
getek vagy a virágaimat locsolom, és közben gondolkodom. Írásaimat 
többnyire egy évig is komponálom magamban. Csak akkor ülök az író-
géphez, amikor a fejemben az utolsó mondattal is elkészültem. Amikor 
írok, akkor már csak szerkesztek. Én szigorú terv szerint dolgozom, 
kezdettől otthon vagyok hőseim házában, tudom a regényem utolsó 
mondatát is, ha közben, mielőtt elkészültem, beszélnék róla – az olyan 
lenne, mint amikor valaki kiengedi a kávéfőzésnél a gőzt. Ha elmesél-
ném, amit meg kell írnom, megfosztanám a munkafolyamatot a feszült-
ségtől. Még a kiadónak is álszinopszisokat írok: mielőtt regénybe fo-
gok, kitalálok a nyilvánosság számára valami hasonlót. 

KF: Mi az irodalom és a vallás kapcsolata? 
SzM: Valahol az igazi irodalomnak is az a feladata, mint a vallásnak, 
kijelölni a végső  erkölcsi célt, felszabadítani a kegyelem motiváló ere-
jét. A szeretet, a morális iránymutatás. Énhozzám az Isten különlege-
sen irgalmas volt, mert életemet olyan emberek társaságában indította 
el, akiktől mérhetetlen mennyiségű spirituális adományt kaptam Hívő 
ember vagyok, úgy gondolom, az ítélet joga nem az enyém, hanem Is-
tené. Megköszönöm Istennek, hogy a mögöttem maradt írásokból ma 
egyetlen mondatot sem kell kivennem vagy megtagadnom. Sok min-
denben hiszek, az emberben is, amelyik irtózatosan rossz és irtózatosan 
jó, mint minden az életben.  

KF: Milyen volt írónak lenni a szocializmusban? 
SzM: Engem korán megismert külföld, ez volt az én nagy szeren-

csém. 1958-ban rehabilitáltak, megkaptam a József Attila díjat, majd 
újabb 20 évnek kellett eltelnie, amikor hivatalosan is tudomásul vették, 
hogy ez a Szabó mondja a magáét, nem ismer megalkuvást. Ekkor kap-
tam meg a Kossuth-díjat. Szerintem az egész Újhold írhatott, azazhogy 
megjelenhetett volna éjjel-nappal az ötvenes években, hogyha megír-
juk azt, amit a párt akart. Révai 1949-ben a reggel nekem megszavazott 
Baumgarten-díjat délben visszavette. Az ötvenes években, mikor az 
asztalfióknak írtunk, egymásnál is rejtegettük a kéziratokat, mert szá-
moltunk a házkutatással. Ezeket a rejtett kéziratokat eljuttattuk Mirza 
von Schüching német bárónőhöz, aki azt mondta, ha kockáztatom a 
nyakamat ő összehozna valakivel, a könyvet ki kell csempézni nyugat-
ra, mert ott azt hiszik, hogy itt más, mint az új hidak építése és a mun-
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Dr. Aniszi Kálmán,  
az Ághegy magyarországi elnöke,  
a Magyar Kultúra Lovagja 

A lovagrend honlapjáról:  
„12 ország és 100 civilszervezet a XII. Magyar Kultúra Napja 

Gálán. A 2008. január 22-én az Uránia Nemzeti Filmszínház adott  
otthont a gálának, amely megrendezésében társunk volt a Honvéd Kul-
turális Egyesület, a Magyarország Felfedezői Szövetség, a Fejér Me-
gyei és Székesfehérvári Nyugdíjasok Baráti Szövetsége, a Bodrogköz 
Kultúrájáért Polgári Társulás (SK) és az Ukrán Magyar Kulturális 
Együttműködési Társaság (UA). A rendezvény díszvendége a szlováki-
ai Zoboralja régió volt. Alapítványunk átadta az egyetemes és a magyar 
kultúra lovagja/apródja elismerését, amellyel újabb 3 országgal bővült 
az elismertek köre. A www.alkotohazak.shp.hu honlapon tv bejátszást, 
vasárnaptól képeket is láthatnak a hírlevél olvasói. Az előzetes vissza-

                                               Megjegyzések                                  2911 



jelzések szerint a program és maga a hely is bevált. Méltó rendezvé-
nyünk céljához.  A rendezvény során a szabadbattyáni általános iskola 
zenei csomagokat adományozott a Kultúra Lovagrendje második 
missziójának a Tisza forrásvidéke Missziós Tanodának.” 

