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A címlapon Kiss Szinnyei Ildikó: Örvény (tus/tollrajz, 1975) E számunkat  Bajäk 
K. Zsuzsanna, (Susz Berg), Forsman (Toma) Attila, Kiss Szinnyei Ildikó, Koväcs 
Dea Judit, Kovács katáng Ferenc Lázár Rozi, Sugár Péter munkáival díszítettük. 



 
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság pályázata 

 
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság alkotói pályázatot hirdet, a skandináviai magyar 
bevándorlók közérzetének témájával.  
Irodalmi pályázat. Verseket, karcolatokat, novellákat, elbeszéléseket várunk, terje-
delemtől függetlenül. 
Műfordítói pályázat. Skandináviai alkotók magyar vonatkozású írásainak fordítását 
kérjük folyóiratunk hídszerepének hangsúlyozása céljából. 
Képzőművészeti pályázat. A befogadó ország tájainak, lakóinak művészi megjelení-
tése, olaj-, akvarell- és fényképészeti alkotásokkal. 
Zenei pályázat. Rövid lélegzetű, északi sajátosságú zenei műveket várunk 
 

A pályázat határideje 2009. október 15.  
 
A pályázat kiértékelésére felkérjük a következőket: Irodalom: Klein György, Kovács Ferenc, Sulyok 
Vince, Szente Imre, Tóth Károly Antal, Tar Károly és Veress Zoltán. Műfordítás: Békássy Albert, Molnár 
István, Szente Imre Képzőművészet/Fotó: Benczédi Zsuzsa, Csikós Tibor, Herskó János, Kovács Ferenc, 
Lisztes István, Mayer Hella, Pusztai Péter (CA), Vály István. Zene: Deák Csaba, Hegedűs Kálmán, Maros 
Miklós, Sólyom János, Török Ernő, Ungváry Tamás. 

Az pályázatra beküldött legjobb műveket minősítésük sorrendjében I., II., III. okle-
véllel jutalmazzuk, és az Ághegy Könyvek sorozatban, közös kötetben kívánjuk meg-
jelentetni. A fontosabb műveket az Ághegy folyóiratban, az Ághegy Rádióban és a 
Magyar Liget című családi lapban rendre közzétesszük. Eredményhirdetés: 2009. 
december 6. 
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság felkéri a skandináviai magyar egyesületeket, hogy 
a pályázatra beérkezett legjobb művek szerzőit, lehetőségeikhez mérten különdíjak-
kal jutalmazzák. 

 
Villámpostán, levélben, CD-lemezen várjuk a pályamunkákat. 

Címünk: tar.karoly@gmail.com; Ághegy-Liget szerkesztősége   222 40 Lund, 
Landsdomarev. 1, Svédország 

 
A beérkezett művek közlését  

e számunk Pályázat rovatában  elkezdtük (34   - 34   oldal). 



Kovács katáng Ferenc: Ághegy XII. 



 
Sulyok Vince versei 
 

ROHANUNK VÉGZETÜNKBE 
 
Mintha valami erős örvény  
szívná magába, hörpölné szüntelenül 
kimért időmet, olyan esztelen 
sebességgel fogynak napjaim 
és szinte nesztelen. 
Nincs mód arra, hogy megállítsam,  
ezt a szédítő rohanást, 
vagy akárcsak lefékezzem kicsit.  
S itt kapaszkodtok mindannyian ti is 
az élet kegyetlen körhintáján,  
kicsivel előttem, vagy egy kicsit mögöttem: 
majdnem mindegy, mert egyfele tartunk, 
hisz végül mindünket magába szippant 
rettenetes tüdejével az Idő. 
Ellene mit se tehetünk: saját védelmünkre 
sincs kellő erőnk, se kellő fegyverünk. 
Hadba kelni a láthatatlan, a leküzdhetetlen 
végzet ellen 
nem tudunk és nem merünk. 
Számunkra itt annyi marad mindössze, 
hogy nézzük, amíg csak nézni tudjuk,  
ezt a halálunkat ígérő rohanást. 
 
Billingstad, 2009-03-18. 
 
EGYKORI ARANY ÉVEIM 
 
Az olvasásban megfáradva, olykor 
a valóság felszínére evickélek,  
s a feketén nyüzsgő hangyabetűk 
és a fehér könyvoldalak helyébe 
hirtelen távoli, gyerekkori 
nyarak égető napja vág a szemembe 
s gabonatáblák aranylanak felém, 
mint egykor valaha valamelyik 
dűlőnkben, ahol arattunk és én kévéket 
hordtam egybe  „búzakereszteknek”,  
vagy dobáltam favillával a szekerekre  
a nehéz kévéket napestig, fáradtságot 
alig-alig érezve,  
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mert sürgetett az elvégzendő 
munka, de még inkább talán 
az ég alján gyanúsan magasra torlódó 
felhők sötét fenyegetése. 
Versenyfutás volt ez, igazi,  
s a nyertese mi lettünk,  
mert villámaival kaszálva 
az eső egyre inkább távolodott. 
Szerettem az asztagrakást s szerettem 
dobálni az arany búzaszemektől 
súlyos kévéket a cséplőgép 
dobjára, az „etető” keze ügyébe. 
Aranyidő volt ez az életemben is 
a szőlőben, kertekben és réteken, 
aranyidő, mit a kor táblájáról,  
mint tanító szivacsával a felírt 
betűket, itt a kegyetlen sors egy életformát 
irgalom nélkül örökre letörölt. 
 
Billingstad, 2009-03-27. 

 
ÉG NÉLKÜLI NAPOK 
 
Olykor véget nem érő fénytelen 
napok érkeznek ide valahonnan, 
jönnek hosszú sorban egymásba kapaszkodva.  
Nincs felettük ég. Tolulnak szüntelen. 
 
Havak sodródnak a tengeri szélben 
csillag csipkésen ablakom előtt, 
sziszegve súrolják az üvegtáblákat  
s tisztára seprik a háztetőt. 
 
Naptáram ugyan koratavaszt jelez,  
de a kertben még csak jégvirág. 
Keményre fagyott ágak verik egymást 
s körös körül színtelen a világ. 
 
A ködben és a  sűrű havazásban,    
a téli tájban egyedül vagyok 
s a sovány bokrok közt se rágcsálnak éhes 
őzek, nyulak és jávorszarvasok. 
 
Egyetlenként csak a szélvihar süvölt, 
üvöltözik és veri fel a csendet.      
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Máskülönben halott a világ.  
Csupán ezek a jéggé  dermedt szavak 
képviselik az életet. 
 
Billingstad, 2009-02-28. 
 
ÉLT  51  ÉVET 
 
Középkorú norvég nő halálhírét 
olvasom a helyi újságban. S noha nevét 
nem ismertem, valami mégis arra késztet,  
hogy tovább olvassam a tudósítást –  
s nem korai halála miatt,  
hanem mert neve alatt az a mondat áll: 
1957 július 5-én született Oslóban.  
Azon órák egyikén tehát,  
amikor Koppenhágából kiindult vonatom 
begördült az oslói pályaudvar 
napfényben úszó üvegcsarnokába.  
Az újszülött vékonyka hangocskája 
egyként jelezhetett ujjongást és sírást: 
hisz fájdalmak közt érkezünk a világba, 
de fény vár ránk, törődés, szeretet. 
A kocsiból kilépve a langyos 
peronra, én ujjongásba fogtam volna 
legszívesebben a sietők tömegében , 
de tartózkodó szemérmem visszatartott,  
s csak egy rejtett könnycseppre futotta 
szemem legsarkában, hálából amiért 
fiává fogadott nagy szívével 
hajszoltságomban ez a kicsi ország. 
Együtt sírtunk s egyidejűleg együtt ujjongtunk 
(bár nem egymás mellett és nem is egy ok folytán)  
két új jövevény: a norvég bébi, meg én. 
Őt családja várta, örömmel, szeretettel,  
engem, az idegent, senki se várt.  
De a létnek, a  nyárnak, a fényeknek  
s a kövekből kiáradó langy melegnek 
egyként, egyformán örültünk mind a ketten.  
„Fájdalomtól megtörve” (írja most az újság) 
gyászolnak férj, gyerekek, szülők és unokák,  
rokonok és barátok serege.  
Említetlen csak én maradok a szövegben,  
pedig Norvégiába egy napon kerültünk, 
s más léptékkel, de norvégul is egyszerre tanultunk. 
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51 éveddel itt nyugszol te már 
a közeli temetőben, míg én, a veled egyidejűleg 
ide érkezett idegen élek még továbbra is 
a fényben, hogy gyászolhassalak 
én, az idegenből idejött  
s idegennek megmaradt barát. 
 
Torrevieja, 2008-10-03./Bilingstad, 2009-03-09.     
 
GICZY JÁNOS FESTMÉNYEI FÖLÉ 
 
Azt a világot fested egyre még,  
amelyik már rég nem is létezik,  
azok arcát idézed fel,  
akiké már rég porrá omolt 
a temetőkert sírhalmaiban. 
Elnézem képeiden hosszan 
ezeket a nem-szép arcokat, 
ezeket a gyönyörű arcokat,  
az élet, a sors által összegyűrteket, 
a hajsza s munka által megviselteket, 
ahogy elnyűttségükben is tündökölnek. 
Vajon ilyen szépek leszünk-e mi is 
majd halálunkban?  
Képeidről és képeid mögül 
mintha szüleim földszínűvé, csontszínűvé 
vált arca nézne vissza rám, 
mintha példáznák, hogy egy napon 
mindünk arcát fehérre meszeli majd a halál. 
Míg festményeid arról szólnak,  
hogy ami neked fáj, valamiképpen  
az fáj nekem is, festményeid 
öreg, ódon templomai,   
szárnyas oltárai, 
zsupp tetős, „kontyos” házai, 
szentképarcú öregjei 
idézik, tükrözik az én múltamat is,  
mutatják, hol van a hazád, 
s mutatják,                                                                                                           
hol keressem 
én is a hazám,  
a hajdan-voltat, de mára elveszettet. 
Festményeiden talán? 
 
Bilingstad, 2009-03-09. 
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Kovács katáng Ferenc  
 
Ajánlott versek  
 az Ünnepi Könyvhétre készült versgyűjteményből 
 
 
IDEGEN FÉNY ÉS ÁRNY                                
Ellen Grimsmo Foros-nak ajánlom norvégiába 
  
Ibsen 1. 
 
Óriási ház, tele néppel 
észrevétlen akarok beosonni 
de tágra nyílt szemmel mindenki  
engem követ, mosolyognak 
zene zsong a boltívek alatt 
mindenütt virág, balról sápadt  
mosolytalan arccal lépked valaki 
lefátyolozott idegen, szemben  
tátogó száj, sűrűn gesztikulál  
válaszra vár, kérdőn figyel, mögöttem 
halk moraj, az idegen oldalba bök 
bólintok, több kérdés nincs 
megkönnyebbülök. Kimenet 
már a jobbomon, ugyanő?  
A nagy tölgyfaajtón túl leszálló 
nap, konfetti, villanók vakító fénye 
hátamat lapogatják, benyálaznak 
mindenki velem akar parolázni. 
Darázsfészek fejjel ébredek, az ablakok 
sarkig kitárva, madárrikoltozás 
fény, fény, fény, mögötte árnyék. 
  
 
Ibsen 2. 
 
Erdei avarban gázolunk 
lombsátor árnyban. Egy tóhoz 
érünk, tükre szikrát szór ölünkbe. 
Meztelen testtel vízbe gázolunk.  
Jótékony hullámok balzsamában  
a Tenger asszonya, meg én. 
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MI SEM EGYSZERŰBB                                   
Bengt Berg-nek ajánlom Svédországba 
  
1. 
Nyár van 
de meddig? 
Katicás, szellős nappalok. 
Estére feltámad az északi 
szél. Kivárom a végét. 
 
2. 
Augusztus közepe 
csak a balga gondol a télre. 
Ki tudja, mit tervez a szél 
esőt hoz, vagy letört ágakat? 
Lusta giliszták nyálazzák 
körbe a cipőm. Kihűlt kövön 
várok hiába, fütyülök rád. 
 
3. 
Ő tudja, mit akar 
süvít a szél, elsodorja 
sapkám, messziről 
mint zsákmányra éhes 
lesben álló vad. 
 
4. 
A sötéten túl 
a várakozás, egy sapka 
hátborzongató hideg 
a gammasugarak behízelgőn  
a neved becézgetik.  
Csak akkor kérdezz, ha 
választ akarsz. 
 
5. 
A vaksi gondolatok  
sündisznókként botladoznak 
a várakozásban elfásult 
kövek között. Éjszaka lett. 
A csillagok is hátat fordítanak. 
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EGYETLEN PILLANAT 
 
Az ablakon túl villámcikázó 
négy ökörszem, fenyőcinkék 
nyírfatörzsön buzgólkodó 
fakopács. 
 
Levelek között egyetlen  
pókhálóér napsugárszál 
ágon billegő harmatcseppek. 
Miért pont február jutott eszembe? 
 
Besurran a szél az ablakrésen 
kávémról elhessegeti a gőzt 
keserű a szám 
rosszul indul ez a nap. 
A tükörben falfehér arc  
nem, ez nem én vagyok 
az éjszaka kicseréltek. 
 
Nekem gesztenyeszín  
göndör hajam volt  
íves szemöldököm 
markáns vonásaim 
meleg tekintetem... 
 
Igazolványképhez 
hasonló a tükörarc 
egyik rémesebb 
mint a másik. 
 
Szobámba menekülök.  
Finom gyapjúöltöny  
keményített ing  
frissen csomózott  
selyem nyakkendő 
ez általában segít.  
 
A ház előtt nyári illatok 
aszfaltról felszökő pára  
távolban a város zümmögése. 
Miért pont február  
jutott eszembe? 
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BÜSZKE, FEKETE VARJAK                      
Daniel Dencik-nek ajánlom Dániába 
 
Óda a kerékpárhoz 
1. 
Mikor a kerékpár még nem divatcikk volt  
tejet, túrót hordtak az asszonyok minden  
reggel a városi piacra. Friss zöldséget 
libát, kacsát, csirkét szombatonként 
a kormány elé, ülés mögé kétoldalra 
felszerelt kosarakban. A vázon átvetett 
hasas zsák miatt szétvetett lábbal  
pedáloztak. A hátsó csomagtartón 
faládában az apróka gyermek aludt. 
 
2. 
Mikor a kerékpár még nem divatcikk volt  
a kétágú létra keskenyebbik végét 
kormányra akasztotta a szobafestő, s az ülés  
alatt rögzítette. A vödrök hengermintákkal  
korongecsettel s más egyéb szerszámokkal 
a kormányon lógtak kétfelől. Festékdoboz  
mész a csomagtartón hátul. Inas a vázon.  
Zacskó-csákós fejük versenyt futott a széllel. 
 
3. 
Mikor a kerékpár még nem divatcikk volt  
a szabó hetente kétszer vette elő 
fényesre sikált bringáját. Hétfőn 
árut hozott végben, bélést, szövetet 
kormányon átvetve, egész úri módon 
tekerhetett hazáig. Ki gondolta volna: 
gomblyukkötő, cérna, koptató, géptű  
ripszalag a kalapja alatt lapult. 
A csomagtartón keményítő-gesztenyeliszt. 
Szombaton készárut vitt a nagypiacra;  
a pantallók kemény papírba hajtva  
a kormányon, párban hozzá a zakók 
egymáson, mind a vállán elrendezve 
hogy a keményre vasalt mellrész, fazon  
ne gyűrődjék. Félkézzel kormányzott.  
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4. 
Mikor a kerékpár még nem divatcikk volt  
a postás degeszre tömött táskával  
a vállán felült a nyeregbe, s bizony 
késő délutánig le sem szállt onnan. 
Végig a kertes házak utcáin 
a postaláda felőli oldalon kerítésnek 
támasztotta lábát, másikkal menetre 
készen a pedálon egyensúlyozott.  
A táskát a vázra lendítve  
kiválogatta, hogy mi érkezett az adott 
címre. Az újságot, leveleket a ládába  
dobta, de ha lottót árult vagy 
pénzt hozott, becsengetett. A gyalogos 
postást bizalmatlanul méregették. 
 
