
1 9 8 3 - b a n  e l k ö l t ö z t e m 
Markarydba (Småland), ahol a 
festészeti pályám elkezdődött. 
Már gyermekkoromban nagy 
érdeklődést tanúsítottam a képek 
és a formák iránt. 1989-ben részt 
vettem egy tanfolyamon, olaj -
festészetet tanultam.  

Első kiállításomat 1994-ben a Galleri 14-ben rendeztem, 
Markarydban. A sok más tanulmányom mellett a glimåkrai főiskola a 
művészeti szakán is tanultam. Évekig gyakoroltam az olajfestészetet, 
ma leginkább az acrylt használom. 

2000-ben Sölvesborgban, művészegyesületet alapítottam Blekinge 
Ringen néven. Galériát is nyitottunk férjemmel, és a Galleri  Ateljé Ess 
i Bägare nevű stúdiót működtetjük. 

Modern romantikusnak tartom magam, műveimben az impresszio-
nizmus és expresszionizmus árnyalatai fedezhetők fel, a színeknek ha-
talmával próbálom nézőimet meghódítani. 

Mondanivalóm gyakran egyszerű: a nők  érzékenységét, szépségét, 
lágyságát és a ravaszságát ábrázolom. Az állatok sebezhetőségét, misz-
tikus forrásaikat, a gölöncsér edények és az ember  történelmét.  

Színvilágomat érzéseimre alapozom, így építem fel mondanivalói-
mat. 
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Az Ághegy IV. kötetének bemutatója  
a stockholmi Magyar Nagykövetségen 

Az eddigi kötetek bemutatóját követve, immár hagyományosan ke-
rült bemutatásra az Ághegy IV. kötete a Magyar köztársaság  Nagykö-
vetségén. Dr. Iklódy Gábor nagykövet úr megnyitója után, Tar Károly, 
az Ághegy szerkesztője, Szente Imre 85. születésnapja alkalmából,  a 
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hőseit. Megfigyeléseit az olvasmányosság szűrőjén át tálalja, míg Gu-
lyás Miklós, a Királyi Könyvtár nyugdíjasa, számlálhatatlan olvasmá-
nyai fényében, múltat jelenné elegyítve láttatja az északi embert.  

Veress Mária kötetéből az is kitetszik, hogy irodalmi hagyományainkat 
követve, írói látásának egyre tökéletesedő fegyverzetében, a pontos és 
érzékletes ábrázolást mutató elbeszéléseiből, miként lép át, a mondani-
valósabb, a mélyebb tartalmakat hordozó alkotás területére. A 
Szarvasölés és a Sarkkörön innen, az üveghegyen túl című írásában, 
egy-egy utazásra kísérhetjük el a szerzőt, akinek a tolla nyomán meg-
elevenedik a  különleges szépségű északi táj. Olvasmányos leírása hát-
terével, a munkatársán kívül felbukkanó egy-két szereplő, apró emberi 
kapcsolatok ábrázolására nyújt alkalmat. A konfliktus nélküli helyze-
tekben, békésen csörgedező patakhoz hasonló látványt kínálnak ezek 
az elbeszélések. A következő, a Fehér szarvas című írás, az előző elbe-
szélésekben megelevenített északi táj hátterével, az egyperces novellák 
tömörségével feszesre komponált, az olvasó számára házi feladatként 
az emberi sorsok kérdőjeleit felvető, továbbgondolásra ösztönző törté-
net. Ebből az alkotásfolyamatból kikövetkeztethető ígéret az a regény, 
amit Veress Mária, minden valószínűség szerint számítógépének bil-
lentyűin futkosó ujjbegyéből is kikívánkozóan lelkében hordoz. 
Törvényszerű ez is, mint az, hogy a Rügyekből, az alkotó tavaszban 
lomb, és szépséget sóvárgó igényeinket éltető, virágok fakadnak. 