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság ajánlására az Ághegy folyóirat 
budapesti intézője, a Dr. Aniszi Kálmán író, egyetemi tanár irodalmi 
munkásságáért elnyerte a Magyar Kultúra Lovagja címet. 

Író és szerkesztőként több magyarországi és erdélyi társadalmi 
szervezet – ezen belül a Magyar Írószövetség, a Magyar Újságírók 
Szövetsége, az Erdélyi Szépműves Céh tagja, az Erdélyi Múzeum 
Egyesület és az Erdélyi Szövetség tagja. Számos lap vezető munkatár-
saként kiemelkedő jelentőségű feladatot vállal a művelődés népszerű-
sítésében. A Babes–Bolyai Egyetem filozófia szakán szerzett tanári 
oklevelet, majd az Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola tanára. A 
Korunk folyóirat rovatvezetője. Huzamos időn át a kolozsvári rádió 
magyar adásainak külső munkatársa. Magyarországra kerülésekor a  
„Vas-népe” majd a „Magyar Honvéd” lapoknál és a Zrínyi Kiadónál 
dolgozott. Tíz önálló kötet mellett társadalomtudományi művek  
társszerzője. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Csíkos Tibor tavalyi egyéni 

kiállításának plakátja 

2912                                     Megjegyzések 

romban. A színház világa mindig is izgatott, valami felemelő érzés, 
ahogy a színészek játékukkal hozzá tudják adni a megírt szerephez azt a 
többletet, amit esténként megformálnak a színpadon. 

KF: Mi sarkallja Önt az írásra? 
SzM: Ha nem akartál író lenni, akkor nagyon könnyű erre a válasz. 

Azt kérded a Jóistentől, miért teszed ezt, nekem sokkal jobb volt, mikor 
tanár voltam, tudtam, mikor vagyok szabad, most meg sosem 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 kegyelem 
volt velem, hogy hamar megismert külföld és Hermann Hesse. Hiszek 
abban, hogy minden alkotónak minden alkotásával előbbre kell vinni a 
világot. Ehhez a felismeréshez nem kellett a felnőttség értelme, nem 
hiszem, hogy lett volna életemnek bármikor is olyan korszaka, mikor 
nem láttam volna világosan az írástudó felelősségét. Mindennel, amit 
írtam, írok, írni fogok, segíteni akarok abban, hogy tisztább, szebb, be-
csületesebb legyen az élet. Ezt néha úgy fogalmazom meg, hogy: „ így 
tégy és ilyen légy”, néha megfordítva „ne így tégy, ne ilyen légy.” Bár-
hogy fogalmazom, ugyanazt üzenem az olvasóknak: „Vigyázz a világ-
ra!” Nem hiszek abban, hogy az irodalom játék. Az életet akarom meg-
írni, olyannak, amilyen. 

KF: Mi az ismérve a jó regényhősnek? 
SzM: Semmi szín alatt nem az, hogy pozitív vagy negatív figurát 

formál meg a regényben. Az én világomba beletartoznak az ősök és a 
halottak, akik szerettek, és akiket szerettem. Sosem ábrázoltam csak jó 
és kellemes embereket, nincs sterilen jó világ. Ártatlanokkal és bűnö-
sökkel, az igaz út ismerőivel és tévelygőkkel is együtt kell élnünk, biz-
tos hogy valahol nekik is megvan a maguk által megmagyarázható pici 
igazuk, s ha azt megfejtjük,  könnyebben megértjük őket. 
  KF: Väinö Linna finn író minden nap három oldalt ír. Mi az Ön mód-

szere? Milyen rendszerességgel, hány oldalt ír naponta, milyen nap-
szakban, írógéppel, kézzel, számítógépen? 
SzM: Minden regényírásom azzal kezdődik, hogy egy frappáns, egyet-