5. 
Mikor a kerékpár még nem divatcikk volt  
a kéményseprő csak közlekedésre használta 
szerszámait mind-mind magára aggatta, 
karikában acéldrót, végén tisztítókefével  
a vállán átvetve. Övében kétoldalt titokzatos  
kefék, kaparók, kanalak, s még a bal vállán is  
U alakú, fanyelű valami. Hanem a kerékpár 
ülését egészen magasra srófolta, hogy lába 
alig-alig érte a földet. Kimagaslott az utca  
forgatagából; büszke, fekete varjú. 
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Kovács katáng Ferenc: Ághegy XIV. 
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Bartha István 

TÜNŐDÉS SORSOK FELETT  
Mi lett volna ha?…Hogy lett volna, HA ?... 

 
A XX. század embere igen sok nyomorúságon ment keresztül és számos olyan eset 
történt az emberekkel, amellyel kapcsolatban fel lehetne tenni ezt a kérdést. Néhány 
példával szeretném illusztrálni azokat a különös sorsfordulásokat, melyeknek magam 
is szenvedő, vagy élvező alanya voltam. 
 
Hogyan lettem katona, három évvel korhatár előtt? 
 
1942-őt írtunk. A marosvásárhelyi Református Kollégium hetedikes diákjaként élvez-
tem az életet és a tanulást. Nagyban terveztem, hogy jövőre érettségizek és utána 
elvégzem a textilmérnökit, s mire a 22. életévemet betöltöm, már kész mérnök le-
szek. Még azt is célul tűztem ki, hogy két évre Olaszországba megyek tanulmányútra, 
s aztán visszatérek hazámba: megnősülni, családot alapítani. És dolgozni, dolgozni… 
Így tervezgettem magamban a jövőmet, amikor Papp Károly osztálytársam, cserkész-
pajtásom és barátom „bizalmasan” közölte velem, hogy jó lenne, ha maros megyei 
illetőségemet feladnám és átjelentkeznék például Kolozsvárra. De miért? - kérdeztem 
meglepetten. Miféle szamárság ez? Karcsi közölte, hogy azért mert besoroznak és 
behívnak katonának. Ez lehetetlen!- magyaráztam, hiszen még a huszonhármasok és 
a huszonnégyesek is előttem vannak, miért hívnának be engem, a 25-öst, három évvel 
korábban? Károly barátom csak annyit mondott, hogy elhihetem, biztosan tudja, hi-
szen az apja polgármester. Tőle tudja, hogy rövidesen besorozzák az említetteket, s 
érettségi után, tehát 43-ban behívják őket katonának. Egyébként én már kolozsvári 
illetőségű vagyok- mondta a barátom. Elfogott a pulykaméreg, és csak azért is, ma-
radtam vásárhelyi illetőségűnek. A titoktartás ígérete mellett elárult titok, sajnos va-
lóra vált. Karcsinak igaza lett! 1942 őszén besoroztak és 1943 októberében bevonul-
tattak a szászrégeni 19-es Székely Határőrzászlóaljhoz. Ez volt az első olyan nagy 
HA, amelyiknél elbuktam. Ki tudja? Ha kolozsvári illetőségű lettem volna, nem so-
roztak volna be, és be sem hívtak volna katonának. De az is segíthetett volna megúsz-
nom a katonaságot, HA mondjuk, megbukom a 8.-ban, és ismétlem az évet. De ez a 
Ha sem vált be, mert jelesen végeztem, s így karpaszományos katona lehettem. Nagy 
szó! Ezekből lettek a tartalékos tiszturak. Mellesleg meg kell említenem, hogy beso-
rozás után megkértem Édesanyám egyik vitéz rokonát, aki Andrássy Gyula gróffal 
volt rokon, és bennfentes volt a Honvédelmi Minisztériumban, hogy próbáljon meg 
felmentetni engem. A válasz sajnos ez volt: Pistukám, rólatok hivatalosan nem akar-
nak tudni. Nyugodj meg, be kell vonulnod és katonának kell lenned, a haza védelmé-
re! Sajnálkozhattam azon, hogy a nagy HA-t elmulasztottam. De valamennyi fenti 
HA érvénytelen lehetett volna, HA nem korengedéllyel kezdem meg az első elemit, 
mert akkor 1943-ban még csak hetedikes lettem volna, s így nem jöhettem volna szó-
ba, mint „katonatojás”, ahogyan az ifjoncokat nevezték, vagy pláné „hamvas arcú 
kiskatona”, ahogyan kiképzőtiszteseink csúfoltak bennünket. 
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Katona időmhöz kötődik egy másik fontos HA, melyet, ha másképpen döntök, meg-
úsztam volna a frontszolgálatot, és azt a rengeteg hegymászást, amit a katonaság ne-
kem tartogatott. Mert az egész háborúskodás nem állott egyébből, mint futkosni a 
hegyekben a ruszkik elől. Mi magyarok a hegycsúcsokon foglaltunk állást, aknazárral 
körülvéve magunkat, a ruszkik pedig a völgyekben nyomultak előre. Sokszor alig 
tudtunk a hegyekről ép bőrrel lemászni, némelyeket közülünk a saját aknazárunk 
gyilkolt meg. Hol előttünk, hol mögöttünk bukkantak fel a ruszkik. Micsoda hadve-
zetés! 
Ez a HA úgy történt, hogy alakulatunkat Marosvásárhelyre vezényelték a tanklakta-
nyába, hogy „felkészítsenek” a bevetésekre, amelyek már a Kárpátokban zajlottak, 
elérték Erdély határát is. 
Történt egy szép őszi napon, hogy futballoztunk a sűrű keréknyomokkal barázdált 
laktanyaudvaron. Egy szerencsétlen fejelés után a jobb lábam beszorult a keményre 
száradt kerékvágásba, a bokám nyomban kificamodott. Fájdalmamban felordítottam. 
A lábam rögtön bedagadt, a bakancsot le kellett vágják a lábamról. A betegszobába 
kerültem, ahol H. Sándor cserkésztársam ínhüvelygyulladással feküdt már vagy két 
hete. Sándor, aki cseh-orosz etnikumból lett székely katona, jó összeköttetésekkel 
rendelkezett. Elmondta, hogy vagy két hét múlva átteszik a kórházba, és ott addig 
„kezelik”, amíg a ruszkik átvonulnak Erdélyen, s így megússza az egész kálváriát. 
Sándor felajánlotta, hogy nekem is lesz helyem a kórházban, a porcleválás miatt nyu-
godtan elsántikálhatok néhány hónapot betegszabadságon. Sántikálás volt valóban, 
mert olyan erős fájdalmat éreztem minden lépésnél, hogy az egész futballt és a ka-
szárnya göröngyös udvarát ezerszer is elátkoztam. De akármekkora is volt a fájda-
lom, hétvégeken kilógtunk a laktanyából, persze hamis kilépővel, amit Sándor szer-
zett.  A kilépés mikéntje úgy történt, hogy Sándor kiment előre, szerzett egy fiákert, 
és akkor az ügyeletes tizedes szalutálása mellett, sántítgatva elhagytam a kaszárnyát.  
Gondolkodtam azon, hogy mi lesz HA, tényleg megúszom a frontra kerülést. Minek 
menjek sántán fel a Kelemen havasokra, éppen a 2102 méter magasságba, amikor 
mindent megúszhatok a porcleválásommal. Mielőtt eldöntöttem volna ezt, gondoltam 
kikérem az Édesapám véleményét is, akit igazságos embernek tartottam. Apám ezt 
mondta: Nézd, egyetlen fiam, mit javasolhatnék… Hallgasd meg egy katonatársam 
történetét, akivel együtt voltam Galíciában a fronton. Valahányszor támadás volt az 
én komámnak mindig idegösszeroppanása lett hirtelen, vagy heveny gyomorfájás jött 
rá. Én minden rohamban becsületesen részt vettem, és megúsztam sebesülés nélkül. 
Igaz, hat évig orosz hadifogságot kellet elszenvednem. Rohamoktól félő bajtársam 
pedig megúszta a frontot, meg a sebesülést is, és hadnagyi rendfokozattal leszerelt. 
1919-ben, amikor „kitört”a kommün, hadnagy barátom a várban teljesített szolgála-
tot. A kommunisták megostromolták a budai várat, folytatta Apám, és mit gondolsz 
fiam ki volt az első áldozta ennek a támadásnak?  Bizony, az én kedves hadnagyom. 
Döntsd el fiam, hogy megérte-e ennek az embernek, hogy annyi hazudozással és gyá-
váskodással mentette az életét? 
Apám elbeszélése nagyon meghatott, úgy döntöttem, hogy mégis kimegyek a frontra. 
Így lettem aztán én is, sebesülés nélkül, három évig orosz hadifogoly. Ilyenformán a 
Bartha család elég sok esztendőt áldozott a háborúsdira! 
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Papp Károly barátommal furcsán bánt a sors. Orvostanhallgatóként a mentőknél telje-
sített önkéntes szolgálatot.1944 szeptemberében az oroszok több bombát dobtak Vá-
sárhelyre. Barátomat, sebesültápolás közben, fején találta egy bombaszilánk, s ha 
nem műtik meg azonnal, akkor ő is hősi halottként végezte volna. Sérüléséből fel-
gyógyult, elvégezte az orvosit, és igen jó szívgyógyászként halt meg, néhány évvel 
ezelőtt. 
 
Egy ártatlan tizenhat éves szép lányka végzetes HA-ja 
 
Schiller  Marikát  frontra  készülő  betegszabadságos  katonaként  ismertem  meg, 
Gödemesterházán, ahol Margit testvérem családjánál töltöttem frontelőtti utolsó nap-
jaimat, kisvasúttal egyenesen a Kelemen-havasokba utaztam. A front már nagyon 
közel volt. Marika elvált szülők gyermeke volt és apjától  „végzetes” német nevét 
örökölte csupán. Édesanyja székely szüleinél lakott, akik mint édes gyermeküket 
nevelték. Nagyszülei szemben laktak testvéremékkel, s így Gödemestreházára érke-
zésem másnapján szerencsém volt megismerni ezt a szép kis lánygyermeket. Valami-
ért átjött a nővéremhez, s így kész is volt a vele való ismeretségem. Hamvas szépsége 
és élénk temperamentuma azonnal lángba borította alvó szívemet, hisz már hónapok 
óta „szalma” voltam, lévén, hogy minden régi diákszerelmemnek pontot tettem a 
végére. 
Úgy éreztem s nővérem is úgy vette észre, hogy Marika szíve is lángra lobbant, s ez 
isteni jóérzéssel töltötte el a lelkemet. Szerelmünk teljesen ártatlan, plátói volt, hiszen 
magam is csak 18 éves voltam és cserkészkéntt úgy neveltek, hogy a nőben anyát, 
lánytestvért vagy leendő feleséget lássak. Akkoriban a fiatal fiúk és lányok nem vol-
tak annyira szexre éhesek mint a mostaniak. Erkölcsünk egészen másként irányította 
ösztöneinket. Marikában én mindjárt leendő feleségemet láttam, és úgy gondolkoz-
tam, hogyha életben maradok, elvégzem az egyetemet és Olaszországot is magam 
mögött tudom, feleségül veszem. 
Ezt Marikával szépen, meghitt kettesben megbeszéltük. Most is kellemesen, szívem 
minden melegével, emlékszem vissza, hogyan ültünk egymás mellett, egymás kezét 
szorongatva a nővéreméknél, vagy Marikáéknál a fáskamrában, mert a nagymama 
nem helyeselte unokája katonával való enyelgését. Valahol, erdélyi emléktárgyaim 
között még megvan az a két tábori lap, melyet Marika küldött nekem a frontra, a 
Cserbükk tetőre (a titkos tábori postaszámra már nem emlékszem), de lelkes kis mon-
datai ma is melengetik öreg szívemet. 
Szegény Marika, nem sejthette, hogy szerelmünkből és tervezett házasságunkból 
semmi sem lesz, mert, az a rettenetes gyászos, életcinikus nagy HA közbeszólt, és 
nemcsak Marika szerelmének, de fiatal életének is, alig egy évvel találkozásunk után, 
vége szakadt. A hadifogságból hazajövet tudtam meg, hogy Marikát, német neve 
miatt a román hatóságok a Szovjetbe küldték, azzal a mintegy kétszázezres német 
kontingenssel, melyben a két állam, mint „jóvátételi törlesztésben” egymással meg-
egyezett. Szegény, ártatlan kis Marikám,- alig tizenhat évesen, mint „háborús bűnös” 
ugyanoda kerül, ahová én, a katona, aki fegyverrel a kezében harcolt a kommunizmus 
ellen. Az ő „hadifogsága” sokkal súlyosabb lehetett, mint az enyém. Fiatal szervezete 
nem valószínű, hogy kibírta azt a davajozó, élelem nélküli fogolyszállítást, s akkor 
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már útban, a nagy Szovjetunió felé elpusztulhatott. És ugyanúgy dobhatták (rakták) 
ki a vagonból, mint a szállítmányunkból az elhalt, megfagyott fogolytársakat. A vas-
útállomások mellett, mint a talpfákat halomra rakták a sok drága életet, hogy majd ha 
a fagy enged, elhantolhassák valamely tömegsírba. Ha kibírta a szállítást, akkor a 
lágerben vérhas, vagy a kiütéses tífusz végezhetett vele. Vagy. És ha ezeket a bajokat 
is megúszta, akkor valószínűleg, szépséges teste és arca miatt az orosz őrök kéjvágya, 
a gyakori megerőszakolás okozhatták halálát. Ki tudja, mit szenvedhetett a drága 
teremtés, akinek szívében én lehettem az utolsó ismert magyar fiú emléke... 
Itt is a HA! Ha Marika megváltoztatta volna nevét Siklós, Sipos, vagy valamely más 
magyar névre, akkor talán ma is élne, és boldog nagymama babusgathatná unokáit, 
talán közös unokáinkat. Ki tudja? 
Micsoda cinizmusa ez a sorsnak! Csak az az őrült, mindent felforgató istentelen, 
kommunista ideológia vezethette oda az embereket, hogy ilyen gaztettek elkövetésére 
képesek legyenek. 
Hogy az elhurcolt, kényszermunkára kiszolgáltatott erdélyi szász asszonyoknak, lá-
nyoknak milyen sors jutott a szovjet paradicsomban, azt Vásárhelytől Budapestig 
tartó vonatutazásom alatt tudhattam meg egy középkorú cikmandorfi szász asszony-
tól, aki több mint két évet húzott le különböző szovjet munkatáborokban. Az ember-
telen munkaviszonyoktól kezdve, az őrök, szinte naponkénti nemi erőszakáig, az 
éheztetés és a magzatelhajtás szenvedéseit is megélte útitársam. Aki megszülte a gye-
rekét – mesélte – attól elvették és soha nem tudta mi történt gyermekével.  
Oh, Istenem, micsoda élet, micsoda pokoli fájdalmak! Ennek a szegény asszonynak 
az volt a bűne, hogy férje folkszbundista volt, és bevonult a hitleri hadseregbe. Orosz 
fogságba került, és szerencsével, mint fiatal felesége, túlélte a Gulágot, aztán ismét 
összekerülhetett megkínzott élettársával. Csak Istenbe vetett hitem és imádságaim 
tartották bennem a lelket - mondta az asszony. - És az a remény, hogy egyszer csak 
megszabadulok kínzóimtól. Szomorú szívvel sorsa megrázó lelkembe zárt emlékeivel 
búcsúztam útitársamtól. Remélem, hogy Németországban, ahová férjestől kivándo-
rolt, kárpótlást kaptak testi és lelki mepróbáltatásaikért.  
Délvidéken is szembetalálhatjuk magunkat a különféle népcsoportokat érintő a Mi 
lett volna ha? kérdéssel. 
 
