
Tóth Krisztina 

                   Kormorán 
 

I. 
Nem a hőség, a macskák hangja vert föl, 
ahogy sikoltva párzottak a járdán, 
vagy az álmodban nyáladhoz kevert föld 
szivárgása az árnyékszinű párnán, 
visszerek görcse, az ágyékhajlat felől  
a térdbe kúszó fájdalom, 
nem ez ébresztett: másképp kaptad a  
plédet hirtelen össze válladon, 
mi az isten, verte a torkod egyre, 
mi az isten, hogy nem hallani semmit, 
kibámultál az éjszakai kertre 
és kinyitottad az ablakot, hogy enyhít 
valamit majd a levegő a nem várt, 
szívtáji szerelmetes szorításon: 
öregszel, Chevalier de Seingalt, 
hív a legvégső ölelés, barátom. 
 
II. 
Eszedbe jutott a tengerparti deszka, 
az őrületben elkapott tekintet, 
hogyan kúszott és engedett a test a 
pallón, amikor felgyűrted az inget, 
és meglepődtél, hogy szőke volt a szőre, 
a csiklója pici, alig találtad, 
vajon mért gondolsz most erre a nőre, 
mikor összesen háromszor, ha láttad...? 
Vagy a spanyol lány, aki rád se nézett, 
riszált hanyatt a csipkéből kibontva, 
ujjadon körben lüktetett a végzet, 
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Szelényi Lajos 
 
festő, grafikus, művészeti író, 
(Kulpény [Kulpin, YU], 1944. 
március 15. - )  
1962: érettségi a pécsi Művészeti 
Gimnázium festő szakán, meste-
re: Lantos Ferenc; 1963-66: Ber-
zsenyi Dániel Tanárképző Főis-
kola népművelés-könyvtár szak, 
Szombathely; 1973-74, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Kar; 1994-95: 
Stockholms Universitet, eszme-
történet. Különböző grafikai kur-
zusok Stockholmban a 80-as 
években. 1968-71: A Pécsi Mű-
hely alapító tagja és kiállításainak 

résztvevője. Tagja a svéd képzőművész szövetségnek, a Huddinge 
Konstnärsklubbnak és a stockholmi Konstnärsklubbnak. Különböző 
művészeti kurzusokat vezetett Svédországban és Finnországban, elő-
adásokat tart a magyar művészetről, grafikáról.  

 
Egyéni kiállítások  

•     1973  Pécsi Galéria, Pécs  
•     1974  Józsefvárosi Galéria, Budapest  
•     1978  XII. ker. Tanács, Budapest  
•     1981  Könyvtár, Upplands Väsby (SVE)  
•     1982  Ystad Konstm., Ystad  
•     1983  G. Berto, Stockholm  
•     1986  Városi Könyvtár, Södertälje  
•     1991  Magyar Ház, Stockholm  
•     1992  Tanácsi Kiállítóterem, Huddinge  
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Tollas Tibor fái 
Huszonöt esztendővel ezelőtt, válogatott verseit tartalmazó kötetében 

lapozva mindenképpen felfigyel az olvasó számtalan, fákat, virágokat 
idéző hasonlataira: “cserépnyi földben hordod át / csempészárúként 
kertedbe / honi virágok, régi fák / emlékét, színét, illatát, idegenbe átül-
tetve, / e talpalatnyi hű hazát”, Így tanulom meg múltamat levetni, / az 
őszi fáknak végső vigaszát, / továbbnyújtózni, újra megszületni, /
bölcsen, mint künn a boldog, néma fák”, „valamikor a fák is lábon jár-
tak…”, „ Túl erdők várnak, / elhagyott társak, / dőlt törzsek, zsenge 
cserjék / átszűrik évek csendjét.” , „Hol barátok, honi fák, / 
folyó-mormolta imák, / sírig vigyázzatok ránk.” „…- De megbocsát a 
holnap, / ha kertünkben szabadság fája nő.”   

Tollas Tibor fái csillapíthatatlan honvágyának kifejezői. Két és fél-
száznyi versét felölelő kötetében oly gyakran említi a fákat, amennyire 
hazaszeretetének  elemi erővel feltörő érzéseit kell, hogy  költészetének 
fundamentumába állítania a hazából való kirekesztettség  okán. 
 

Szakolczay Lajos írja  évtizeddel ezelőtt megjelent gyűjteményes 
kötetének ajánlásában: „...az ő „költészete a nyugati, sőt az egyetemes 
magyar irodalomban is egyedülálló jelenségnek számít. A hajdani kato-
natiszt előtt a börtönben világosodott meg történelmünk megannyi bal-
jós mozzanata, személyiségét – parányi mécsem: a hitem – a „börtön-
világosság” szabadította föl. Lírájának klasszikus darabja, a Bebádogoz-
tak minden ablakot mindennél világosabb protestálás a zsarnokság el-
len. 1956 tavaszán ugyancsak a váci börtönben született Összeomlás 
című elbeszélő költeménye, amely a második világháború poklában 
szenvedő magyar hadsereg visszavonulását önéletrajzi elemeken ke-
resztül idézi fel – megrázó erővel. Nyugatra menekülése után – a ma-
gyar forradalom igazságait” 