len mondatba sűríthető felismerés kezd izgatni. A probléma mindinkább 
közeledik hozzám. Aztán csak nézek magam elé, kávét iszom, beszél-
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jon verseket írni hetvenéves korában arról, hogy öregszik, és milyen, 
ahogy a ragyogó fiatal fodrászlány levágja a fürtjeit, ő meg hogyan ér-
zékeli ezekkel a hulló fürtökkel az elmúlt és végképpen lezáródó időt. 
Amikor Szondy tanár úr, az a nevelőm, aki észrevette, hogy talán az 
átlagosnál nagyobb készséggel írom a magam gyerekes munkáit, és el-
kezdett szabályos tréning alá venni, szóval amikor elindultam ezen a 
pályának még nem is nevezhető úton, olyan volt a gazdasági és társa-
dalmi helyzet, hogy eszembe se jutott, hogy én a tanár úr által észrevett 
képességeimet  komolyan vegyem és azt mondjam: kérem én író leszek. 
A Szabó-házban volt, hogy nem volt mit enni, de volt Encyclopedia 
Britannica, és én latinul beszéltem hároméves koromban. 
KF: Tudomásunk szerint kezdetben verseket írt. Később regényeket, 

majd színdarabokat. Mesélne nekünk a különböző műfajok közötti ka-
landozásairól? Természetes, hogy a verselést a regényírás kövesse? 
Szereti váltogatni a különböző műfajokat? Miért? 
SzM: Először is én gyerekkoromtól kezdve mindenfélét írtam, nem-

csak verset. Egyszer rájöttem, hogy színésznő leszek, másszor színdara-
bot írtam, megint másszor meséket, aztán nagyon sok verset írtam kö-
zépiskolás koromban. Kezdetben valóban verseket írtam, a hallgatás 
éveiben azonban mondanivalómat már nem ebben a formában, hanem 
prózában tudtam kifejezni. Anyám halála után pedig már egyáltalán 
nem írtam verset. Kritikusaim szerint a prózába is megmaradtam líri-
kusnak. Hogy miért hagytam abba a versírást? Csupa keserű dologról 
lehetett csak verset írni akkoriban, én is ezt próbáltam csinálni. De ne-
kem elegem lett egy idő után abból, hogy a versekben mindenki azt írja 
meg, hogy neki milyen rossz. Ezt nem így kellene, gondoltam. Aztán 
Piroska nagynéném temetésén ért valami, 53-ban. Mindenki mindennel 
foglalkozott, csak az elhunyttal nem foglalkozott senki. Ez nekem na-
gyon rosszul esett, mert nagyon szerettem Piroskát. Ez a temetés volt 
írói életemnek a legfontosabb pontja. Gondoltam, ezt meg kellene írni. 
Megírni, de nem versben. Hogy miképp jutottam el a harmadik műfaj-
hoz, miután a lírikusból epikus, s most a regények mellett színdarabokat 
és rádiódrámákat is írok? Egész életemben izgatott a dráma, gyerekko-
romban iskolatársaimból miniatűr színtársulatot szerveztem, darabot 
írtam, de írtam én iskolai ünnepélyre is épp elég színdarabot, tanár ko-
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Teremtő látással 
 

Veress Mária: Üzenet egy úszó jéghegyről című köny-
véről 

Pallas -  Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2007 
 

Veress Mária ígéret.  
Most már, részben teljesítetten, többszörösen is az. Öt esztendővel 