Bácskában történt 
 
Ha Magyarország nem támadja meg a szerbeket, s ha a szerbek a „győztes” háború 
után nem állnak bosszút vélt, vagy valós sérelmeikért -, de milyen bosszút!! - akkor 
ma Ókér község német és magyar lakossága még mindig a helyén van, és nem kerül-
tek volna tömegsírokba. Sajnos, a HA másképpen akarta.  
A magyar csapatok 1941-ben megszállták Bácskát, az ottani magyarok és németek 
nagy örömére, de az odatelepített délszlávok (rácok, csetnikek) nagy bánatára, kivált-
va ez utóbbiak legkegyetlenebb bosszúját minden magyar, német és nem szláv népes-
ség ellen. 
Molter Károly híres erdélyi író éppen ebben a faluban született, a helybéli német ajkú 
kovács fiaként. Iskolái és az egyetem elvégzése után, a marosvásárhelyi Református 
Kollégium tanára, s a Marosi családba beházasodva, nem is magyarrá, hanem igazi 
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székellyé vált. Három fia született Zsófi nénivel való házasságából: Péter, Pál és Bar-
na. E három közül Pál a barátom volt, ha jól emlékszem már ötéves korom óta. Vala-
hányszor Apámékkal Vásárhelyre szekereztünk, vidéki otthonunkból, azon voltam, 
hogy a velem egyívású Pál barátommal mehessek. Apám gyakran kereste fel Molter 
Károlyt, hogy irodalmi tevékenységében, mint vidéki tanító segítséget és útmutatást 
kapjon. Az utazás bérelt szekérrel történt, mivel se szekerünk, se lovunk nem volt. 
Rendszerint egy Kotora nevű félig román, félig cigány embert fogadtunk meg, aki 
apám állomáshelyének, Toldalagnak „hivatalos” fuvarosa vala. Szegény Kotorának 
csak egy nagyon sovány lova volt, s ezért a családunkban az a szó járta a sovány em-
berekkel kapcsolatban (még ha családtag is volt az illető), hogy „gebe” mint a Kotora 
lova... Nekem, vidéki, szegény felekezeti tanító fiának nagy élmény volt Molterék 
főúri lakásában gyönyörködni, s amíg apámék a városban ügyes-bajos dolgaikat in-
tézték, addig én Pál barátommal mindenféle gyerekes dolgainkról beszélgettünk, köz-
ben jóízűen fogyasztottuk Zsófi néni finom süteményeit. 
Egy alkalommal, amikor ismét Molteréknél voltam, Pali ágyban fekvő beteg volt, és 
arra kért, nyomjam meg a csengő gombját, hogy édesanyja bejöjjön hozzá. Nem vol-
tam villanyos dolgokhoz szokva, nálunk még petróleumlámpa volt divatban, nem 
mertem megnyomni a csillár alatti gombot. Pali, hiába erősködött, hogy „nyomd már 
meg, mert én nem érem el”, a technikától mentes gyermekségemben hajthatatlan ma-
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radtam. Nem és nem! Úgy, hogy szegény Palinak kellett lázasan felkelnie az ágyból, 
hogy aztán kapcsolatba kerüljön édesanyjával. 
Ezt a paraszti, technikától való félelmem még ma is megmosolyogtat, ha eszembe jut. 
Elég az hozzá, hogy Pállal szépen felnövekedtünk, mindketten kollégiumi diákok 
lettünk, s mint ilyenek a negyvenes változás után, amikor Észak-Erdély Magyaror-
szághoz került, együtt léptünk be a Kollégium cserkészcsapatába. Amikor Bácska is 
visszatért, ez volt a nagy HA kezdete Délvidék számára, a Cserkészszövetség anyagi 
segítségével, 166-os számú cserkészcsapatunk lehetőséget nyert kéthetes délvidéki 
utazásra, hogy Bácshadikfalván meglátogassuk a Bukovinából (szintén a nagy Ha 
alkalmából) áttelepített csángókat. Palival elsőnek jelentkeztünk erre az útra, Palit 
vonzotta  az  a  lehetőség,  hogy  édesapjának  rokonait  végre  megismerheti. 
Bácshadikfalvától Ókér alig 10 km-re volt csupán. A kétheti táborozás nagyszerűen 
sikerült, és Pali is boldog volt, mert számos rokonával találkozhatott. Aztán jött a 
háború, mely engem az érettségi után mundérba öltöztetett, és amit Pali megúszott, 
mert egy osztállyal lejjebb járt, s bár 25-ös volt, nem hívták be katonának. (A bácskai 
táborozás akár egy külön írást is megérdemelne, mert nagy élmény volt számunkra 
találkozni bukovinai testvéreinkkel, akiket a hegyekből egyenesen a leglapályosabb 
alföldre telepítettek át. Mondhatom nem jól érezték magukat és igen sok férfi az al-
koholnak adta fejét. Akármelyik családot látogattuk meg, bűzlött a konyha a sava-
nyúbor szagától és a családfő bizony pityókás hangulatban volt, a hegyeiket siratták. 
Hiába kaptak jó földeket, hiába volt bőven szép fehér kenyerűk (olyan jó kenyeret és 
olyan nagy taligakerék nagyságúakat soha életemben nem láttam még), a hegyeket 
mégsem felejthették. Mintha érezték volna, hogy az a bácskai telepítés amolyan ide-
iglenes vendégeskedés, mert a háború után a szerbek elől gyorsan áttelepítették őket a 
dél-magyarországi, ugyancsak a nagy HA miatt kitelepített svábok falvaiba, ahol 
most is laknak, félig-meddig megőrzött bukovinai hagyományaikkal.) 
Hadifogságomból hazatérve felkerestem Molter Károly bácsit, s érdeklődtem a bács-
kai rokonaik iránt is. Fiam,- mondta Károly bácsi Ókéren még magnak sem hagytak 
meg egy németet se, mind meggyilkolták őket. Hát igen! Ezt tette a nagy HA velünk, 
a németekkel, a csángókkal és mindenkivel, aki a HA-t nem tudta jól kihasználni... 
Ezzel a sok HA-val körbe szeretném járni a történelmi Magyarországot, hisz magyar-
jaink, akárhová szakította el őket Trianon, vagy ha éppen Magyarországon maradtak, 
volt mit szenvedniük a sok HA miatt. 
Mielőtt azonban ezt a körüljárást elvégezném, meg kell emlékeznem azokról, akik 
valamennyi országrészünkben nagy számmal jelen voltak, s akiket a nagy HA min-
denhonnan kiszakított, és a többüket kíméletlenül elpusztított. A zsidóságra gondo-
lok, akik történelmük folyamán sokszor feleltek rosszul a választható HA-ra. Eltéve-
lyedtek Istenüktől, aki előre megmondta, hogy mi lesz a sorsuk, ha parancsolatait 
meg nem tartják. 
Knöppfler György elemista osztálytársamnak akarok emléket állítani ebben az emlé-
kezésben. Gyurkával, aki a görgényszentimrei patikus harmadik, legkisebb fia volt, 
osztálytársak voltunk a harmadik elemiben (tiszta román iskola),  ahova engem 
Sáromberkéről, a magyar iskolából „helyeztek” át, hogy megtanuljam az ország nyel-
vét, s hogy Apámnak ne adjanak „rossz pontot” azért, mert egyetlen fiát magyar isko-
lába járatja. Az országunkat ért nagy HA-ban, ez nagyon sokat számított! Gyurika 
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nagymamája még hívő ortodox zsidó volt, aki fiával ugyan egy telken élt, de teljesen 
elszigetelte magát liberális zsidó fiától és családjától. Gyurika is, amolyan „neológ” 
zsidó volt, aki kapott némi vallásos nevelést, de egyébként teljesen asszimiláltnak 
tűnt az akkori magyar-román társadalomban. Gyurkával csupán a harmadik osztályt 
jártam ki, mert a következő évben Apámék a szászrégeni román elemi iskolába írat-
tak, s Gyurkával csak nyaranta találkoztam, amikor vakációzni Görgénybe mentem 
nagybátyámékhoz. Az az egy esztendő azonban elegendő volt ahhoz, hogy Gyurká-
val és családjával összebarátkozzam. Naponta együtt hancúroztunk Gyurkával a pati-
ka hatalmas kertjében és sok-sok csibészséget követtünk el az iskolában. Csak néhá-
nyan voltunk magyarok (Gyurkát is annak számították) az osztályban, és a sok román 
között és igyekeztünk „megtartani” magyarságunkat. Tanítónőnk is magyar volt, 
anyámnak elemista társa, a Monarchia idejében, Varróné névre hallgatott, de pecso-
vics lévén velünk soha magyarul nem beszélt. Az igazgató is magyar volt. A Bátya 
nevet viselte, de nagy románnak tartotta magát. Ezt eredményezik a HA- érdekek!  
Egy alkalommal Varróné azt kérdezte az osztálytól, ki menne el Tódor osztálytár-
sunkhoz azzal az üzenettel, hogy jöjjön nyugodtan az iskolába, mert nem fogja meg-
verni. Lelkesen jelentkeztem, és csudák-csudája Varróné elfogadta jelentkezésemet, 
de mintha gyanított volna valamit, mellém rendelte Gyurkát is, hogy ketten menjünk. 
Alig, hogy az iskolából kiléptünk, mindjárt figyelmeztettem Gyurit, hogy majd én 
fogok beszélni, ő pedig csak hallgasson. Nem értette bizalmas utasításomat, de ami-
kor Tódort a kertben almát zabálva megtaláltuk, hagyta, hogy beszéljek. Átadtam 
Varróné üzenetét, a következőképpen. „Azt izeni neked Varróné, hogy be ne tedd a 
lábad az iskolába, mert úgy elveri a fenekedet, hogy soha nem lesz ember belőled”. 
Gyurka nagyot nézett, de nem szólt semmit. Eltelt néhány hét és Tódor nem jelentke-
zett. Varróné többször is kérdezte, hogy Bartha megmondtad-e neki amit izentem. 
Hogyne - válaszoltam és gyanakodva néztem Gyurkára. Ő a szünetben biztosított, 
hogy Varrónének engem el nem árul. Igen ám, de aztán egyszer, amikor Varróné 
mégis kiszedte Gyuriból, hogy mit tettem, se szó se beszéd kirendelt a katedrához, 
megpofozott és olyan tenyereseket vágott a kezembe, hogy napokig meg sem tudtam 
fogni a palavesszőt. Ezzel még nem elégedett meg a feldühödőt renegát, hanem ku-
koricára térdepeltetett nagy Románia- térképe mellé. Nagyon szúrtak a kukoricasze-
mek. A hatalmas térképnek fordulva, orommal éppen Dobrogea magasságában, csak 
úgy szórtam magamban az átkokat Varrónéra, Romániára és az egész átkozott világ-
ra. 
Knöppfler Gyuri, aki már csak származásánál, fiatal koránál fogva sem fasiszta, sem 
kommunista nem volt, mégis a nagy HA miatt „összegyűjtetett”és valahol, s mert 
zsidó volt, valamelyik koncentrációs táborban elpusztíttatott. Erről a háború után 
értesültem, amikor saját holokausztomból hazatértem. Micsoda pokoli népirtás!  Mi-
csoda sátáni kegyetlenkedés, amely embereket vallásuk, fajuk, vagy nemzeti hovatar-
tozásuk miatt pusztított el, mint a patkányokat, ezer, tízezer és milliószámra! A jelen-
ség nem új, főleg a zsidóknak, hisz őket elcipelték Asszíriába, Babilonba, sőt Egyip-
tomban is, ahol négyszáz évig robotoltak, rabszolgasorsban, kivéve azokat az éveket, 
amíg Jákob fia, József volt Egyiptom főkormányzója. És a nagyvilág hagyta, hogy 
ártatlan milliókat rabszolgaként otthonaikból elcipeljenek és krematóriumokban el-
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égessék Auschwitz, Buchenwald és megannyi haláltáborában. Ezek valamelyikében 
pusztulhatott el gyerekkori barátom Knöppfler Gyurka is, érettségis korában. 
Így lett a nagy HA nemcsak egyes személyek sorsának megpecsételője, hanem nem-
zeteknek és népeknek. Nagy a világ felelőssége ezért a sok áldozatért és a sok hiába 
való fogadalomért a háború után, hogy „soha többé!” A népirtás tovább folytatódik 
Afrikában, Ázsiában. Közelünkben nemrég zajlott népirtás Jugoszláviában. Kétlem, 
hogy az emberiség megáll az öldöklés útján. Grúziában még ma sincs béke, s a terro-
ristatámadások újra meg újra és újra véres áldozatot kívánnak. És miért? Régi, rossz 
politikai megoldások, igazságtalan békékért, rosszul meghúzott, vagy egyáltalán fe-
leslegesen meghúzott országhatárok miatt. Az okoknak se szeri se száma, csak a Jóis-
ten tudná nyílván tartani. 
Délvidékről hadd lépjünk át Burgenlandba, ahol ugyancsak sok magyarunkat vesztet-
tük el a nagy HA miatt, mert ezt az országrészt azért csatolták Ausztriához, hogy 
Bécset elláthassák zöldséggel és gyümölccsel. Ezért kellett több mint hatvanezer ma-
gyarnak idegen uralom alá kerülni, ahol nem vad módszerekkel, hanem kifinomult 
nyugati „udvariassággal” vették el iskoláikat, s ezzel együtt anyanyelvüket is. Elszo-
morító volt tapasztalnunk, amikor Burgenlandon keresztül autózva, svédként, kedves 
kis osztrák vendéglőkben ebédeltünk, a tulajdonosok megvallották, hogy magyarok, 
de sajnos már nem tudnak magyarul. Némelyek a nevüket is németesítették a jobb 
érvényesülés, vagy a „könnyebb kiejthetőség” kedvéért. Sajnos ez az „udvarias” 
módszer Svédországban is működik, mert olyan lengyel nevű jó „magyarok”, akik-
nek családja évszázadokkal korábban kerültek Magyarországra, s ott senki nem bán-
totta a nevük miatt, még ha nehéz is volt leírni, vagy kimondani. Itt a demokrata, 
liberális Sverige-ben, alig 10-15 év után a szky-s nevet qvist-re változtatták, mert-
hogy a tanító és az iskolatársak nem tudják a gyerekük „furcsa” nevét sem leírni sem 
kimondani. Az egészben az a furcsa és nevetséges, hogy ezek az idősebb „ qvist-
ékké” vált régi magyarok úgy beszélik még 40-50 év után is a svédet, hogy messziről 
hallani, hogy finnugorok! Ha Shakespeare nevét kiejtik „angolosan”, és le is tudják 
írni, akkor a sky-s nevek sem okozhatnak nagyobb gondot derék svédjeinknek... 
 
Amikor az áldozat nem befolyásolhatja a nagy HA-t. 
 
Vannak azonban a nagy HA-nak groteszk, de mégis szomorú és tragikus esetei, ami-
kor az áldozatnak semmi lehetősége nincs, hogy sorsát választásával befolyásolhatná. 
Ez történt sok kitelepített magyarországi sváb (német) életében is.. Igen sokan voltak 
a politikai genocidum magyar áldozatai hasonlóképpen az erdélyi a német nevűek-
hez, akik már nem beszéltek németül, mert magyar környezetben nőttek fel, magyar 
iskolákba jártak és magyarnak érezték magukat. 
Hitler eszméi hidegen hagyták őket. Ennek ellenére a kitelepítettek listájára kerültek 
és menniük kellett. Egyik barátom, aki a kitelepítéskor még gyermek volt, mesélte, 
hogy az édesapja, amikor megtudta, hogy német neve miatt az ő családja is a listára 
került, elment a polgármesteri hivatalba (ez Mosonmagyaróváron történt), és kérte, 
magyarosíthassa nevét, hogy ezt a kitoloncolást elkerülhessék. A hivatalnok, ahelyett, 
hogy örült volna, hogy segíthet egy magyar szívű emberen, alaposan lehordta:”Igen! 
Most amikor ujjára ég a gyertya, magyar akar lenni! Na, majd meglátjuk!?”- mondta 
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s nem állt többet szóba az illetővel. Barátom apját hidegzuhanyként érintette a hiva-
talnok pimasz magatartása, úgy érezte, hogy magyar öntudatában sértették, nem 
hagyta annyiba a dolgot, írásban kérvényezte nevének magyarosítását. 
A kérvénynek lehetett valami hatása, mert a kitoloncolása egyelőre elmaradt. Aztán 
nemsokára lefújták a kitelepítést, hogy nyugati nyomásra-e, vagy mire, azt nem tud-
ták. Így a család maradhatott  lakhelyén, s  még a nevet sem kellett változtatniuk. 
Istenem, de furcsa világot éltünk és élünk ma is! 
A hatvanas évek elején autóval igyekeztünk fatornyos svéd országunkba vissza, s 
velünk utazott feleségem édesanyja is. A sváb fővárost elhagyva kellemetlen autóbal-
esetbe keveredtünk, ami majd kétheti kényszertartózkodást jelentett számunkra. Mi-
vel biztosítónk fizetett mindent, a kocsi javításától kezdve (egy új BMW-518) a szál-
lodaköltségekig, t egy frankfurti szállóba vettük be magunkat, s amíg a kocsit javítot-
ták sétálgattunk a városban. Nyilván magyarul beszéltünk, mert nem kellett attól fél-
nünk, mint egy másik alkalommal Pozsonyban, hogy a magyar beszédünk miatt ba-
junk lehet. (Bizony Pozsonyban oly tömény sovinizmust éreztünk, nemcsak a ven-
déglőkben, üzletekben, az utcán és a szállodában, hogy feleségemmel minden össze 
beszélés nélkül hirtelen átkapcsoltunk a svédre. Így legalább a szlovákok nem tudhat-
ták, hogy magyarok vagyunk. A hirtelen nyelvátkapcsoláson annyira meglepődtünk, 
hogy szinte belesápadtunk.) Frankfurtban sétálva, egy hölgy hallván beszédünket. 
„Maguk magyarok?” Mi azok, válaszoltuk. Elmondta, hogy ő is magyar, de mint 
„svábot” kitelepítették Magyarországról. Pedig jól érezte magát ott, s vágyik vissza 
oda, ahol gyermekkorát töltötte. „Bizony, az egész családomat kitelepítették, pedig 
nem is tudtunk németül. Iskolába kell járnunk, hogy németül megtanuljuk.” 
Milyen furcsa az a bizonyos HA! Ott álltunk az áldozat előtt üres kézzel, nem tudtuk, 
mit hozzunk fel magyar hazánk mentségére. Az áldozatok nem szólhattak bele sorsuk 
intézésébe, és mi sem befolyásolhattuk a politikai döntést, amelynek alapján hatósá-
gok munkája működött. 
 