Jól jött Sulyok Vince visszaemlékezése Tollas Tiborra, amellyel 
lehetőségünk nyílt, arra hogy a mi, kissé skandináviai szemmel figyel-
jünk a nyugati régióban alkotó jeles elődünk költői, de hézagpótló ki-
adói munkásságára is. A szerkesztésében megjelent versantológia vala-
mint a Gloria Victis  két kötete, két szabadságharcunk máig értékes köl-
tői visszhangja a nagyvilágban. (tk)                                                           

 
 
 
nagy és fekete volt a mellbimbója, 
ahogy sejtetted is: vagy az a kis pisze 
magyar cseléd, mellén a kék erek... 
"Uram, ha holnap indul, majd elvisz-e? 
Izenjen, ha befogtak és megyek!" 
 
III. 
Nehéz haját csigába fölcsavarja, 
anyád ujján fénylik a füsttopáz, 
tükör előtt a karját kitakarva 
próbálgatja, hogy hogyan fest a póz, 
hirtelen észrevesz: futás az ágyba! 
A parkban kint színészek hangoskodnak, 
és még sokáig ébren tart a lárma:  
aludj fiam, mert hosszú lesz a holnap! 
Aludj fiam, mert én már nem vigyázok, 
"Szép a hajad, anyámnak volt ilyen" - 
miért vernek föl álmodból az álmok: 
"Ugye uram, ha befogtak, majd ízen?" 
- Miért pont most a kikötői hajnal, 
a parton a távolodó kormorán? 
Hogy fázol és hogy mit viszel magaddal 
en regardant ce pauvre corps mourant. 
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Skarv  
 

I. 
Det var ikke varmen, men lyden av kattene som vekket meg, 
der de paret seg skrikende på fortauet, 
eller var det kanskje spyttet  
som blander seg med jord mens du sover 
og renner sakte over den skyggefargete puta, 
åreknutenes kramper, fra lyskebuen, 
smerten som smyger seg over knærne, 
det var ikke dette som vekket meg: du trakk plutselig 
pleddet over skuldrene på en ny måte, 
hva i huleste, hva var det som slo deg i halsen, 
hva i huleste, hvorfor er det ingen lyder å høre, 
du stirret ut over hagen i natta 
og åpnet vinduet i håp om at lufta skulle dempe 
noe av det sterke trykket av kjærlighet                                                           
i hjerteregionen: 
du eldes, Chevalier de Seingalt, 
den aller siste omfavnelsen venter deg, min venn. 
 
II. 
Du kom plutselig til å tenke på planken ved sjøen,   
blikkene som fanget hverandre i galskapen,  
hvordan kroppen smøg seg og gav etter  
på brygga, da du brettet opp skjorten,   
og ble overrasket over at hårene var blonde,  
at klitorisen var så liten, du fant den såvidt,  
hvorfor tenker du nå på denne kvinnen,    
når det i høyden kan ha vært tre ganger du traff henne...?   
Eller den spanske jenta som ikke så på deg engang 
men vrikket vilt da hun kom seg ut av blondene,   
rundt fingrene dine pumpet skjebnen,   
brystvortene hennes var store og svarte,   
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FORGÓSZÉLBEN 
 
Ítélő idők forgószelében  
halottak, foglyok, menekültek:  
viharsodorta ágak, levelek, 
a fát kerestük, gyökerünket. 
 
De szétszórattunk a négy égtájra,  
vérző tenyerünk drótsövénybe 
 kapaszkodott, s meztelen talpunk  
ott fagyott rá a Don jegére. 
 
S kik a romok közt otthon maradtak,  
- füvek a szélben - meglapultak,  
előlük befödték az eget, 
alóluk kitépték a múltat. 
 
Mert nem úgy ítélt a sors felettünk:  
ki hogy állt helyt a forgószélben, 
- bilincs kötött, vagy gyermekláncfű? –  
Nemcsak rajtunk múlt, - szerencsénken.  
 
Falak közé zárt kilenc tavaszom 
a korai szél fagya verte, 
de jött egy ősz és kilenc napja  
gazdagon kárpótolt helyette.  
 
Idegen földön hazai égbolt  
kilenc csillaga ragyog bennem,  
otthoni fák, a régi társak  
elkísértek, kiket szerettem.  
 
Kezemben kilenc csillag világít,  
visszük a remény kilenc mécsét,  
s az éjszakában tüzet gyújtunk,  
hol legsötétebb a sötétség. 
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FELELNI KELL 

Lezsák Sándornak 
 
Nagy erdőt látok, lombtalan, 
- rossz álmaimban csupasz fákat,  
fekete erdőt, ágain 
emberek csüngnek, néma árnyak. 
 
Himbálja testüket a szél, 
a hold ezüstbe mártja őket, 
 kik túlélték halálukat, 
a sírokból is felkelőket. 
 