ezelőtt az Ághegy második számának Rügyek rovatában közöltem Szép 
halál című írását (I. kötet, 184-188. oldal), amelyben egy mofettába 
fulladt öreg házaspár élettelen testének méltatlan bánásmódját úgy  me-
sélte el, hogy abban benne volt a diktatúrában emberségében sérült szé-
kely világ minden fájdalma. Az elbeszélő kicsordult könnyével zárul a 
történet. Nemrég megjelent első kötete pedig két könnycseppel végző-
dik, amit ama Svédországban megdöbbenést keltett eset kapcsán, a kül-
ügyminiszter asszonyért ejtett egy hallgatag fiatal lány. Az ellentétele-
zésként a rénszarvas- mészárszék vérfürdőjébe helyezett történet sze-
replőinek szokásos munkahelyi beszélgetése végére ijedt kérdőjel kí-
vánkozik. Ne tessék azt hinni, hogy Veress Mária, holmi romantikus 
történetekkel, keresve keresi a könnyfacsaró helyzeteket. Van ebben a 
kötetben sok más vidám, sőt pajzán történés is. A magyarul „várj”-nak 
hangzó svéd farkas esete, egy születésnap, egy porszívóvásárlás törté-
nete, és a szépítőszalon aprólékos, meseszerű leírása. A számukra élet-
bevágóan fontos kérdésről, a nők szépségéről társalgó kamaszok párbe-
széde pedig, valamely videofelvétellel vetekedően láttató, szemérme-
sen bujtatott, mégsem rejtett végkifejletével mosolyogtató, hétköznap-
jainkból ellesett, kellemes olvasmány.  
Csupa életes, igaz és valós írás sorakozik a kötetben. Tiszta, a körülöt-
tünk élő világot élesen mutató megannyi tükördarab. És egy sincs 
olyan, amire az olvasó ne mondhatná elismerően: „Hát ez is éppen ró-
lunk szól.” A skandináv világot felfedező bevándorló látásával megele-
venít emberi kapcsolatokat, szokásokat, a digitális fényképezőgépeknél 
is pontosabban rajzolja a szerző, biztos kézzel, finom kézvonásokkal az 
északi világ sokak számára érdekesen furcsa tájképeit élvezetesen tárja 
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elénk. A nap minden órájára jut egy-egy történet ebből a kötetből, mert-
hogy éppen huszonnégyet tartalmaz a kötet. 
Néhány oldal után már ceruzám után nyúltam, hogy szakmai elhivatott-
ságom okán, feljegyezzem: a szerző figyelmes nézelődése a legjobb 
riporteri teljesítményekkel vetekedik.  Az észrevételezés titkát birtokol-
va, minden sorával meggyőzően bizonyítja, hogy nézése látással páro-
sul. Látása pedig a láttatás tehetségével.  
Könyve – olvasmány.  
Nem minden könyvre illik ez az egyszerűsített megállapítás. Veress 
Mária könyvébe belelapozva közmondásos helyzetbe kerül az olvasó 
az „evés közben jön meg az étvágy” közhely szerint. 
A Kányádi Sándor gyűjtötte gyermekszájmondás szerint, „a vers az, 
amit mondani kell”. Értelmezve: a könyv az , amit olvasni kell. Amit 
muszáj elolvasni. És azért jó elolvasni, mert az ilyen könyvvel beszél-
getni lehet. Bächer Iván, Esterházy Péter legújabb könyvéről írta, hogy 
az irodalom lényege, póriasan szólva, az hogy „rólad szól, harangozik 
érted, hozzád ér, megragad, szíven üt.”  
Akárcsak Berthold Brecht saját, ma is gyakran idézett, szívbemarkoló 
felelete a „Miért szeretjük a szülőföldünket? kérdésre, ehhez hasonlóan 
szólnak, Veress Mária sorai is: „ahol üdébb az ég, hosszabbak az arany-
ló naplementék és sötétebb a tenger, de idegenül csobbannak a fel-
felugráló halak, és más nyelven sírnak fejem felett a sirályok. A felle-
gek viszont megfordulnak, velük üzenek tehát nektek, kik értitek szava-
mat, hogy midőn nyári záporokként elérnek hozzátok, meséljenek 
mindarról, mi velem itt északon megesett.” Vagy ahogyan könyvének 
első oldalán, egy mondatba sűrítet ars poétikáját, ajánlásként nyújtja az 
olvasónak: „Két nemlét közti rövid utunkat lassan olvadó, úszó jéghe-
gyen tesszük meg mindannyian.” Közismert, hogy a jéghegynek csak a 
csúcsa látható, de annak beláthatatlanul nagy és titokzatosan rejtett tö-
mege a meghatározó. A szerző alkotókedvének ígéretességére gondolva 
állítom, hogy a hasonlat Veress Máriára illik. És ennek biztos jeleit nem 
győztem feljegyezni olvasása közben. 
Az hogy „úszó jéghegyünkön” miként és merre hajózunk, a sors kiszá-
míthatatlanságai mellett, saját akaratunktól és tudatosságunk fokától 
függ. Szerzőnk Brassó szülötte. Kolozsváron, az egykori „kincses vá-
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A 90. születésnapra készülődve 