Le-, vagy re-szlovákiázás 
 
Margit testvérem szlovákká lett, bár benne semmi szlovák vér nem volt. A második 
világháború alatt férjhez ment egy felvidéki, Pinc községbeli magyar csendőrhöz, aki 
jobbnak látta még a békekötés előtt visszatérni Erdélyből felvidéki hazájába. Így ke-
rült nővérem Felvidékre, Losoncra. Itt követelték a szlovákok, hogy, aki meg akarja 
úszni a kitelepítést, az írja alá a „vissza-szlovákosító” kérvényt, vagyis ismerje el, 
hogy szlovák származású. Jóska sógor is, aki törzsgyökeres felvidéki magyar volt, 
nővéremmel együtt, így lettek szlovákokká. Több mint kétszázezer felvidéki magyar-
ral íratták alá a hazug papirost és „szlovákok” lettek, hogy megússzák a kitelepítést. 
Most, amikor, úgymond demokrácia van, az újdonsült szlovákok és leszármazottjaik 
közül többen, szeretnének visszamagyarosodni. De a hatóságok nem engedik. Nem 
lehet! - mondják, hiszen itt az aláírásotok, hogy ti szlovákok vagytok és punktum. 
Ezen változatni nem lehet! Tehát, a szlovákok elloptak a magyar nemzetből kétszáz-
ezer főt, és nem akarják őket visszaadni. 
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Abszurdum! És ezek a jelenségek mindenki tudtával zajlottak, és senki nem tesz sem-
mit ellene. Legkevésbé a magyar kormány, melynek kötelessége kellene, hogy legyen 
visszakövetelni az ellopott magyarokat! 
És mit szóljunk arról a néplopásról, amit ma, a szemünk láttára követnek el a romá-
nok, az ősi magyar nyelvet és kultúrát még magukon viselő moldovai csángóinkkal, 
erdélyi szórvány magyarjainkkal? Van-e lelkiismerete Európának? És a világnak? ! 
Nővéremnek egyik leveléből értesültem, hogy mielőtt még „szlovák” lett volna, né-
hány héttel a „reszlovákizálása”előtt, csak azért, mert a barátnőjével magyarul, mert 
beszélni a losonci utcán, állami kommandósok berántották őket egy kapu alá, és bele-
vágtak a hajukba, hogy megcsúfolják őket. Nővérem szerint az ilyen „hajnyírás” gya-
kori volt, s a magyarok nem mertek magyarul megszólalni az utcán. Elhiszem hát, 
hogy szegény Margit testvérem, félelmében írta alá a vissza-szlovákosító kérvényt. 
Ebben az esetben az áldozatnak lehetősége volt a nagy HA megválasztásában. Ha 
nem írta volna alá, akkor kitelepítették volna, azaz áttelepítették volna Magyaror-
szágra. Esetleg Morvaországba száműzték volna, a többi felvidéki magyarral együtt. 
Az emberjogi intézményeknek kellene foglalkozniuk a nemzetrablás ilyen és hason-
ló, máig érő következményeivel.  Ha nem volna a HA, győzne az igazság.  
 
A XX. század embertelen káoszában volt olyan eset is, amikor a HA a kegyetlenke-
dők legnagyobb meglepetésére a visszájára fordult. Csallóközben, egy kis tiszta ma-
gyar községben, Kulcsodon, ahol a monda szerint valamelyik királyunk elvesztette 
kulcsát, s hogy megtalálták, ezt a nevet adták a falunak. Kulcsod kedves kis falu, erős 
református közösséggel, akiket minden bizonnyal Isten mentett meg csodálatos mó-
don a kitelepítéstől. Az történt ugyanis, hogy a kitelepítésre küldött járművek nem 
tudtak a faluba behatolni, mert a hatalmas havazás miatt, hogy az utak járhatatlanná 
váltak. Napokba telt, amíg a havazás elállt, közben a kitelepítéseket lefújták, így a 
falu lakossága ősei földjén maradhatott. Elképesztő, hogy egy magyar falu, amely 
már Árpád idejében létezett, csak úgy úszta meg az erőszakos kitelepítést, hogy a 
természeti erők közbeszóltak, és meggátolták az erőszakosokat abban, hogy szörnyű 
tervűket végrehajtsák. Ezt a történetet, Nagy Lászlónak a lánya, Andrea mesélte el, 
akivel a malmői istentiszteleten volt szerencsém találkozni. Andrea a Szlovák Mező-
gazdasági Egyetem végzős hallgatójaként Koppenhágában folytatta tanulmányait, s 
mint hívő református barátnőjével , Adriennel átjött Malmőbe, meghallgatni a ma-
gyar istentiszteletet. Ismeretségünk következményeként egy szép napon eljutottam 
Kulcsodra is, Andrea szüleinek vendégeként. A Nagy család, szeretettel fogadott. 
Több száz hektáron eredményesen gazdálkodó, nagyszerű emberek. Megígértem, 
hogy módszereiket összevetve a svéd gazdálkodókkal, a svédországi magyarok csalá-
di lapjában, a Magyar Ligetben is közzéteszem tapasztalataikat. Itt pontot teszek a 
HA- esetek felsorolására, hiszen a viharos XX. században mindnyájunkkal elmesél-
hetetlenül sok ostobaság történt. Úgy tűnik az emberiség formálisan megkergült: há-
borút háború követett, éhínség és embernyúzás bőven előfordult nemcsak a fejlődő 
világban, hanem az igen fejlett ipari országokban is. A különböző izmusok despotái 
igazán kiélhették magukat, százmilliók pusztultak el az embertelenségben. 
 Ki tudja, mit hoz a XXI. század!  A józan ész és a megértés lesz uralkodóvá konflik-
tusaink megoldásában?  Nem tudom!  Remélem. 



 
Lőrinczi Borg Ágnes versei 

 
Életem ritmusa 
 
Reggel: kakaó. 
Este: pizsamaosztás. 

                                        Napközben: tervezett spontaneitás. 
 
Csalás 
 
Én hazudtam, 
Te őszinte voltál. 
 
Én óvtalak, 
Te bántottál. 
 
Visszaút 
 
Firenzében várnunk kellett, 
a város kapuja zárva volt. 
Érkezésünkről nem értesíthettünk  
kinnrekedtünk Máraival. 
 
Otthonokba visszatérni nehéz 
 
Érzem 
 
percek 
morzsolják gondolataim 
rózsabuborékjait 
hétköznapok 
koccannak a teaillathoz 
álmatlan képzelet 
vérzik 
a hótakaró alatt 
forognak bennem 
az évszakok 
ahogyan 
a csontvelőm  
szép lassan 
megtelik  
fénnyel 
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Van 
 
Van egy hang 
bennem, 
kéz, 
lendület, 
akarni a már 
rég beteljesültet, 
újra kell, újra s újra 
 
Lankadni vélem, 
amikor elapad az éhség, 
feltör a lendület, 
különös szépség 
csalóka szó, 
délibáb, 
aratja áldozatait 
lélek sivatagban 
 
Örökségem 
 
porosodjon a könyv 
csak a tiszta szót 
 az anyámét 
gyerekkorom dalait 
nagyapám hangját 
ami bennem él s csirát hajt 
apám kemény tartását  
ügyetlen mozdulataim dallamát 
ezeket édesgetem 
 
gyerekeim mosolyát  
nem tudásom táplálja 
értelem teremt rendet 
rendíthetetlen  káoszt 
végleges végtelent 
dobbantást 
új könyvekhez  
könnyeket 
értelmem ad 
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Ő 
 
ha meglátom kék 
ha megismerem zöld 
ha megtetszik magas 
ha megszeretem elviszem 
ha elvisz sírok 
 
Szerelem 
 
Hidakat építettek, 
végteleneket, 
pedig átúsztam volna 
 a vizeket, 
érted. 
 
Emlékszel? 
 
Meséltem a tavirózsa 
ébredéséről, 
az ágyban 
én feküdtem. 
 
Hírek 
 
Valahol a déli sarkon 
elmaradt a fagyás 
vizek osontak 
ostoba rohammal 
felmásztak a fákra 
és a házakra. 
 
Valaki kivezényelte 
őket Ázsia félszigetére, 
és szigeteire, 
s százezrek képtelenek 
elbánni az 
őrült vizekkel. 
---- 
A külügyminiszter Stockholmban telefonált, 
hogy szedjék le már azt a macskát a fáról, 
mert zavarja a újévi díszelőadást…  
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Neufeld Róbert 
 

Mindörökké fiatal  
 
Tordai György intett a kapusnak, és lassan kihajtott a telepről. A Skövdei Volvotelep 
gondjait ezzel egy darabig lezárt fejezetnek tekintette. Jó vacsora várta a Billingehus 
étteremben, majd jó éjszakai pihenés. Holnap reggel pedig a régen tervezett autótúra.  
Tordai a Volvo cég mérnöke volt. Ha szabad lett volna neki, akkor nem ezt a pályát vá-
lasztja diákkorában, de belátta, hogy ha érvényesülni akar a fémiparával élenjáró Svéd-
országban, akkor a nyelvtanulás mellett megfelelő képesítést kell szereznie. Tordainak 
már fiatal korában érzéke volt a realitások iránt. Egyetemi éveit a göteborgi Chalmers-
nél szilárdan elégséges osztályzatokkal végezte. Ez még a hatvanas években történt, 
amikor ifjú forradalmárok lelkesen megszállták a diákegyesületi székházakat s közben, 
ha idejük engedte, és mert kedvüket lelték benne, kolleganőiket hágták meg hasonló 
hévvel. Tordai Gyuri is ezek közé tartozott. Akkorra már a svéd nyelvet elég jól bírta, s 
így, a jó hírű Chalmers papírjaival a kezében, hamarosan állást kapott, mégpedig a 
torslandai Volvo-műveknél. Onnan aztán tizenöt éven keresztül ki sem mozdult. A 
nyolcvanas évek elején megnősült, majd nyolc év után gyermektelenül elvált. Elérkezett-
nek látta az időt, hogy valami máshoz kezdjen. Szabadúszó lett. Nehéz évek következ-
tek. A kilencvenes évek elején a nagyvállalatok jelszava a takarékosság volt. Futószala-
gon mondtak fel a sok házon kívüli tanácsadónak. Lassan javult Gyuri helyzete, bizto-
sabb lett alatta a konzultánsi talaj. 
Kettétört házassága után hosszasabb érzelmi kapcsolatot nem tartott fenn. Nem találta 
értelmét, ismét lekötni magát, pedig alkalma lett volna elég, hiszen jegygyűrű-vadászok 
akadtak bőven, és a svéd nők legtöbbjének kicsit egzotikus is volt magyar származása. 
De mivel soha nem volt teljesen biztos a dolgában, mindig felmondott a szebbik félnek, 
mielőtt a kapcsolat túlságosan elmélyült volna. Idővel aztán ez megbosszulta magát, 
mert az évek múlásával önbizalma is megcsonkult. Most, amikor az ötvenen túl volt 
nemigen remélte, hogy valaha is olyan szerelemre gyullad, amelyre házasságot építhet.  
Az út felfelé a pompás Billingehus fogadóig olyan volt, mint egy alpesi szerpentin. 
Annyit kellett tekergetnie a kormányt, hogy a végén már belefájdult a karja. Meg-
könnyebbült, amikor végre leparkolhatott. Az étteremben megállt a főpincér pulpitu-
sánál. Na, itt ma este minden foglalt, gondolta magában, amint az éttermen végignézett. 
A nagy csarnok kongott az ürességtől, de a megterített asztalok hosszú sora vendégse-
regre várt. Ezt tapasztalatból tudta. Itt-ott látott csak egy-egy felszolgálót a terítékeken 
igazítani, különben egy lélek sem volt a nagy teremben. Biztos valami kongresszus le-
het, gondolta. És éppen ma este. A francba! 
- Segíthetek? 
Megfordult. Nem vette észre a főpincért közeledni. Ott állt hirtelen előtte.  
- Kaphat itt valamit az ember éhhalál ellen? Vagy minden foglalt? 
- Igen, sajnos. Két kongresszusunk is van a hétvégén. 
- Kár! Pedig ez a maguké a kedvenc vendéglőm itt Skövdében. 
- Igen? Ezt jó hallani, de sajnos ez van. 
A főpincér bocsánatkérően nézett Gyurira. Aztán intett neki, hogy várjon. 
 - Megyek, megnézem, hátha van hely benn az Intimben. 
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Gyuri bólintott, és aztán csak nézett a pincér után, amint az eltűnt az étterem egyik kijá-
ratán. Az Intimet ismerte. Picurka terem, mindössze néhány asztal. Nincs sok remény rá, 
gondolta, hogy ott akár egyetlen hely is szabad lenne. És habár a választék lenn a város 
szívében csak a Billingehusnél gyengébb lehetőségeket kínált, mégis kezdett a dolog úgy 
kinézni, hogy a végén majd valahol ott fog kikötni. A gondolathoz kezdett éppen sava-
nyú képet vágni, amikor látta, hogy a pincér integet feléje. Odasietett hozzá.  
- Vannak még csodák, kérem. Van egy szabad asztal az ablak mellett. 
- Ezer köszönet! Megmentette az estémet.  
Kihúzott egy húszast a pénztárcájából és összehajtva a pincér kezébe csúsztatta. Az 
meghajolt és kitárta előtte az ajtót. 
 
2. 
 