 
Tar Károly 
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Kiállitásai:  
1994  Galleri 14, Markaryd 
1995  Galleri 14, Markaryd 
1996  Konst och Hantverksrundan, Markaryd 
          Diab, Laholm 
1997  Konst och Hantverksrundan, Markaryd 
1998  Halmstad, biblioteken, 5 februari-1maj 
          Konst och Hantverksrundan, Markaryd 
1999  Ateljè Ess i Bägare, Markaryd 
          Metector AB, Markaryd 
          Samhall,Växjö 
          Konst och Hantverksrundan, Markaryd 
          Klotet, Ängelholm 
          Diab, Laholm 
2000- Folkets hus Strömsnäsbruk, samlingsutställning 
2001  Konst och Hantverksrundan, Markaryd 
2003  F.d. Textillandet, Sölvesborg, Blekingeringen 
2004  Bajmok, Serbien-Monte Negro internationell utställningar 
          Valje skola, påskhelgen, Blekingeringen 
          Wämö Center, Bergåsa, Karlskrona 
          Fiskemuseum, Hällevik, Blekingeringen 
2005  Valje skola, påskhelgen, Blekingeringen 
          Blåherremölla, Maglehem 
          Sydöstrans lokaler, Sölvesborg 
          Tingshuset, Sölvesborg 
           Galleri Ess i Bägare (eget galleri) 
2006  Valje skola 
          Galleri Edelweiss. Kristianstad, Bokelundsskolan, Sölvesborg 
          Slottslängorna, Sölvesborg, samlingsutställning 
2007  Valje skola, Valje 
          Olseröd, Österlen 
          Galleri Edelweiss 
           MIRK;International Exhibition of Needlework and Collec-
tion, Serbie 
          Slottslängorna, Sölvesborg, samlingutställning 
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Desirée Forsman: 
  

Gepárd  
(acryl panóra, 60x120) 

 
Sebezhetőség  

(olaj vászonra, 70x90) 
 

Virágok  
(acryl panóra, 40x60) 

ros” máig pislákoló műveltségének fényében nevelkedett. Az anyaor-
szághoz ezer szállal régóta kötődő Marosvásárhely szellemét, a 
kovásznai hegyek levegőjét is alkalma volt magába szívni. A maga zsu-
gorodó jéghegyére figyelve, azóta is zsigereiben hordja Apáczai urunk 
figyelmeztetését: „Ha nagy állhatatossággal nem iparkodunk, hogy az 
időt hasznosan eltöltsük, dicsőség nélkül, barmok gyanánt fogunk az 
életből kimúlni!” Az a tény, hogy már az Ághegyben olvasható bemutat-
kozásakor, a most megjelent címmel ígérte a csíkszeredai nyomdából 
kikerült kötetét, írói elszántságát, alkotókedvének bőséges kútját, ígére-
tességének rendkívüli tartalékait sejteti. Mint minden hazajáró lelkű  
„kitántorgott”,  ő maga is, az emlékezetéből előbukkanó, dédelgetett ott-
honi történetek tárháza. Ígérete szerint ezeket is kötetbe gyűjti. 
Veress Mária írásainak műfaja – nem lekicsinylő értelemben - a tárca. 
Mégpedig az a fajta novellisztikus írásmű, amit a magyar irodalomban 
hajdanán – Thury Zoltán, Gozsdu Elek, Petelei István, Papp Dániel és 
főként Mikszáth Kálmán, de a későbbiekben, Krúdy Gyula, Bródy Sán-
dor és mások kitartó és bőséges munkálkodása nyomán a huszadik szá-
zad elejéig megbecsültek a lapok szerkesztői, s ezzel nagyban hozzájá-
rultak a regényírók és novelláskötet szerzői életművének kiteljesítésé-
hez. Ebben a műfajban, amelynek nevét Thury Zoltán nevezte először 
tárcanovellának, a romantikus eszményítés ráérős leírásának helyét az 
életigazságok drámai láttatása, a fordulatokat előidéző cselekmény a 
pesti Érdekes Újság Dekameronja, száz magyar novella-szerző írását 
gyűjtötte kötetbe. S ezekben a novellákban Ady Endre, a magyarság ere-
jének igazolását látta, azt, hogy "nini, miket merünk és tudunk." Aztán 
az irodalom, kikopott a napilapokból. Sajnos, máig érően elfoglalta he-
lyét a kapós, és piszkosan is izgalmas politika, hacsak nem tekinthetjük 
egyfajta reneszánsznak a Bächer Ivánhoz hasonló néhány mai író újság-
ban közölt és később regény, vagy elbeszélő kötetként megjelentetett, 
vitathatatlanul olvasmányos írásait.   
Kínálkozó az alkalom az összehasonlításra: az ugyancsak Stockholmban 
élő Hegedüs Zsolt történeteinek hősei (Svédcsavar címmel a közeljövő-
ben az Ághegy Könyvek sorozatában jelenik meg, előzményeit lásd az 
Ághegy I. kötetében) szintén mai, többnyire svéd-magyar emberek. 
Hegedüs Zsolt humoros, néha groteszk oldalukról közelíti, s ábrázolja 
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