Szabó Magda (1917-2007)* 
 

Kovács Ferenc (KF): Norvégiában nem elterjedt a polgári regény. 
Az Ön főhősei (mint pl. az általunk elolvasott 3 regényben Eine 
altmodische Geschichte, Die andere Esther és Døren) többnyire polgári 
háttérel rendelkező személyek. Miért? 

Szabó Magda (SzM): Nem fedi a valóságot, hiszen nemcsak regé-
nyeket írok, hanem drámákat, esszéket, tanulmányokat, útleírásokat, 
rádiójátékokat is, amelyek teljesen más közegből merítik mondanivaló-
jukat. A regényeim egy része csak annyiban polgári, amennyiben a csa-
ládi hátterem, neveltetésem, iskoláim ebből a közegből valók, így az 
elsődleges élményeim is innen táplálkoznak. Minden regényemben kü-
lönböző korosztályokba tartozó hősökkel dolgozom, mert eleget tapasz-
taltam, hogy egyazon tény más értékelést és megvilágítást kap aszerint, 
ki az, aki reagál rá, miféle emléktartalom és hány évtized visszatekinté-
si lehetősége birtokában. 
KF: Írócsaládból származik, mindig is író akart lenni? Mikor kezdett 

írni? 
SzM: Valóban, anyám meséi, apám novellái akár kiadhatók is lenné-

nek, a mi családunkban mindenki író volt a maga módján. Mind a ket-
ten minden este meséltek nekem, csak úgy a fejükből. Én azt hittem, 
hogy a mesekönyvek teljesen feleslegesek. Mire valók? Esténként min-
denkinek az apja, anyja odaül az ágya szélére és mesél. Teljesen termé-
szetes volt, hogy én magam is eszmélésemmel egy időben már verset, 
rímet faragtam, mesét írtam. Nem akartam én író lenni, pedagógusnak 
készültem, a latin tanári pályától nem tudott eltéríteni még apám se, aki 
színésznőnek szánt. 10-12 éves koromban fedezte fel képességeimet 
Szondy tanár úr, aki kegyetlen módon próbált belőlem írót faragni, kija-
vította zsengéimet, olyan látásmódra tanított meg, amiért máig hálás 
vagyok neki. Az én szüleim esetében egy vidéki városban, majdhogy-
nem abnormális jelenség volt az írói munka. Hogy egy városi tanácsos 
novellákat írjon, az csaknem azonos volt az elmebajjal. Egy városi taná-
csos menjen közgyűlésre, és ne járkáljon a színház körül, és ne próbál-
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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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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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Svéd-magyar művész-
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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neves költő távollétében is (betegsége miatt hiányzott), az északi ma-
gyarság  szeretett íróját, költőjét és fordítóját köszöntötte. Tóth Ildikó 
felolvasta Veress Mária köszöntőjét. Az éppen tengerentúl tartózkodó 
Szentkirályi Csaga  Híradóban megjelent köszöntőjéből az Ághegy 
szerkesztője egy a tångagerdeti  táborozás alkalmából született 
Lászlóffy Aladár versikét olvasott fel, majd a 2007 év végén hirtelen 
elhunyt Dusa Ödön előadóművészre  emlékezett, felelevenítve az 
együtt alapított egykori kolozsvári Zsebszínházat, amely a magyar 
mozgásközpontú színházi előadások úttörője volt. A jelenlévők egy 
perces néma csönddel áldoztak Dusa Ödön emlékének. 

Ezután a Rügyek rovat néhány alkotója mutatkozott be. Az  Ág-
hegy Könyvek sorozatában első könyves (Múltbanéző, Bp., 2007)  
Tóth Ildikó A füstölt angolna című humoros emlékező írását olvasta fel 
a hallgatóság örömére. (Tóth Ildikó  14-15 szám, 1825 old.)  