Az Intim nagyjából tele volt már, csak két kis asztal volt még üres a nagy panorámaab-
lak mellett. Az egyiken piros táblácska jelezte, hogy foglalt, ezért Gyuri a másikhoz ült. 
Elégedetten dőlt hátra a széken. Innen az ablak mellől fenséges kilátást nyújtott a város 
és a zöld, erdő borította környék. 
Körülnézett. Az asztaloknál többnyire párok ültek. Nagyobb társaság csak egy asztalnál 
volt, előttük két zászlócska, a svéd és a német színekkel. A társaság jókedvű csoportnak 
nézett ki, nevetésük beharsogta a szűk helyiséget. Biztosan a Volvo vendégei, gondolta 
Gyuri, amíg pár másodpercig nézte őket. Aztán visszatért az ablak nyújtotta látképhez. 
Halk ajtónyikorgás hallatszott. A konyha csapóajtaján fiatal pincér jött be gyümölcsös-
tállal. Gyuri inteni készült, de a pincért egy fiatal pár foglalta el, és miután kiszolgálta 
őket, rögtön visszament a konyhába anélkül, hogy őt észrevette volna.  
Kisvártatva megint nyílt a csapóajtó. Gyuri ismét inteni készült, de keze félúton megállt. 
Az ajtón egy középkorú pincérnő lépett be, és Gyurinak egyszerre akkorát dobbant a 
szíve, hogy azt hitte rögtön megáll. Minden idők legszebb teremtése állt az ajtóban, kar-
ján tornyosuló tányérhalmazzal, eszményien szép arcán bájos mosollyal. Gyurinak elállt 
a lélegzete. Azon kapta magát, hogy úgy bámul, mint valami kisgyerek a cukrászda kira-
katára. Hirtelen magához tért és zavartan az ablak felé fordult. Micsoda illetlenség, kor-
holta magát, de csak nagy erőfeszítéssel sikerült megállnia, hogy ne forduljon meg, és ne 
bámulja a nőt. Ez sikerült is egy darabig, de aztán megint a nő felé fordította a tekintetét.   
A nő a németeknek tálalt, ez teljesen elfoglalta. Gyuri így továbbra is legeltethette rajta a 
szemét, szépségétől, alakjától, kecses tartásától, bájos mosolyától elbűvölten. Nahát! 
Micsoda egy szépség! Nagyot sóhajtott.  Hirtelen azon kapta magát, hogy elemezni pró-
bálja, mi az ami vele történik. Hallott már esetekről, amikor meglátni és megszeretni egy 
pillanat műve volt, de mivel ő nem úgy nézett ki, mint egy Cary Grant vagy az új csillag 
Mel Gibson, ezért eddig még senki nem lett szerelmes belé egy pillanat alatt. Igaz, ő sem 
másba. Az persze előfordult, hogy egy-egy étteremben vagy a strandon, sóvárgó pillan-
tásokkal illetett egy-egy húszéves csodát vagy bájos arcot, sőt az is, hogy tekintetével 
levetkőztette őket. De hogy első pillantásra szerelmes legyen, ilyen még nem volt. „ Mi 
történik tulajdonképpen? Annyi megszakadt, széttört kapcsolatot és ezernyi szertefosz-
lott illúziót hagyott maga mögött. Tartogat az élet valami meglepetést a számomra.” 
Elmosolyodott. „Lehet. Legfőbb ideje, hogy átéljek valami olyat, amilyet az a sok sztár 
él át azokban a limonádé tévéfilmekben.” 
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A fiatal pincér megint megjelent, de Gyurit már nem érdekelte. Abban reménykedett, 
hogy az a pincérnő jön majd az asztalához. Álmainak hölgye éppen megszabadult a tá-
nyéroktól, de még mindig ott állt a németek asztalánál, így zavartalanul bámulhatta. Va-
lósággal szívta magába a csodálatos látványt, a nő alakjának minden milliméterét, épp-
úgy, mint amikor valaki valamilyen világhírű festményt először lát, vagy éppen egy nőt, 
akivel álmai valóra válnak.  
A nő dús, hófehér haját rövidre nyírva, kislányosan viselte. Hajszíne tökéletesen illett 
hozzá. Gyuri biztos volt benne, hogy a nő tudja, nincs szüksége hajfestésre. Hiszen még 
sminket sem igen tett magára. Jó Isten, micsoda szépség! Az a magas homlok, a hosszú 
szempillák és az a picinyke orr! A milói Vénuszé sem szebb! És mindezt tetézi kívánatos 
felső ajka, amivel a vad vágyakat képes gerjeszteni. Gyuri legszívesebben odarohant 
volna az életre kelt Vénuszhoz, hogy magához rántsa és csókolja fulladásig. A gondolat-
ra nagyot szusszant, alig jutott levegőhöz. Megint zavarba jött. Csak nem hallotta meg 
valaki? Körülnézett. De aztán bámulta pincérnőt.  
 

Forsman (Toma) Attila: Akt ( olaj) 
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Fekete, bokáig érő szoknyát viselt, és picinyke fehér csipkeszegélyes kötényt. Rövid 
ujjú, nyitott hófehér blúzt. Napbarnította alsókarja, mint valami tizenéves csitrié. Csukló-
ján divatos Gucci óra, de lehet, hogy Cartier volt. Gyuri megint a lenyűgözően szép pro-
filját bámulta. „Úristen, micsoda teremtés! Legyen ez is az ő asztala! Igen legyen” - 
mondta magában. „ Beszélnem kell vele!”  
A németek asztalánál rendben mentek a dolgok. A vendégek nekiláthattak az evésnek. 
Az eszményi lény sarkon fordult és Gyuri asztalához lépett. 
- Jó estét kívánok. Azonnal hozom az étlapot. 
Hangja lágy, dallamos. „Kissé fátyolos.” Gyuri azonnal ábrándozni kezdett. „Szférák 
zenéje! Éjjel-nappal tudnám hallgatni. Esetleg egy árnyalattal halkabb, rejtelmes édes, 
ígéretes lehet, amikor suttog.” Gyuri fantáziája szárnyalt. Falta szemével a pincérnőt, 
amint az a konyha felé igyekezett. 
 
3.  
 
Hirtelen ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy tükörbe nézzen. Szó sem lehetett, arról, 
hogy kimenjen a mosdóba, a pincérnő minden pillanatban megjelenhetett az étlappal. 
Fésűt vett elő. Lopva körülpillantott, gyorsan igazított a frizuráján. Szalvétával lesöpört a 
válláról néhány hajszálat, megigazította a nyakkendőjét, a mandzsettáját centire kihúzta 
a zakó ujjából. „Tiszta hülye vagyok” – mormolta, aztán újabb nagy szusszantással hát-
radőlt a székén. 
„Most mit tegyen? Mi következik? Ez a nagy kérdés. Viselkedjem úgy, mint egy jól 
nevelt vendég? Mutatkozzam kimértnek? Vagy engedjek érzelmeimnek és vállaljam a 
következményeket? Mondjuk, a nyilvános rendreutasítást? Nem, ezt semmiképpen sem! 
Ez kínos lenne! Megszégyeníthetne ennyi vendég előtt. Nem, ez lehetetlen!” Nem tudott 
határozni. „Meglátni és megszeretni? Nem, ez nem az. Ez nem csak szerelem. Ez valami 
tajtékzó őshullám, egy mindent elsöprő szökőár! Cunami! Nagy alkalom. Élhetek száz 
évig is, ilyen nem lesz többé”. A panorámaablakon át lenézett a városra. A nagyszerű 
kilátás lefoglalta egy pillanatra és csillapította hánykolódó gondolatait. 
- Parancsoljon. Itt az étlap. Aperitifet hozhatok? 
- Nem, köszönöm. Majd valamiféle jó bort...  
- Húsételt vagy halat? 
- Megnézhetném az étlapot? Ma valami különlegesen finomat szeretnék - mondta majd-
nem suttogva. 
- Kérem. Akkor majd jövök. 
Rugalmas léptekkel távozott. Gyuri utána bámult. Nehezen sikerült az étlapnak szentel-
nie figyelmét.  
„Húst vagy halat? Halat? Hideg, mint a hal. Sikamlós, mint a hal. Nem, nem!  Húsételt. 
Aha! Bélszín á la Oszkár. Ez jó lesz. Véresen. Forró vér! Temperamentum! Ez az!” Le-
tette az étlapot. Jött a nő. Gyuri belenézett a világosszürke szempárba. A pincérnő fiata-
los csillogással nézett vissza rá. Árnyalatnyi mosolya Mona Lisa-féle. 
- Választott? 
- Igen. Bélszint kérnék. 
- Kitűnő. És hogyan óhajtja?  
- Medium rare. Félig véresen. Ahogy a magamfajta férfiak szeretik. 
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- Rendben van. És az ital? 
- Segítene? 
- Nézzük a borlapot!- A pincérnő megkerülte az asztal, Gyuri föléje hajolt. Enyhe par-
füm illat lengte körül. Gyuri érezte a nő arcbőrének melegét. Lélegzetét is érezte, olyan 
volt, mint valami enyhe, tavaszi fuvallat. Átvillant az agyán, hogy megcsókolhatná. A 
nő, felegyenesedett, a borlap egyik sorára mutatott. 
- Le Cardinal. Lágy, gyümölcsös aromájú. Feltétlenül megéri az árát. 40 korona egy 
pohár. És új választékból, máris kedvelt Chateau Musar. Nehéz, zamatos. Persze drá-
gább. 
- Azt hiszem, emellett maradok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsman (Toma) Attila: Akt 2 (olaj) 
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4. 
- Köszönöm. Máris hozom. A pincérnő kivette az étlapot Gyuri kezéből és az asztal má-
sik oldalára tette. Úgy tűnt, mintha a tekintete a kelleténél valamivel hosszabban időzött 
volna Gyurin. „Képzelődöm.” - gondolta Gyuri.  
Sötétedett. A városban kigyúltak a fények. A környező erdő hatalmas, sötétzöld, fekete 
foltnak tűnt. „Kezd alakulni”- gondolta Gyuri. „Mintha régi ismerősök volnánk…”.  
A pincérnő hozta a bort, aztán a sültet is. Jó étvágyat kívánt és egy másik asztalhoz lé-
pett. Gyuri nem bámulhatta, enni kezdett. A sült pont olyan volt, mint amilyennek kérte, 
a bor tökéletesen illett hozzá. Amikor befejezte az evést, a nő kivitte a terítéket és vissza-
jött.  
- Hozhatok valami desszertet? 
- Köszönöm, csak kávét kérek. - Gyuri nyugodtságot erőltetett magára. „Most vagy so-
ha” – gondolta, és mély lélegzetet vett.  
-  Elárulná, hogy hívják? 
A nő összeráncolta a homlokát. 
- Elnézést. Mit mondott? 
- A neve után érdeklődtem. Tudni szeretném, hogy hívják. 
- Miért? – kérdezte sértődötten a pincérnő. – Már megbocsásson, de, vendégek nem 
szoktak érdeklődni a pincérnők neve után.   
- Igen, persze. De ez valami rendkívüli. Mármint a mai este. Úgy értem, ma történt ve-
lem valami szokatlan dolog… - Gyuri nem tudta miként folytassa.  Magyaros akcentusa, 
eddig nemigen zavarta, de most zavarta. A nő méltatlankodása miatt vált bizonytalanná, 
de már nem volt visszaút.  
- Hogy érti azt, hogy szokatlan? - A nő hangja lágy volt. Gyuri gyorsan körülpillantott. 
- Ön tette szokatlanná. Önnél szebb, vonzóbb nővel életemben nem találkoztam. Akár 
hiszi akár nem, az még nem történt meg velem, hogy első pillantásra beleszeressek vala-
kibe. Ennyi a válaszom - idegesen, gyorsan darálva mondta, remegő kezeit az asztalterí-
tő lelógó széle alá dugta. Másodpercig néztek egymásra. A nő elpirult és összeráncolta a 
homlokát. Aztán újra megjelent korábbi Mona Lisa féle mosolya, néhány morzsát söpört 
le az asztalról. 
- Maud - mondta halkan. -  Maudnak hívnak… Hozom a kávét. 
 
5. 
 
Maud a konyhában nekitámaszkodott a mosogatónak. Behunyta a szemét. Feje zúgott. 
„Mi ez, ami történik?” Egy kicsit remegett a keze, amikor kinyitotta a vízcsapot, hogy 
hideg vizet paskoljon az arcára. „Mi ez? Hatvankét éves vagyok! Úristen! Elment az 
esze annak az embernek? Mit akarhat? Kalandra vágyik? Hogyan? Egy ilyen vénséggel? 
Amikor a világ tele van jobbnál jobb nőkkel? Szerelem az első pillantásra? Még mit 
nem! Micsoda hülyeség! Ilyesmi csak regényben, filmben van. Lehet, hogy igazat be-
szél? Nem itt született, azt lehet hallani. Ezek a bevándorlók vérmesebbek, mint a mie-
ink, könnyebben lángra lobbannak. Lehet, hogy ez a magyarázat...”  Miközben a kávé 
tartozékait összeszedte, tovább kavarogtak fejében a gondolatok. A konyhai tükörbe 
pillantva elégedett volt önmagával. Igazított a haján.. Erőt vett magán és a tálcával kilé-
pett az ajtón. Útban a férfi asztala felé, jobban megnézte magának a közepes magasságú, 
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elég jó alkatú férfit. „Ritkuló haj, semmitmondó vonások, de a tekintete szelíd. Olyan 
ötvenes. Talán kicsit több. Öltönye jó szabó munkája.” Megrázta a fejét, korholta magát. 
„Hagyd már el vénasszony! Ő is csak egy vendég”. De amikor a férfi asztalához és az 
rámosolygott, átfutott rajta egy apró remegés.   
- Parancsoljon. Óhajt még valamit? – mondta, de rögtön megbánta, legszívesebben leha-
rapta volna a nyelvét. Gyuri mosolygott és óvatosan a nő karjára csusztatta a kezét. 
- Hát persze! Mi mást gondolt?  
Maud mélyet lélegzett, sarkon fordult és kiment a konyhába. Érezte, hogy elönti a forró-
ság. A szakács megkérdezte nincs e valami baja. 
- Dehogy – válaszolta. - Nagyon meleg van.  
Maud leült a személyzet asztalkájához. Harminc, negyven évvel korábban még egyfoly-
tában kapta az ajánlatokat. A komolyakat is és a szemteleneket is. Meg a tolakodókat. És 
nagy néha a tébolyítóan izgalmasakat. Egyszer egy ilyen ajánlat le is vette a lábáról. 
Ahogy most felidézte, elmosolyodott. „Hát igen. Ez akkor volt.” Sóhajtott. „Elteltek az 
évek..” Munkájához tartozott, de önérzetéhez is, hogy vigyázott magára. Árnyalatnyi 
hiúság sem hiányzott a dologból. Persze félt az öregségtől, a rémület őt is elfogta, ami-
kor észrevette magán az elmúlás jeleit. Szemei alatt az egyre nagyobb zacskókat, a 
combján megpattant picinyke ereket, a kézfejek apró foltjait. De nem, ezek a dolgok 
nem ejtették kétségbe. Ötvenéves koráig magabiztos volt. Szép és csinos. Kimagaslóan 
szép. Ami akkor már persze némi munkába és költségbe került. Akkortájt a férje még 
büszkélkedhetett vele. Merthogy csak egy talpig férfi birtokolhat olyan szépséget, mint 
Maud! Így néztek ki a dolgok. Those were the days my friend. Maud néha visszakívánta  
azokat az éveket! „Múlandó testedben fiatal lelked van Maud!”- ezt szokta mondani 
magának. Egyszer még plasztikai műtétre is gondolt, ha majd eljön az ideje, mert úgy 
gondolta, mindig jól jöhet a szép külső. De aztán látott egy filmet az ilyen műtétekről, s 
ez elriasztotta a próbálkozás gondolatától is. Maudnak tetszett, hogy még mindig tetszik 
a férfiaknak. Annak is, aki most ott ül az asztalánál és vár. Elképzelt vele egy estét. A 
férjével eltöltött egyhangú estéknél jobbnak gondolta. Negyven éve voltak házasok, az 
esték már nem jelentettek semmit.  
 
6. 
 
