
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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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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•     1993  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely  
•     1995  Södertälje Konstförening  
•     1999 Magyar Kultúra Alapítvány, Budapest  Antik Art, Mo-

dern Art Galéria, Budapest  
Válogatott csoportos kiállítások   

•     1968-71  Pécsi Műhely, Pécs  
•     1989-90  Stockholm megye múzeumának vándorkiállításai  
•     1997-től a Huddinge Konstnärsklubb tagjaként évente 2 kiállí-

tás  
•     1999  Hommage a Martyn, Pécs-Győr.  

Köztéri művei   
•     zománcdekoráció (Pécsvárad, Művelődési Ház)  
•     zománcdekoráció (Pécs, Városi Könyvtár).  

Művek közgyűjteményekben    
•     Magyar Kultúra Alapítvány, Budapest  Megyei Múzeum, 

Stockholm.  
Írásai   

•     A szombathelyi Szent Márton Céh, Szombathely, 1966  
•     Om Lajos Vajda (kat. bev., Södertälje Konsthall, 1990)  
•     Örök vitában önmagammal és a művészettel. ~ levele Banner 

Zoltánhoz, Napóra, 1990/4.  
•     SZELÉNYI-SZENTJÓBI A.: Csontváry (kat. tan. fordítása, 

1994).  
Irodalom    
• BEKE L.: Pécsi jegyzetek fiatal művészekről, Magyar Építőművészet, 
1970/5. • Nya gallerier satsar internationellt, Dagens Nyheter, 1983. 
október 28. • Konstnären har ordet, Sveriges Radio, 1984. szeptember 
1. • Erotik mot seklets ondska, Mitt i Huddinge, 1989. január 24. 
• DUKE, CH.: Centraleuropeisk modernist med känslig pennföring, 
Länstidningen i Södertälje, 1995. október 12. • AKNAI T.: Pécsi Mű-
hely, Jelenkor, 1995 • Gammal grafikteknik, Huddinge Allehandla, 
1998. október 26. •   KESERÜ K.: Hommage a Martyn (kat., 1999, 
Dokumentumok, visszaemlékezések: ~ és Martyn Ferenc).  
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Levélke 

Csak azt tudom, hogy egyszer 
megállított a hangod, 
hogy volt egy esti séta, 
amire nem jött reggel, 

hogy most az éjszakában 
utak hálója bomlik, 
és annyi ismeretlen 
tárgyat sodor az áram; 

csak azt tudom, hogy élni 
csukott szememmel élek, 
tanulom a sötétben 
a perc hosszát kimérni; 

felemelek egy tárgyat, 
azzal, hogy majd leejtem – 
kitartóan felejtem 
a nagy tragédiákat. 

 

 

 

 

Lite brev 

Jeg vet kun at en gang 
ble jeg stanset av din stemme, 
at det var en kveldstur 
som aldri fikk sin morgensang, 

at nå åpner det seg et nett av veier 
i natten, og strømmen 
fører med seg 
utallige ukjente greier; 

jeg vet bare at jeg lever livet  
bak lukkede øyne, 
i mørket lærer jeg meg  
hvordan minutter blir til en time; 

jeg plukker opp en av tingene 
bare for å kunne miste den, 
og glemmer standhaftig  
alle de store tragediene. 

 

 

 

Megjelent a Kortárs magyar antológia (Ungarsk samtidslitteratur) című 
norvég kötetben a Nordahl & eftf. kiadásában Oslóban, 2008-ban 
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Szomorúság 

Mindig azt hiszem: más miatt 
ereszkedik a felhő, 
púpos az aszfalt, 
görcsösek a fák. 

Mindig azt hiszem: messziről 
érkezik lassan, 
költőzik belém 
a szomorúság. 

Mindig azt hiszem: várni kell, 
elfogy, vagy felszáll, 
tenger színéről 
téli pára, 

ő pedig szelíden lakik 
hitem alatt, és 
biztonsággal 
teríti azt magára. 

 

 

 

 

 

Tristhet 

Jeg tror alltid at det er en annen 
grunn til 
at skyene daler, 
at asfalten krummer seg, 
at trærne blir krokete. 

Jeg tror alltid at den kommer 
langveisfra, langsomt, 
og tar bolig i meg: 
tristheten. 

Jeg tror alltid at jeg må vente, 
den blir nok borte, eller fordamper 
fra havoverflaten 
som vinterdugg, 

og imens tar den fredelig bolig 
under min tro og 
kan med trygghet 
bre den over seg. 
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László Noémi 

Egy kis romantika 

Időnként arra ébredek: 
de jó, hogy telik az idő. 
Lemegy a nap, hull a levél, 
holnap megered az eső, 
de jó, hogy vége, lakható 
ismét a gépek csarnoka. 
A földre ráfekszik a hó, 
egyébnek nincs is már hova, 
fehér, kék, szürke, fekete, 
nincs semmi, ami felkavar, 
nyugodt a lélek tengelye: 
nem próbálgatja égi kar 
s ha zene szól, csak a patak 
bolondozik a jég alatt – 
időnként arra ébredek: 
nem tudom, mit miért szabad. 

 

 

 

 

 

 

Et snev av romantik 
Det hender at jeg våkner  
av hvor godt det er 
at tiden går. 
Solen går ned og bladene faller,  
i morgen vil det regne,  
så godt at det er over, enda en gang 
har maskinparkene blitt beboelige.   
Snøen legger seg på bakken, 
ingenting annet får plass, 
hvit, blå, grå, svart, 
ingenting som forstyrrer,  
sjelens aksel er rolig: 
den dreies ikke av himmelens drivarm, 
og om det kommer musikk,  
er det bare bekken  
som tøyser under isen –  
det hender at jeg våkner 
av at jeg ikke vet hva er 
lov og hvorfor 
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