Veress Mária ugyancsak nemrég megjelent, Üzenete egy úszó jég-
tábláról című  elbeszéléskötetéből, Lőrinczi Borg Ágnes pedig magya-
rul és svédül írt verseiből olvasott fel. Bemutatkozott és friss alkotásait 
is bemutatta a népes közönségnek Lázár Rozi vegyészkutató és festő-
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Lőrinczi Borg Ágnes            Deák Csaba zeneszerző kézfogása   
     verseiből olvas                Miski Török Ágnes képzőművésszel 
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Kiállításai: 
1994 Medborgarhuset, Markaryd  
1996  Strömsnäsbruk Bibliotek  
1998 Galleri 14 , Markaryd  
         Markaryds Konst och Hantverksrunda  
1999 Ateljé Ess i Bägare, Markaryd  
         Klotet, Ängelholm  
         Metector AB, Markaryd  
         Samhall, Växjö  
         Markaryds Konst och Hantverksrunda  
2000 Diab AB, Laholm  
Strömsnäsbruk Folketshus  
2001 Markaryds Konst och Hantverksrunda  
2003 FD Textillandet, Sölvesborg  
         MIRK, Internationel Exhibition of Needlework and Collec-
tion, Serbien-Monte Negro  
         Magyarok Háza, Ungern ( Budapest ) 
2004 Fiskemuseum, Hällevik  
         MIRK, Internationel Exhibition of Needlework and Collec-
tion, Serbien-Monte Negro  
         Valje skola, Valje  
         Wämö Center, Bergåsa Karlskrona  
2005 Valje skola, Valje  
         Blåherremölla, Maglehem  
         Sydöstrans lokaler, Sölvesborg  
         Tingshuset, Sölvesborg  
         Galleri Ess i Bägare (Eget galleri) 
         Valje skola 
2006 Galleri Edelweiss. Kristianstad 

           Slottslängorna, Sölvesborg, samlingsutställning 
         Bokelundsskolan, Sölvesborg 
2007 Valje skola, Valje 
         Olseröd, Österlen 
        Galleri Edelweiss 

           Slottslängorna, Sölvesborg, samlingsutställning 
          Exhibition of Needlework and Collection, Serbien 
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Lázár Rozi alkotásai bemutatásakor 

művész. Akvarelljeivel aratott sikert Bartha Magda is, amelyeket a kö-
vetség fogadótermében láthattak az érdeklődők. A találkozó értékes  
részének mondható, a műsor utáni ismerkedő, csevegés, kapcsolatte-
remtés, amelyet  Balog Ilona, Bartha Magda, Lázár Rozi, Tóth Ildikó, 
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és Veres Mária házi süteményei tettek még élvezetesebbé. 
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság ezúton is köszöni a Nagykövet-

ségnek, hogy helyet adott rendezvénynek, amely alkalomból újból 
érezhették a jelenlevők a haza éltető figyelmét. Külön köszönet illeti 
Tóth Krisztián kulturális attasét azért, hogy az Ághegy IV. kötetei ide-
jében a látogatók rendelkezésére álltak 

 
Ághegy a Magyar Írószövetségben 

 
M E G H Í V Ó 

A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG SKANDINÁV ESTJÉRE 
szeretettel meghívjuk Önt és kedves barátait 

TAR KÁROLY  
ÁGHEGY 

(skandináviai magyar irodalmi és 
művészeti lapfolyam) és 

ANISZI KÁLMÁN 
ZIMANKÓ 

című elbeszéléskötetének bemutató-
jára Az estet megnyitja: 

Vasy Géza  
az Írószövetség elnöke 

Közreműködik: 
Árkossy Ilona  
színművésznő 

Hegedűs Imre János író 
Magyar Írószövetség Klubja  2008. 

február 21. 17 óra 
 

    Az Ághegy IV. kötetének hasonló 
bemutatására került sor a Magyarok Házában. Házigazda: Medvigy 
Endre. Az mtv-ben Debreczeni Mihály vezető szerkesztő készített 
interjút az Ághegy szerkesztőjével, a Kossuth Rádióban pedig 
Cservenka Judit műsorában hangzott el  beszélgetés folyóiratunkról. 
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Svéd-magyar művész-
házaspár Sölvesborgból 

 
Forsman (Toma)  
Attila önmagáról 

 
Születtem a régi Jugoszlá-

via határain belül, az akkori Vajdaság 
Autonóm Tartományában, a bácskai 
részen Újvidék (Novi Sad) városában, 
1969. május 8-án. 