„Gunnar rendes ember, de már nem az aki volt. Túl van a hetvenen. A tévét nézi, vagy a 
virágágyakkal piszmog a kertben, újságot olvas vagy bóbiskol kedvenc foteljében. 
Együtt, rövid kis sétákon kívül nem járnak sehova. Leszámítva azt a kis szívpitvari rend-
ellenességet, egészséges. Nem komoly, mondták az orvosok, éljen, ahogy eddig, de ne 
dohányozzon, és ne izgassa fel magát. Főként ne izgassa fel magát. Hát ennyi az élete. 
Mellette nőnek nem érzem magam? Maradék szépségemben nem telik öröme. De azért 
mégsem panaszkodhatom. Van a munkám. Barátságos, szívélyes mosolyok, elfogadható 
fizetés, és hát a borravalók is.  
Na, de most mi legyen?”  Maud arra gondolt, hogy mi történne, ha valami kis jellel biz-
tatná a vallomásos férfit. Behunyta a szemét.  Eldugott szálloda folyosóján látta magát a 
férfivel. Aztán a szoba félhomályában, az ágy mellett. A férfi átfogja, magához szorítja, 
keze rásimul a derekára, a hajára, az arcára, a mellére. Érezte, amint lélegzetük összeve-
gyül, ajkuk összeér, leomlanak az ágyra, gombok, zipzárak után kapkodnak, ruhadara- 
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bokat tépnek le egymásról. Kinyitotta a szemét, magához tért.  
„Úristen! Hát itt tartok? Elvesztem a józan eszemet?” Felállt és sietős léptekkel kiment a 
hátsó ajtón. A falnak támaszkodott, behunyt szemmel lélegzett. Megint a félhomályban 
találta magát, meztelenül, a férfi ölelésében, karjaival, lábaival ráfonódva, zihálva, ölelé-
se egyre fokozódó extázisában, a kéj önkívületében. Legszebb emlékei jutottak eszébe, 
az, hogy milyen volt kigyúlni, elszédülni, kitárulni, adni és kapni, megsemmisülni, és 
újra feltámadni. „Istenem! Milyen rég volt! Ha még egyszer átélhetném a fiatalságot, 
vérem zuhatag-dübörgését, az élet legszebb ajándékát? Miért is ne? Hiszen megérdemel-
ném! Az áldozatok után, amit ezekben az örömtelen években hoztam. Legalább még 
egyszer. Vagy addig, amíg ez a férfi úgy nézne rá, mint ma. Amíg olyan szépnek és fia-
talnak látná, mint most. Egészen addig, amíg érezné, hogy minden jó, amit vele tesz. 
Igenis megérdemelné! A szépségéért, amit úgy ápolt és őrzött, hogy az a férfi most meg-
szédült tőle. Igen, igen! Kárpótlásul. Miért ne fogadhatná el, ha már ilyen spontán adó-
dott? Gunnar sohasem tudná meg. És más sem. Csak a Jóisten. Igen, majd egy későbbi 
számadáskor.” Maud az ösztöneire hallgatva, pontosan tudta mit akar. Zsebkendőt vett 
elő. Megtörölte az arcát. Igazított a haján, és indult, hogy válaszoljon a férfinek. 
A csapóajtón áthaladva hirtelen vakító fény állta útját. Ettől megzavarodott pillanatra, de 
futott, repült tovább, noha a fényen túl semmit sem látott. Nem tudott, nem is próbált 
megállni. Úgy érezte ismét magára talált, újra fiatal, szép és boldog, mint valamikor 
régen, amikor első találkájára sietett. Szökkent, repült, boldogan, vággyal tele, minden 
lépéssel még könnyebbnek érezte magát. Szállt lebegve a ragyogó, meleg fényben, mint-
ha szárnyai nőttek volna a határtalan örömtől. Csak a férfi hívását hallotta, amely csak 
akkor szűnt meg, amikor szíve utolsót dobbant. 
 
7.  
               *                                         
Gyuri ült a panorámaablaknál, és várt. Lent a város fényei ragyogtak. A németek asztalá-
nál valaki viccet mondott, a társaság hahotázva kacagott. Egyikük éppen az óráját nézte. 
Gyuri is az órájára pillantott. „Szent ég! Majdnem fél tizenkettő.” Körülnézett. A kis 
étteremben már csak ő és a németek ültek.  
Gyuri a konyhába vezető ajtót nézte. Mosolyt erőltetett az arcára. Kesernyés mosoly 
volt.. „Minek is jött volna vissza? Flörtölni egy ismeretlen, középkorú férfivel?” 
Az étlap szerint összeszámolta, hogy mivel tartozik. A pénzt a kávéscsésze alá tette, és 
felállt. A borospohár alá becsúsztatott egy összehajtott ötvenest. Hosszan nézte a bankje-
gyet, amelyről a híres Jenny Lind nézett vissza rá messzi. Megpróbálta elkapni az éne-
kesnő tekintetét. De ővele sem volt szerencséje.   
 
 
 
 
 
 
 
Baják K. Zsuzsanna (Susy Berg)  
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A haikutól a kakushinig 

    Korábban is írtam már hosszabb verseket (angolul is). 2008-ban 
eszembe jutottak a kedves kis haikuk, amelyekről középiskolában 
tanultam. Közel állnak hozzám, mert a természetről szólnak, és oly sok 
gondolatot, érzést közvetítenek annak ellenére, hogy rövid 
terjedelműek. Dániai élményeim hatására kezdtem saját – akkor még 
haiku-nak vélt – verset írni. A természet szépségeinek bemutatása és a 
nem mindennapi képzettársítások, képek vezéreltek. Csak a tömörséget 
sikerült átvennem, formailag nem haiku költemények. Ezért más  japán 
irodalmi elnevezést kerestem hozzá, s ebben segítségre volt  japán 
nyelvtudásom.  
     Kakushin újítást, új szokást jelent. A kakushin versek kategóriába 
tartozó költemények a természetről, a formákról, képekről és 
képzettársításokról, érzésekről szólnak. A versek a haikukhoz 
hasonlóan rövidek, tömörek, de formailag  kötetlenek.  
 
 

 革新 
Kakushinok 

Mottó: 
 „A kicsiben ott rejtőzik a nagy, a nagyban a kicsi, az illúzióban a valós, a valósban 
pedig az illúzió” (Sen Fu). 
 „A művészet nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz.” (Klee). 
 

1. 
Tért hódít az idő, 
s időt hódít a tér.  
A vers tért és időt hódít. 
 
2. 
Tengerparton kagylók pihennek, 
Útra kel belőlük a gyöngy. 
3. 
Egyesülni a felhőkkel, 
Betakarózni az avarral, 
Meglelni a valót az óceán mélyén. 
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4. 
Fűszálon esőcsepp egymagában 
Millió társával fürdik az óceánban. 
5. 
Dércsípte csendben nyargal a fagy, 
Fák törzsében mélyül a téli álom. 
6. 
Száll az alkony, mint a füst 
Elterül az avarral tarkított tájon. 
7. 
Esőcsepp ragyogja be a rétet, 
Szivárvány lapul a bokor tövén. 
8. 
Sok ezer kagyló a tengerparton  
– a csillagok nappal a homokban otthonra találnak.  
9. 
A szél dúdolva ringatja 
A havas fák törzsén lapuló holnapot. 
Jön a tavasz. 
10. 
A tó jege, mint a nyírfa kérge, megrepedt. 
A víz mélyéről felszökkent a tavasz. 
11. 
Kávéillatú köpenyt ölt a hajnal, 
nyüzsgő terek éledő fátylán siet. 
12. 
Kávéillatú köpenyt ölt a hajnal, 
nyüzsgő terek éledő fátylán siet.  

Baják K. Zsuzsanna 
(Susy Berg):  

Szeretet  
(szénceruza, Esztergom, 

2000)  



                     

Kalevala 
 

Szente Imre fordítása 
Folytatás előző számunkból 

 
 

NEGYVENËGYEDIK ÉNËK 
  Väinämöinen dalol. 

 
 
     Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők dalosa, ím ujjait illëgette, mëgnyalta húsos 
hüvelykit. Kiült az öröm kövére, édës énëkëk hëgyére, ezüstös emelkëdőre, arany 
hajlatú halomra. (8) 
     Kobzát ott kezébe vëtte, öblösét ölébe fogta, ujjai alá helyëzte. Szóval mondta, 
fölfelelte: „Hallja hát mindënki mostan, ki nëm hallotta eleddig, dalait örök örömnek, 
zëngő kantëlë zenéjit!” (16) 
     Vén Väinämöinen valóban këllemes zenébe kezdëtt csukacsont keretű lanttal, 
halból készült hangszërével. Fürgén futkosott az ujja, könnyedén szaladt hüvelyke. 
(22) 
     Immár az öröm örömnek, hangzott a gyönyör gyönyörnek, muzsikának a muzsika, 
diadalmasnak a dallam. Csukacsontfogak csivogtak, halfarok hejehujázott, süvöltött a 
mén sörénye, paripahajak pönögtek. (30) 
     Vén Väinämöinen dalolgat, és a szélës rëngetegnek nincs oly négy lábon futója, 
szőrös csülkön szökdelője, ki közelébe në jőne, s ámulattal mëg nëm állna. (36) 
     Mókusok merészkëdének lombozatrul-lombozatra, nyestëk is nyomakodának, kert 
közelébe kerültek; rétën szarvasok szökelltek, és hiúzok hancúroztak. (42) 
     Fölneszelt a nádi farkas, medve moccant a vadonban, rëngetegnek rejtëkében, 
barlangja bozótosában. Mérföldet futott a farkas, medve végtelen mezőket, majd a 
kertsövényre suppant, a fonott kapura fordult. Kerítés kidőlt a kőre, lécajtó lapos me-
zőre. Akkor föllëndült a fára, ott a lombban mëglapulva figyelmezëtt a zenére, öröm 
csëngésit csodálva. (56) 
     Tapiolának tudósa, maga Metsola öregje, mëg hatalmas házanépe, mind a lányok 
és legényëk hágtak hëgynek hajlatára, hallgatására dalosnak. Tapiolai nagyasszony, 
az a gondos gazdaasszony, hupikék harisnya rajta, piros pántlikákkal ékës, telepëdëtt 
nyírfatörzsre, hajladozó égërágra, úgy fülelt a szép zenére, kantëlének énëkére. (70) 
     Mi csak volt madár az égën, páros szárnyon szálldogálva, mind kavarogva 
közelgëtt, jődögélt sebës-suhanva, dicső dalnokot figyelni, öröm csëngésit csodálni. 
(76) 
     Hallja honn a sasmadár is finnëknek finom danáit: fiát fészkiben felejti, szárnyra 
kelve száll az égën hősnek édës énëkéhëz, Väinönek varázsdalához. (82) 
     Jött a sasmadár magasbul, kánya fëllegën kërësztül, jégrécék habok honábul, haty-
tyúk láboltak a láprul, jöttek pittyëgető pintyëk, aprócseprő kis csicsërgők, sárga sár-
mány százasával, ezër mëg ezër pacsirta: mind fölötte forgolódtak, vállain vihánco-
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lódtak örömöt tëvő öregnek, Väinämöinen víg dalosnak. (94) 
     Még tündérëk is tolongtak, édësségës égi lányok, öröm csëngésit csodálni, nemes 
lant szavára lesni; ki a mënnynek hajlatára, égi hídra ráheverve, ki fëlhőfoszlányon 
ülve, pihenve piros szegélyën. (102) 
     Hold lëánya, szép hajadon, Naplëány, nemes kisasszony, szövőszékükön sürögtek, 
buzgón nyomkodván a nyüstöt, futtatván aranyfonalat, ezüstöt közé keverve fëlhő 
rózsaszín szegélyin, hosszú hídnak hajlatában. (110) 
     Mihelyt fëlfogták fülükkel ama hangszër szép zenéjit, csak kihullt a nyüst 
kezükbül, favetélőjük kifordult, aranyszálak elszakadtak, ezüstjeik elpotyogtak. (116) 
     Valahány csak volt a vízben, élő állat a habokban hátán három pár uszonnyal, 
szëbbnél szëbb halak csapatja: világért ki nëm maradna csëngő dal csodálatábul. 
(122) 
     Csukák jöttenek csapongva, víz kutyái vërsënyëzve, lazacok lapos helyekrül, ma-
rénák a mély vizekbül, keszegëk, kicsiny sügérëk, mindën apró márnafajta parti nád 
között kerëngëtt, tengër szélinél tolongott, Väinö versinek örülve, csëngő hangszërét 
csodálva. (132) 
     Ahto, hullámok királya, vízi vén, hinárszakállú fëlmerült a mély vizekbül, víziró-
zsára heverve fülelt a finom zenére. Maga mondta, fölfelelte: „Én még életëmben 
ilyen égi szépët mëg nëm értem, mint Väinönek víg danái, versei örök öröm-
nek.” (142) 
     Récenővérëk fűzére, tündér népe nádasoknak fejét fésülgette éppen, kondor üstö-
két kefélte fésűvel, ezüstfehérrel, csillogó aranycsutakkal. Mëghallották azt a hangot, 
csuda csëngésit koboznak: el is úsztatták keféjük, fésűjük habokba hullott. Maradt 
félig fésületlen, récetolluk rëndëzetlen. (154) 
     Maga mély vizek mamája, nádas melléki nagyasszony kiemelkëdëtt a vízbül, 
fëlmerült a mély fenékrül, nádas szélin csak lëszottyant, víznek zátonyára zöttyent, 
hogy hallhassa azt a hangot, Väinämöinen víg danáit; oly csodás volt csëndülése, oly 
hatalmas volt a hangja. El is szunnyadott szëlíden, elaludt hason heverve kemény 
hátán tarka kőnek, vastag vízi sziklaszálon. (168) 
     Vén Väinämöinen pediglen zëng egész nap, mondja másnap. Ëgy së volt ott olyan 
embër, bármi bajnok is különben, sëm embër sëm asszonyembër sëm fonottfejű haja-
don, kinek könnye nëm potyogna, ki në rína szívszakadva. Rítt az ifja, rítt a véne, 
sihederëk sírdogáltak, bajszos bácsik is szipogtak, kiskorú fiúk szepëgtek, mind a 
lányok és legényëk, mind a csöppnyi kis cselédëk: oly hatalmas volt a hangja, édës 
énëke öregnek. (184) 
     Väinämöinennek magának ugyancsak ömölt a könnye, csëppëk csordultak 
szëmébül, vízgolyó gyanánt gurulva, áfonyányira dagadva, szërte borsóként szaladva, 
fogolymonyokként forogva, fëcskefej gyanánt remëgve. (192) 
     Ëgy patak szakadt szëmébül, más patak a másikábul; két orcájára omoltak, kedves 
képére ömöltek, kedves képéről pediglen lë az álla lépcsejére, állának a lépcsejérül 
boltozatos mellkasára, boltozatos mellkasárul térdei tömérdëkére, térdei tömérdëkérül 
fejëdelmi lábfejére, fejëdelmi lábfejérül talp alatt való talajba, öt aranyövet elöntve, 
hat meleg mellényën által, hét kabáton áthatolva, nyolc köpenyën átnyomulva. (210) 
     Csëppëk hulltak-hulldogáltak vén Väinämöinen szëmébül, tengër partjára pörög-
tek, tengër partjárul pediglen mélyébe merő vizeknek, fekete iszap fölébe. (216) 
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     Vén Väinämöinen azonban száját szóra is nyitotta: „Akadna vajon valaki szép 
fiatalok sorában, növekëdő nemzedékben, eme nagyra nőtt családban, ki a könnyeim 
kifogja mélyiből merő vizeknek?” (224) 
     Fiatalok így feleltek, vénembërëk válaszoltak: „Sënki sincs ez ifjúságban, szép 
fiatalok sorában, növekëdő nemzedékben, eme nagyra nőtt családban, ki a könnyeid 
kihozza mélyiből merő vizeknek.” (232) 
     Väinämöinen válaszolta, maga mondta, fölfelelte: „Ki a könnyeim kifogja, víz-
gyöngyeim összegyűjti mélyibül merő vizeknek, dunnabunda lësz jutalma.” (238) 
     Jött a holló hajladozva. Vén Väinämöinen beszéle: „Hozd ki, holló, könnyeimet 
mélyiből merő vizeknek: dunnabunda lësz jutalmad!” Holló nëm bírá kihozni. (244) 
     Hallotta hírét a réce, jött a kék ruca rëpülve. Väinämöinen mondta néki: „Kék 
ruca, të könnyűszërrel szállsz a vízfenékre szájjal, hűtözvén a hűs habokban: hozd ki 
hát a könnyeimet mélyiből merő vizeknek! Mëgfizetëm fáradságod: dunnabunda lësz 
jutalmad.” (254) 
     Mënt a réce összeszëdni, Väinö könnyeit kihozni mélyiből merő vizeknek, fekete, 
sűrű sarakbul. Vízbül könnyeit kiszëdte, vitte Väinönek kezéhëz. Hanëm hogy 
mëgváltozának, szépëkké színësëdének, gyöngyökké gyarapodának, kagyló kincsévé 
lëvének, királyoknak drága díszül, örömül uralkodóknak! (266) 
 
                          NEGYVENKETTEDIK ÉNËK 
                                  A Szampó elrablása. 
 