Távolról tompán döng a föld  
- a félelem fogvacogása?-  
 vagy tán kivégző osztagok  
dobpergése az éjszakába? 
 
A kopaszfák mind T-alakban,  
belőlük vádló kezek nőnek,  
nevem betűzik vallatón: 
az újra összeesküvőnek. 
 
Két órán múlott, két tanún,  
hogy túléltem huszonhét évem,  
mikor bírói palástban 
hóhér ítélt „a nép nevében". 
 
S túl börtönön, hét határon  
szégyenpecsétjük kivirágzik:  
hamis vádjuk megbocsájtom  
s ártatlan hordozom halálig. 

 
 

 
 
 
 
slik du hadde antatt på forhånd,  
eller de blå årene på den spede   
ungarske hushjelpens bryst...   
”Min herre, hvis De reiser i morgen, tar De meg med?   
Send bud på meg når vognen står klar, og jeg kommer!”   
 
III. 
Hun fester det tunge håret i en knute, 
på din mors fingre stråler topassteinen, 
hun holder armen utstrakt foran speilet 
og gransker posituren prøvende, 
får plutselig øye på meg: marsj i seng! 
Ute i parken bråker skuespillere, 
larmen holder meg våken lenge: 
sov, min sønn, for morgendagen blir lang! 
Sov, min sønn, for jeg passer ikke på deg lenger, 
”Håret ditt er vakkert, som min mors en gang var” – 
hvorfor vekker drømmene deg fra drømmen: 
”Min herre, hvis vognen er klar, vil De da be meg komme?” 
- Hvorfor akkurat nå, daggry ved brygga, 
hvorfor fjerner skarven seg fra bredden? 
Du fryser og hva du skal ta med deg 
en regardant ce pauvre corps mourant. 
 
 
 
 

Norvégre fordította:  Horváti Eszter    
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     Horváti Eszter  
 

Kolozsvárott született 1979-
ben. Öt éves volt, amikor családjá-
val Norvégiába menekültek. Nor-
vég iskolába járt gimnazista koráig, 
majd úgy döntött, hogy egy évet 
magyar földön szeretne tanulni. A 
debreceni gimnáziumi egy évből 
három lett. Később, visszatérve 
Norvégiába, az oslói egyetemen 
nyelvészeti informatikát tanult, a 
nyelvészet és számítástechnika öt-
vözését.  
Mindig ott motoszkált benne a 

vágy, hogy ebből a szerencsés kétnyelvű ajándékból valami kézzelfog-
ható eredményt alkothasson.  

Először Malgot István A cigány hold című kisregényét ültette át nor-
vég nyelvre, majd 2006-ban,  két novellafordítással és jó néhány vers 
nyersfordításával járult hozzá a Nordahl & eftf. Kiadó magyar antológi-
ájához. 

A fordítás és tolmácsolás szenvedélyét reméli, hogy tovább kama-
toztathatja a jövőben is. 
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Bécsben kiadott „Füveskert" versantológiát. 
Az 56-os forradalomban a budapesti Nemzetőrség összekötő tiszt-

jeként vettem részt. November első napjaiban rádión keresztül egy lap 
alapításának megbeszélésére hívtuk össze a „Füveskert" íróit. A lap vé-
gül is külföldön 1956. december 1-én, bécsi szerkesztésben, München-
ben jelent meg „Nemzetőr" címmel. Azóta megszakítás nélkül vagyok a 
lap szerkesztője és kiadója. 

1958-ben Bécsben megnősültem. Magyar feleségem etnológus, 
1963-tól a müncheni Néprajzi Múzeum tudományos munkatársa. Há-
rom gyermekem közül Tamás és Csilla Bécsben, Krisztina Münchenben 
született. „Forgószélben" című kötetem 5 önálló verseskönyvemből vá-
logattam össze. „A mélyből" című ciklus eddig könyvben még kiadat-
lan költeményeimet tartalmazza. Néhány régebbi versemen kisebb-
nagyobb változtatást végeztem. Az itt közölt szöveget tekintem végle-
gesnek. 

Különös iróniája a sorsnak, hogy a szabad világban megjelent verse-
im, -akár a börtönben írottak - csak „csempészárúként" juthattak el a 
hazai közönséghez. Nagy elégtétel és nem várt ajándék számomra, hogy 
az utóbbi években, az 56 után felnőtt fiatal „búvópatak-nemzedék"-nél 
előítélet nélkül visszhangra találtak ezek a versek. 

A jövőnek ők igazolnak, általuk oldoz fel a holnap. 
T. T. 

Tollas Tibor 
VÍZVÁLASZTÓ 
 
A hegy gerincén ért az alkony,  
Köröttünk két nagy óceán.  
Vizeink kelet és nyugat  
Lejtőin keresnek utat, 
Én állok az idők falán. 
Nézem, mint Pompei pusztulását  
A virrasztó, hű katona.  
Partunkat mossa mindkét tenger,  
Magyarnak így marad az ember,  
Ha nem tartozik sehova. 
1945 