Édesapám újvidéki, édes-
anyám péterrévei származású. Gyer-
mekkoromat Péterrévén töltöttem. 

1992 emigráltam Svédországba. Életem nagy részében a fémiparban 
dolgoztam, hegesztő, szerszámkészítőként. A ceruzát már gyerekko-
romban nagyon szerettem használni, de nem a számtan gyakorlására, 
hanem már akkori szürrealista képzeleteim papíron való megörökítésé-
re. Az archeológia és a művészetek már serdülőkorom óta nagyon érde-
kelt. Festészeti tanulmányaimat magánúton végeztem. Markarydben 
megismerkedtem élettársammal Forsman Desirée festőművésszel. 

2000-ben Svédország dél-keleti részére költözünk, Sölvesborg vá-
rosába, ahol galériát és műtermet nyitottunk. 2007-ben hivatalosan is 
házasságot kötöttem Desiréevel, és átvettem vezetéknevét. 

Eleinte olajfestékkel dolgoztam, aztán áttértem a száraz pasztellfes-
tésre, amelynek alapjait Theis Eljas dániai művésztől sajátítottam el. 
Szeretek sokáig dolgozni a műveimen, kedvelem a gyorsan száradó fes-
tékanyagokat. Megismertem az acryl festékekkel való munkát, amit 
nagy kielégüléssel alkalmazok. Szeretem a szürrealizmust és a szimbó-
lumokat. Tussal is dolgozom. Az igazságot az alkotásban nagyon nehéz 
elérni. 
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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  
 

                                           Megjegyzések                                        2921 



2922                                   Megjegyzések 

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) 



 

 
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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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-

2924                                       Megjegyzések  

 

Tóth Kati rajzai: 
 

Fejek 
Tanármadár 

Kéz 
Ruha 
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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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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 



 
CD lemezeiből: 

 
Lars-Gunnar 

Bodin: Clouds 
(Fylkingen Records 
FYCD 1023) 

Daniel Börtz : Sin-
fonia 6, (Phono Suecia 
PS CD 24) 

Sten Hanson: John 
Carter Song Book 
(Phono Suecia PS CD 
30) 

Åke Hermanson: 
Stadier (Caprice CAP 
22056) 

Pär Lindgren: 
Shadowes that in dark-
ness dwell (Phono 
Suecia PS CD 21) 

Maros Miklós : Four Songs from Gitanjali (Phono Suecia PSCD 
23) 

Maros Miklós : Manipulation 2 & Manipulation 4 (Fylkingen Re-
cords FYCD 1025) 

Bo Nilsson: Flöten aus der Einsamkeit (Phono Suecia PS CD 105) 
Sven-David Sandström : Just a bit, (Phono Suecia PS CD 58-3) 
ILONA MAROS- soprano & BENGT FORSBERG - organ/piano  

SWEDISH CONTEMPORARY MUSIC   (Phono Suecia PS CD 37) 
Bengt Hambraeus, Carin Malmlöf-Forssling, Anders Eliasson, 

Maros Miklós, Arne Mellnäs, Hans Eklund, Anders Nilsson, Sven-
Erik Bäck 
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Maros Ilona egyik CD-lemeze 

Tíz esztendős a Lundi Lap 
 
A Lundi 
Lap kezde-
tei 1996 
végére te-
hetők, két 
évig majd-
nem min-
dig havi 
rendszeres-
séggel je-
lent meg, s 
jutott el a 
mostani 45. 
s z á m á i g 
o l ya n fo r -

mán, hogy része a nyolc esztendővel ezelőtt alapított Magyar Liget cí-
mű dél-svédországi lapnak, amely nyolc város magyarjainak lapja kí-
vánt lenni. Erre azért volt szükség akkor, mert élt még a lehetőség, hogy 
városonként támogatást nyerjenek ezek a kis lapok. Ennek az előnynek 
a megszerzését tűzte ki célul  a Lundi lap Baráti Társaság, amely rövid-
del alakulása után száznál több tagot számlált. Sajnos a vezetőség nem 
volt kitartó a városvezetéstől kieszközlendő szerény támogatás, papír-
munkát is igénylő intézkedéseiben.  