    Vénëk véne Väinämöinen, mëg az Ilmarinen mestër, mëg a Lempi léha sarja, az a 
szép Kalandoskedvű vízi úton vándoroltak, hullámok fölött hajóztak távoli hideg 
hazába, Észak éjsötét honába, embërveszejtő vidékre, hősöket nyelő helyekre. (10) 
     Hát evezni kik eveztek? Ilmarinen volt az ëgyik: keményen kovácskezével forga-
tott fölül lapátot, másik léha Lemminkäinen, a lënti lapát húzója. (16) 
     Vénëk véne Väinämöinen hajójában hátul ülve vezette vizek csapáin, zajló hullá-
mot hasítva, fene forgókat kerülve, tarajos habon haladva Pohjolának partjaira, régtül 
ismert rév ölébe. (24) 
     Mihelyëst mëgérkëzének, útjuk végire jutának, hajójukat partra húzva, kátrányos 
farút kivonva, helyëzték acélalapra, ragyogó rezes rudakra. (30) 
     Majd mëgindultak befele, hamarost a házba léptek. Az a pohjolai asszony tudakol-
ta, kérdve tőlük: „Hát mi jóban jártok erre, mi hírt hoztatok, legényëk?” (36) 
      
Vénëk véne Väinämöinen válaszolt ezën szavakkal: „A Szampórul kéne szólnunk, 
tarkatornyosrul beszélnünk. Szampóbul szeretnénk részet, tarkatornyosbul magunk-
nak.” (42) 
     Az a pohjolai asszony szóval mondta, fölfelelte: „Azé a fogoly, ki fogta, mókust 
sëm szokás felezni. Jobb a Szampónak zörögni, tarkatornyosnak duhogni Pohja 
dombja belsejében, hasában rezes hëgyének. Jobb szeretem én a Szampót, hogyha 
mëgtartom magamnak.” (52) 
     Vénëk véne Väinämöinen szóval mondta, fölfelelte: „Ha a Szampót szépszërével 
nëm vagy hajlandó felezni, akkor visszük az egészet, kihozva, hajóra rakva.” (58) 
     Louhi, Pohjola banyája szörnyű mérges lëtt e szóra. Pohja népit földobolta: kardra 
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kapjon mindën embër, fegyverfogható dalia, viadalra Väinö ellen. (64) 
     Vénëk véne Väinämöinen kantëléjét kézbe kapta, lëült és zenélni kezdëtt szívhëz 
szóló dallamokkal. Mindënki mëgállt figyelni, öröm csëngésit csodálni: férfiak ma-
guk feledve, asszonyok elandalodva, vitézëk vizes szëmëkkel, ifjak roggyanó inak-
kal. (74) 
     Már elernyedt mindën embër, boldog bágyadásba esve, majd szëmükre szállt az 
álom, már mozogni sëm mozogtak: elaludott ifja-véne Väinämöinennek dalára. (80) 
     Akkor véne Väinölä-nek, időtlen idők tudósa tapogat tarisznyájában, motoz 
mélységës zsebében: álomtüsköket találva szëndërëdést szór szëmükre, szëmpillájuk 
összeszőve, szëmhéjukat összeöltve az elernyedt embërëknek, hullafáradt harcosok-
nak; hosszú álmot hint rëájuk, hogy sokáig szëndërëgjën Pohjolának házanépe, északi 
falu egésze. (94) 
     Mëntek hát Szampó-szërëzni, tarkatornyosat kihozni Pohja sziklaszurdokábul, 
hasábul rezes hëgyének, mögüle kilenc lakatnak, tíz retesznek rejtëkébül. (100) 
     Väinölä-nek véne újra dúdolni-dalolni kezdëtt ott a rézhëgy ajtajában, kapujában 
kőüregnek: már a kőkapuk mozogtak, vasreteszeik remëgtek. (106) 
     Maga Ilmarinen mestër sërénykëdëtt ott segédül: závárzatokat zsírozva, sarokva-
sakat vajazva, hogy az ajtó zajt në csapjon, sarkai vasa në sírjon. Fürge ujjal zárt 
feszítëtt, reteszt rángatott vasával: lakatok lë is përëgtek, a nehéz kapuk kinyíltak. 
(116) 
     Vén Väinämöinen pediglen száját szóra is nyitotta: „Hej, të Lempi léha sarja, 
legislegbëcsësb barátom! Mënj magad malom-kihozni, tarkatornyosat emelni!” (122) 
     Akkor léha Lemminkäinen, az a szép Kalandoskedvű, szólítatlan is szívesen, un-
szolatlan is ugorva maga mënt Szampó-szërëzni, tarkatornyosat kihozni. Már 
mëntében mondogatta, kérkëdëtt, míg készülődött: „Embëri erő mi bennem rejlik, 
Ukko úr fiában, mind a Szampónak szegüljön, tarkatornyosat emelje, mikor 
mëgvetëm a lábom, talpammal nagyot taszajtva!” (136) 
     Húzta-vonta Lemminkäinen, húzta-vonta, döntögette, kétfelül körülkarolva, tapo-
gatva térdënállva, ám a Szampó mëg së mozdult, tarka tornya nëm dülöngött: gyöke-
rei mélyre mëntek, kilenc ölnyire hatoltak. (144) 
     Pompás ökre Pohjolának fene vastag volt dërékban, szügye-marja szörnyű szélës, 
inai igën erősek, hatöles a szarva hossza, ölnyi szélës volt a szája – (150) 
     - legelőrül azt az ökröt föld szélin ekébe fogta: Szampót avval szántogatta, gyö-
kérszálait szakítva. Szampó már mozogni kezdëtt, tarka tornyai dülöngtek. (156) 
     Vén Väinämöinen pediglen, mëg az Ilmarinen mestër, mëg a léha Lemminkäinen 
kiszállították a Szampót Pohja sziklaszurdokábul, hasábul rezes hëgyének, hurcolva 
hajó belébe, vonszolva vitorlásukra. (164) 
     Föl van rakva már a malmuk, hajóban a tarkatornyos, vitorlásuk vízre vonva, 
százbordásuk bétaszítva. Hullámokon ring a csónak, habok himbálják hajójuk. (170) 
     Kérdi Ilmari kovácsunk szóval mondva, fölfelelve: „Hova szállítjuk a Szampót, 
menekítjük ezt a malmot e veszëdelmes vidékrül, éhës Északnak honábul?” (176)  
     Vénëk véne Väinämöinen felel, fëlvilágosítja: „Oda szállítjuk a Szampót, tarkator-
nyosat cipeljük: párás félsziget fokára, szélire ködös szigetnek. Ottan ellëhet örökre, 
időtlen időkig állhat; kerül néki hely kevéske, földnek talpalatnyi foltja, fëltöretlen-
fëlszántatlan, szablyásoktul szabdalatlan.” (188) 
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     Most hát véne Väinölä-nek indult puszta Pohjolábul; jó hangulatban hajózva, elő-
re örült honának. Maga mondta-mondogatta: „Térj mëg északrul, hajócska, immár 
indulhatsz hazádba, messze-messze más határba! (196) 
     „Fújd vitorlánk, friss szelecske, hullám, ringassad hajómat, evező-erőt kitoldva, 
lapátlëngetőt segítve eme végtelen vizekën, beláthatatlan lapályon. (202) 
     „Evezőnk ha tán erőtlen, lapátlëngetőnk lëlankad, kormányzó kezünk kifárad, 
hajósunk ha gyönge gyermëk, akkor, Ahto, add lapátod, Vizek Véne, hozd hajódat, 
vadonatúj jó lapátot, evedzőt, ëlég erőset; magad fogd a fát marokra, vëdd a kor-
mányt két kezedbe: fürgén futhasson a gálya, vonuljon villás vasával forró forgókat 
kerülve, tajtékos habot hasítva.” (216) 
     Vén Väinämöinen imígyen haladt a hajót vezetve. Maga léha Lemminkäinen mëg 
az Ilmarinen mestër az evezőket kezelte, fürgén forgatva lapátjuk tiszta tengërnek 
vizében, hátán tajtékos haboknak. (224) 
     Szóla léha Lemminkäinen: „Hej, a régi szép időkben volt ëlég vizünk evezni, de a 
dal së volt kivetve. Míg ellenben mostanában nëm szokás dalolni nálunk, lallázni 
ladik farában, habok hátán énëkëlni.” (232) 
     Vénëk véne Väinämöinen szóval mondta, fölfelelte: „Lárma nëm való vizekre, 
hangicsálás a habokra. Ellustul az embër attul, lassúdik lapát vonása, drága nappa-
lunk elillan, váratlanul ér az éjjel eme végtelen vizekën, habtarajos hullámo-
kon.” (242) 
     Mire léha Lemminkäinen így felelt neki szavára: „Mëg nëm áll idő múlása, 
szépségës napunk szökése; utolér az éjjel úgyis, akkor is lëszáll az alkony, ha nëm 
élünk énëkëlve, sëm dudorászva-dalolva.” (250) 
     Väinämöinen csak hajózott végtelenjén kék vizeknek; mënt egész nap, méne más-
nap, hát a harmadik nap este az a léha Lemminkäinen mëgint mëgkérdëzte tőle: 
"Mért vagy néma, Väinämöinen?  Nëm buzog öröm belőled, bár a Szampót 
mëgszërëzted és hazafelé hajózol.” (260) 
     Vénëk véne Väinämöinen mëggondoltan válaszolta: „Kora volna még vigadni, 
ülve ünnepët örülni. Akkor csapjunk csak vigalmat, dáridózva és dalolva, ha közel 
vagyunk kapunkhoz, ajtónk zárait kinyitjuk.” (268) 
     Szóla léha Lemminkäinen: „Én ülnék csak ott a farban, énëkëlnék én helyedben, 
dalolnék tele torokbul! Lëhet, másszor mëg sëm érëm, hogy a torkom tátogassam. 
Hogyha nëm hagysz szépszërével, majd dalolok én magamtul!” (276) 
     Avval léha Lemminkäinen, az a szép Kalandoskedvű száját dalra módikálta, ékës 
énëkszóra szánva. Rá is zëndítëtt rëcsëgve, këgyetlenül kornyikálva, éktelenül harso-
názva, teli torkábul dalolva. (284) 
     Lalláz léha Lemminkäinen, kornyikál a szép Kalandos, szájat tát, rëzëg szakálla, 
állkapcái kaffogatnak. Messze hallik harsogása, vizek térein vivődik, hallja hat falu 
határa, hordja háta hét tavaknak. (292) 
     Fatönkön daru kucorgott mocsári mező szegélyin; lábujjait nézëgette, vézna lábát 
váltogatva. Hát az majd halálra rémült Lemminkäinen énëkétül. (298) 
     Daru rémëset rikoltott, mint torkán kifért, kiáltott; legott légi útra kelve, mëg sëm 
állva Pohjoláig. Észak éjhonába érve, lápnak szélire lëszállva, ëgyre rítt a rémülettül; 
rëttentő rikácsolása föl is verte Pohja népit, rossz hatalmat fölriasztva. (308)  
     Ébredt Északnak banyája, ólmos álmából ocsudva. Mindjárt mënt az istállóba, 
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ëgyenëst szaladt a színbe: nézte, mëgvan-é a marha, vagyonát szëmügyre vëtte. 
Mëgvolt mindëne azonban, nincs a nyájnak sëmmi híja. (316) 
     Mënt hamar a kőhalomra, rézbarlang bejáratához. Kapuhoz kerülve szóla: „Jaj 
nekëm, szëgény fejemnek! Idegënëk jártak itten, lakatjaimat lëverve, kapumat kidön-
tögetve, sarokvasakbul kivetve. Mëgszërëzték tán a Szampót, karmaik közé kerít-
ve?” (326) 
     Odavolt bizony a Szampó, tarkatornyos elrabolva Pohjolának kőhëgyébül, rézbar-
langnak belsejébül, mögüle kilenc lakatnak, tíz retesznek rejtëkébül. (332) 
     Louhi, Pohjola banyája szërtelen haragra gerjedt, hogy hanyatlik már hatalma, 
tekintélye tönkretéve. Könyörgött a Ködlëánynak: „Homály hölgye, Ködkisasszony! 
Szemetëlj ködöt szitádbul, hintëgess homályt belőle, gőzt erëgetve egekbül, lënge 
párákat a légbül, terëgesd a tág vizekre, beláthatatlan lapályra, Väinämöinent vissza-
tartva, në haladhasson hajója! (346) 
     „Ám ha ennek nincs hatása, jöjj të, Turso, szörny szülötte! Mélybül bukkanj föl 
fejeddel, a habokbul homlokoddal! Kaleva hadát ijesszed, férfiakat vízbe vesszed, 
martalócot mélybe rántva, hullámok alá temetve; hozd a Szampót Pohjolába, vigyázz, 
hogy në ejtsd a vízbe! (356) 
     „Ám ha ennek sincs hatása, ó, Egek ura, nagy Ukko, fëllegëk arany vezére, egek-
nek ezüst királya, szélvihart kavarj köröttük, itéletidőt fejükre, hullámokat verj ma-
gasra ëgyenëst hajójuk ellen; tartsd a vízën Väinämöinent, në haladhasson hajó-
ja!” (366) 
     Ködkisasszony, pára hölgye tengërre ködöt terítëtt, sűrű gőzgomolyt habarva. 
Visszafogta Väinämöinent három hosszú éjszakára: kék vizekën vesztegëljën, útját 
félbe-szërbe hagyva moccanástalan maradjon. (374) 
     Tétlen töltve három éjet, kék vizekën vesztegëlve, vén Väinämöinen elunta, száját 
szóra is nyitotta: „Gyámoltalanabb legénynek, nálamnál gyöngébb gyerëknek sëm 
való ködökbe veszni, magát gőzöknek mëgadni.” (382) 
     Kardjával a vízre vágott, habot kétfelé hasítva. Márc szökellt a szablyaéltül, méz 
përgëtt a pëngéjérül: fölszakadt a köd szövete, homályai oszladoztak, fëllegei foszla-
doztak, víz gőzei szërteszálltak, párákból kibontakozva tengër végtelenre tágult. 
(392) 
     Eltelt ëgy kevés időcske, pillanatnyi-përcenetnyi. Hirtelen nagy lárma hallott a 
bíborszín bárka mellett, torló hullámok tömege csapott Väinö csónakára. (398) 
     Nagy volt Ilmarinen mestër riadalma-rémülete, képéből egész kikelve piros arca 
holtra sápadt, fejét párnájába fúrta, mind a két fülét bedugta, tenyérrel takarta képit, 
befödözve két kezével. (406) 
     Vén Väinämöinen pediglen pillantást vetëtt a vízre, hajó környékét kutatva. Csu-
dát látott, nëm csekélyet: Turso támadt, Szörny szülötte bíborbárkának tövében, 
vízbül fejjel fölmerülve, hullámokbul homlokával. (414) 
     Vénëk véne Väinämöinen fülönfogta őt azonnal, fülénél föl-emelintve kivallatta-
kérdëzgette, mëgszólítva ily szavakkal: „Turso, szörnyeteg szülötte, mért hogy föl-
merülsz a mélybül? Mi hoz ki hullámhazádbul embëri szëmëk elébe, Kaleva fia kezé-
be?” (424) 
     Turso, szörnyeteg szülötte nëmigën ijedt mëg attul; bár jókedvűnek së látszott, 
vonakodott válaszolni. (428) 
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     Vénëk véne Väinämöinen csak tovább tudakolódzott, mëgkérdëzte másodíz-
ben: „Turso, szörnyeteg szülötte, mért hogy fölmerülsz a mélybül, mért jöttél ha-
bok honábul?” (434) 
     Turso, szörnyeteg szülötte harmadszori faggatásra végre mégis válaszolta: 
„Mélybül én azért merültem, elhagyva hullámhazá-mat, mert erősen 
mëgfogadtam: Kaleva hadát kiirtom, malmot Pohjolába mentëm. Ha a vízbe visz-
szaengedsz, életëmet mëgkímé-lëd, mélybül nëm jövök ki máskor embëri szëmëk 
elébe.” (446) 
     Vén Väinämöinen e szóra azt a szörnyet visszadobta, keményen lëlkére kötve: 
„Turso, szörnyeteg szülötte! Në mutatkozzál ezëntúl mély vizekbül fölmerülve 
embëri szëmëk elébe! Mátul ezt eszëdbe’ tartsad!” (454) 
     Turso tengërbül azóta, nëm merül föl mély vizekbül embëri szëmëk elébe, míg 
csak hold halad az égën, áldott nap ragyog fölöttünk örömére mindënëknek. (460) 
     Vén Väinämöinen azonban hazája felé hajózott. Eltelt ëgy kevés időcske, pilla-
natnyi-përcenetnyi. Egeknek ura, nagy Ukko, fejëdelme fëllegëknek szelet tá-
masztott szavával, itéletidőt kavarva. (468) 
     Szelek száguldozni kezdtek, itéletidőt kavarva. Nyargalásztak napnyugatrul, 
félészakrul-félnyugatrul, dúltak dél felől dühöngve, këgyetlenkëdve keletrül, 
félészakrul-félkeletrül, északrul legélësebben. (476) 
     Fákat fújtak lombtalanra, tűlevelűt tűtelenre, hangafűvet hímtelenre, szárakat 
sziromtalanra. Fekete sarat sodortak tengër tiszta fëlszínére. (482) 
     Szaggatott a szél këgyetlen, Väinö csónakát cibálva. Csukacsontkobzát 
kezébül, kantëlécskéjét kitépte, vigadozni vízi népnek, andalodni Ahtolának. Víz-
ben Ahto fölfëdëzte, hullámokban hablëányok, kobzukat kezükbe kapva vitték víz 
alatti várba. (492) 
     Vén Väinämöinennek akkor könny szökött öreg szëmébe; maga mondta, fölfe-
lelte: „Odavan a mestërművem, kedves kobzom elvesztëttem, vígasságom vízbe 
hullott. Ilyet nëm kapok sëholsëm, valamíg világon élëk: csukacsont csilingëlésit, 
édës hangját halfogaknak.” (502) 
     Maga Ilmarinen mestër elkeserëdëtt erősen, mondogalódott magában: „Jaj 
nekëm, szëgény fejemnek! Mért is këllëtt útrakelnëm, szélës tengërëkre szállnom, 
lëngedező fára lépnëm, ingó-bingó padlatokra! Szöghajamat szél cibálja, fürtjeim 
vihar veszejti, sokat szenvedëtt szakállam eme vad vizek dühétül; életëmben mëg 
nëm értem ily szörnyűségës szeleket, mérgét háborgó haboknak, tajtékhányó hul-
lámoknak. Már a szél lëszën lakásom, otthont tengërben találok.” (520) 
     Vénëk véne Väinämöinen intëtte szëlíd szavakkal: „Nincs helye hajón rívás-
nak, vízën jajveszékëlésnek! Sírás nëm segít a bajban, véget nëm vet rossz napok-
nak.” (526) 
     Majd a száját szóra nyitva, maga mondta, fölfelelte: „Víz, fëgyelmezd mëg 
fiadat, hullám, hass a magzatodra! Ahto, altasd el vizeid, Vellamo, a vízi népet, 
bordafám në bontogassa, ladik léceit në rontsa! (534) 
     „Szél, szaladj az égbe vissza, fëllegëk fölé emelkëdj pereputtyodhoz-fajodhoz, 
hadadhoz-retyerutyádhoz! Dereglyém në döntögessed, bárkámat në bontogassad; 
fënyérën fenyőket téphetsz, domboldalakon dühönghetsz!” (542) 
     Erre léha Lemminkäinen, az a szép Kalandoskedvű, száját szóra nyitva, mond-