A lap nyomdai költségei meghaladták a tagság lehetőségeit, a Társa-
ság nem működött tovább, de a lap néhány önzetlen segítő és a Lundi 
Magyar Kultúrfórum  időnkénti segítségével továbbra is változó gyako-
risággal megjelent, amíg aztán negyedévenkénti kiadása a Magyar Liget 
című más lapokat is egyesítő családi lapban állandósult. 

A ML munkatársai hiszik, hogy a lap körüli évtizedes tevékenységük 
közhasznú volt és lesz a jövőben is, amikor a szerkesztőváltással mun-
katársi gárdájának fiatalítása folytatódik, de az olvasmányos ingyenes 
és 30-40 oldalra bővített újság sokféle nehézséggel küszködve évenként 
már csak egyszer-kétszer jelenhet meg.  
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Az Alexandra Kiadó   
magyar és angol nyelven megjelenő Hungaricum című folyóiratot 
indított. A Magyar alkotók határainkon túl alcímű folyóirat bemutató-
jára 2007 novemberében került sor a Károly körúti Könyvesházban 
(1075 Budapest, Károly krt. 3/C), neves vendégek: dr. Szili Katalin, 
az országgyűlés elnöke és dr. Boross Péter volt miniszterelnök jelen-
létében.  
A különlegesen szép kiállítású folyóirat főszerkesztője Kaiser Ottó 
fotóművész, aki többek között a Határtalan irodalom című kétkötetes 
művével vált otthon és a határon túl is ismertté. 
Az új folyóirat skandináviai irodalmat és művészetet bemutató számá-
hoz lapfolyamunk is felajánlotta közreműködését. 

 Maros Ilona  
életrajzi adatai:  

 
1940 augusztus 8-án szüle-

tett Budapesten,  ahol a Bar-
tók Béla Zenekonzervatóri-
umban, majd a Stockholmi 
Zeneművészeti Főiskolán ta-
nult. Férjével Maros Miklós 
zeneszerzővel 1968-ban 
Svédországban telepedtek le. 
Koncerténekesként kezdte 
pályáját, egy évig a Bécsi Ka-
m a r a o p e r a  ( W i e n e r 
Kammeroper) tagja. Számos 
sikeres fellépése volt Európá-

ban. Svédországban minden jelentős zeneszerző műveinek előadója, 
1972-ben alapította a Marosensemble, 1999-ben pedig a Novilla együt-
teseket. 

Több kitüntetésben részesült, többek között Stockholm város díja, a 
Svéd Zeneszerzők Szövetsége előadói díja, A Liszt-érem, A Kodály-
érem és a magyar jogvédő iroda, az Artisjus díjának tulajdonosa, több-
ször is elnyerte a svéd állam ösztöndíját, Az Új Zene Nemzetközi Tár-
saságának (ismertebb az angol rövidítésben: ISCM) tagja. 

Számtalan rádiófelvételt készített, elsősorban a svéd rádió számára, 
de többek között a többi skandináv, a magyar, a litván és több német 
rádióadó is őrzi felvételeit.  

Több mint harminc hanglemeze jelent meg, elsősorban mai svéd 
zeneszerzők művei. A 1970-1980-as években készült LP-lemezek közül 
több ma már CD-n is hozzáférhető, így például a két barokk zenei fel-
vétel is, ami a magyar Hungarotonnál készült: Dietrich Buxtehude: 
Laudate pueri (Hungaroton SLPD 12882), valamint Johan Hemlich 
Roman 2 kantátája (Hungaroton HCD 12943). 

 

Ilona 2001-ben, Amsterdamban  
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