                                                       Észak hírnökei                                               3447 



ta : „Jöjj, turulmadár, magasbul, három tollat ejts hajónkra, turul hármat, holló párat, 
csekély csónakunk javára, rossz bárkánkra bordafának!” (550) 
     Bé is rakta bordafáit, pótolta peremtörésit, vendégszéleit szërëlte, ëgy öllel fölebb 
emelve, hogy a hullám át në csapjon, peremfáját föl në érje. (556) 
     Mëgjavítva már a szélek, peremmel körülkerítve, hogy a vad vihart kiállja, hábor-
gó habok lökésit, míg a zajló árban úsznak, hullámhalmokon hajóznak. (562) 
 
                       NEGYVENHARMADIK ÉNËK 
             Csata a Szampóért. A csodamalom pusztulása. 
 
     Louhi, pohjolai asszony Pohja népit összehívta, fölszërëlte számszëríjjal, kardot 
köttetëtt övükre; nagy hadihajót kerítëtt, büszke bárkát Pohjolának. (6) 
     Embëreit elhelyëzte, harcosit hajóra rakta, mint a vízityúk csibéit, mint a réce, 
rëndbeszëdte, százat karddal fölszërëlve, ezër embërt számszëríjjal. (12) 
     Árbocait állogatta, vitorláinak valókat; vásznait a fára vonta, rúdjaira rákötözte. 
Fëllegëk gyanánt dagadtak, égnek boltját béborítva. Majd a gályával mëgindult seb-
bel-lobbal, nagysietve, hogy a Szampót visszavégye Väinämöinen csónakábul. (22) 
     Vénëk véne Väinämöinen kék hullámokat hasítva száját szóra is nyitotta, hajója 
farábul mondta: „Hej, të Lempi léha sarja, legislegbëcsësb barátom! Hágj az árboc-
nak hëgyére, végire vitorlarúdnak! Nézd mëg az eget előttünk, mënnynek széleit mö-
göttünk, hahogy tiszta-é a távol, tiszta-é avagy homályos!” (34) 
     Hát a léha Lemminkäinen, az a pëzsgővérű Pajkos, serkentetlen is sürögve, bizta-
tatlan is buzogva hágott árbocuk hëgyére, végire vitorlarúdnak. (40) 
     Néz keletre, néz nyugatra, hol észak-, hol délirányba, Pohja partjait kutatva, majd 
a száját szóra nyitja: „Előttünk a tengër tiszta, mögöttünk a mënny világos; északon 
piciny pamatka, futó fëlhő foltja látszik.” (48) 
     Vén Väinämöinen felelte: „No hiszën hazudsz, barátom! Bizony, nëm piciny 
pamatka, nëm futó fëlhőcske foltja: vitorláshajó közelëg. Nézd mëg jobban másodíz-
ben!” (54) 
     Nézte újból, nézëgette, száját szóra is nyitotta: „Valami sziget van ottan, messziről 
kirajzolódik. Jegënyékën ölyvek ülnek, fákon fajdok forgolódnak.” (60) 
     Vén Väinämöinen felelte: „Már mëgint hazudsz, barátom! Mert nëm ölyvek ülnek 
ottan, nëm is fajdok forgolódnak, hanëm Pohja hős fiai. Nézd mëg jobban harmadíz-
ben!” (66) 
     Akkor léha Lemminkäinen mëgnézte mëgint magának. Száját szóra is nyitotta, 
maga mondta, fölfelelte: „Jő már Pohjola hajója, százvillájú gálya siklik; százan van-
nak, kik eveznek, evezőtlen ezren ülnek.” (74) 
     Vén Väinämöinen e szóbul értëtte: a vész elérte. Szóval mondta, fölfelelte: 
„Evezz, Ilmari, erősen, húzzad, léha Lemminkäinen! Mindënki nekifeszüljön, hogy 
hajócskánk hadd haladjon, elmeneküljön előlük!” (82) 
     Húzta Ilmarinen mestër, mëg a léha Lemminkäinen, evezëtt ott mindën embër, 
nyögtek a nyeles lapátok, berkënyefavilla bongott, vitorlarudak remëgtek; fókaként 
fröcskölt az orra, forgókat kavart farával, gyöngybuborékok buzogtak, habzó 
permetëk përëgtek. (92) 
     Vitézëk vetélkëdének, hősök vërsënyëzve húztak, hanëm mégsë nőtt a távol, nëm 
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szaladt a szálfagálya messzebb a hadihajótul, Pohjolának bárkájátul. (98) 
     Látta ebbül Väinämöinen, mekkora veszélyben voltak, hogy már itt lelik haláluk. 
Tanakodott-tépelődött, mihëz fogjon most, mi légyën. Mondogalódott magában: „Jut 
valami még eszëmbe, valami csudavarázslat.” (106) 
     Taplóját előhalászta, tűzszërszámait kiszëdte. Darabkát kovakövébül, taplójábul 
tört keveset, azt a tengërbe vetëtte, balválla fölött bedobta. Száját szóra is nyitotta, 
maga mondta, fölfelelte: „Emelkëdjën zátony ebbül, titkos kősziget terëmjën, büszke 
bárka rászaladjon, százvillájú szétszakadjon, verje szét vizek viharja, hordja el habok 
haragja!” (120) 
     Nőtt is ottan sziklazátony, tengëri kövek terëmtek, keletnek kiszélësëdve, észak-
nak kërësztbe állva. (124) 
     Szállt a pohjolai gálya, tengër habjait hasítva. Hát csak rászaladt a szirtre, kőbe 
ütközött keményen. Kétfelé repedt a gálya, hasadt százvillás hajójuk, tengërbe romolt 
a rúdja, vitorlái vízbe estek, zsákmányul szilaj szeleknek, játékul heves haboknak. 
(134) 
     Louhi, pohjolai asszony belelábolt a habokba, a hadihajót kihozni, sziklazátonyrul 
lëszëdni, ám hajója mëg së mozdult, nëm lëhetëtt vízre vinni. Mindën bordája betör-
ve, ágasvillái lëverve. (142) 
     Tanakodott-tépelődött, száját szóra is nyitotta: „Mármost mit tëgyën az embër? Ki 
tud itt okos tanácsot?” (146) 
     Nagymerészen más alakra változott varázsolással. Öt kaszát kapott kezébe, hat 
kihányt kapát kerítëtt, abbul karmokat kovácsolt, ujjavégeire vëtte, félbetört hajóját 
fogta, és maga alá csatolta; szárnyat szélës oldalábul, farkat fabrikált farábul; szárny 
alá szëdëtt vagy százat, ezër embërt farktövére, százat karddal fölszërëlve, ezër 
embërt számszëríjjal. (160) 
     Föllëbbent a fëllegëkbe, sas gyanánt suhant magasba. Majd fejük fölött kerëngëtt, 
Väinämöinenre vadászva; égig ért az ëgyik szárnya, másik a vizet söpörte. (166) 
     Vízanyácska, nyájas asszony száját akkor szóra nyitva így intëtte Väinämöinent: 
„Në csak dél felé tekingess, pillants északnak-nyugatnak, vigyázz, hogy mi van mö-
götted!” (172) 
     Vénëk véne Väinämöinen fejét hátrafordította, északnyugatra tekintve, mëgnézve, 
mi van mögötte. Jő banyája Pohjolának, micsoda madár közelëg! Hátán-vállán héja-
szárnyak, törzse mint turulmadáré. (180) 
     Mëgrohanta Väinämöinent. Szállt a szálfának hëgyére, a vitorlarúdra ülve, ingó 
árbocfára állva. Majdnëm fëlborult a bárka, félig oldalára fordult. (186) 
     Mostan Ilmarinen mestër Isten irgalmát esengte, bizalmát belévetëtte. Száját szóra 
is nyitotta: „Végy a védelmedbe, Isten, Terëmtő, tekints fiadra, hogy në hulljon még 
halálba, anyja magzata mëgéljën, ki në vesszën a világbul, terëmtményeid sorábul! 
(196) 
     „Világnak ura, nagy Ukko, Miatyánk a mënny-egekben! Tűzbundát boríts fölé-
bem, takarj lángoló lepëllel, hogy alatta harcolhassak, annak védelmében vívjak, 
hogy fejemet itt në hagyjam, hogy hajamat mëgkímélje sziporkázó szablya éle, kar-
doknak kemény acélja.” (206) 
     Vén Väinämöinen pediglen mondta a fura madárnak: „Hej, të pohjolai asszony! 
Felezëd-ë már a malmot, adod-é ködös szigetre, párás félsziget fokára?” (212) 
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     Pohja asszonya felelte: „Szampót nëm fogom felezni, gazembërrel  
 
ëgyezkëdni, vén Väinämöinen, tëvéled!” Avval a Szampót mëgragadta, hogy erővel 
visszavégye. (218) 
     Akkor léha Lemminkäinen élës kardját csak kivonta, dërëkárul kézbe kapta, 
lëoldva baloldalárul; sasmadár markára mérte, görbe karmára suhintva. (224) 
     Vágta léha Lemmikäinen, közbe-közbe fëlkiáltva: „Lëszállni, szablyás vitézëk, lë 
onnan, lapos legényëk, szárny alatt lapuló százak, toll közt mëgbúvó tizekkel!” (230) 
     Szólt a pohjolai asszony, vitorla fölül felelte: „Hej, të Lempi léha sarja, kurafi 
Kauko, gaz garázda! Rászëdted szülőanyádat, hazudtál szëgény szülédnek, hogy nëm 
indulsz háborúba hat évig, tizënhat évig, bár aranynak vágya vonna, hajtana ezüstnek 
éhe.” (240) 
     Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők tudósa végre mégis mëgsokallta, ideje 
immár közbelépni! Vízbül kormányát kivëtte, a habokbul tölgyhusángot, 
táltosasszonyt vágta véle, karvaly karmaira sújtva. Pozdorjává is püfölte, kiskörme 
kivételével. (250) 
     Lëpotyogtak a legényëk, tengër habjaiba hulltak ama szárny alatti százak, farktö-
vön ülő ezërrel. Maga a madár lëhuppant a hajó fëdélzetére, mint a fajd lëhull a fárul, 
mókus a magas fenyőrül. (258) 
     Ám a Szampónak szëgezte gyönge gyűrűsujja körmit; Szampót vízbe verte véle, 
tarkatornyosat habokba bíborbárka oldalárul közepébe kék vizeknek. Ott a Szampó 
szërtehullott, tarkatornyos több darabra. (266) 
     Morzsalékai merültek, Szampó számosabb darabja, méla víznek mélyeibe, fölébe 
fekete sárnak. Víz vagyona vált belőlük, Ahtola királyi kincse. Mind e naptul fogva 
máig, míg csak hold halad az égën, víznek kincsben nincs hiánya, víz királyának va-
gyonban. (276) 
     Még maradtak morzsalékok, töredékësebb darabok kék tengër színére szórva, vég-
telen vizek terére, kényire szilaj szeleknek, játékul heves haboknak. Azokat a szél 
zilálta, tengër habja hajtogatta ott a végtelen vizekën, beláthatatlan lapályon. Szél a 
szárazra sodorta, víz verése partra vitte. (288) 
     Vénëk véne Väinämöinen látta, tengër mint taszítja, vizek sodra mint sodorja, víz 
dagálya partra dobja Szampó számos morzsalékit, tarkatornyos törmelékit. (294) 
     Mëgörült öreg szívében, száját szóra is nyitotta: „Itt a magja és csírája, kezdete 
örök örömnek, jövőnk szántása-vetése, nëmünknek növekëdése. Ebbül válik hold 
világa, ebbül árad nap sugára Suomi tágas téreire, finnëk drága földjeire!” (304) 
     Louhi, pohjolai asszony szóval mondta, fölfelelte: „Majd találok arra módot, ah-
hoz is tudok tanácsot, hogy vetésëdbül mi váljon, mint lëgyën nëmëd növése! Gon-
dom lësz a holdvilágra, élet-érlelő napodra! Holdvilágot hëgybe rejtëm, napot bar-
langba bezárom, fonnyasztó fagyot bocsátok, hidegët hagyok mëgülni szántóföldön 
és vetésën, magból sarjadó meződön; verëm jégeső vasával, sanyarom acélsöréttel 
bokros-burjánzó vetésëd, földjeid kövér kalászit. (322) 
     „Pusztábul medvét mënesztëk, gyérfogút fenyővadonbul méncsikóid marcangolni, 
karmát kancáidba vájni, nyuvasztani nyájaidat, teheneidet tarolni. Ivadékid sűllyel 
sújtom, eltörlöm egész nëmëdet, hogy míg égën hold világol, hír së hallassék felő-
le.” (332) 
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     Vén Väinämöinen azonban így felelt neki szavára: „Engëm lapp lë nëm dalolhat, 
Turja népe nëm veszejthet. Istennél van írva sorsunk, kezében szërëncsénk kulcsa, 
nëm a nyaggatónk nyakában, üldözőnk kezeügyében.” (340) 
     „Ha fohászkodom Uramhoz, és belévetëm bizalmam, majd a férget messzeűzi, 
ellenségëm távoltartja, hogy në túrja termőföldem, në veszejtse el vetésëm, zsënge 
sarjaim në irtsa, aratásom tönkretéve.” (348) 
     „Të mëg, pohjolai asszony, küldd a kínt a kő likába, szenvedést a sziklaszirtre, 
bajt a hëgynek belsejébe, békét hagyj a holdvilágnak, mëg az áldott napmeleg-
nek!” (354) 
     „Fonnyasztó-fagyos teleknek hidegét csak hagyd mëgülni magad sarjadó vetésin, 
a magad művelte földön! Küldhetsz káros jégesőket, senyvesztő acélsörétet oda, hol 
ekéd hasított: Pohja puszta parlagára!” (362) 
     „Erdőbül medvét mëneszthetsz: hadd mënjën a mérges macska, rëngetegnek mé-
zes mancsa, gyalogbokrok gyérfogúja Pohjolának partjaira, Észak nyájának nyomá-
ra!” (368) 
     Az a pohjolai asszony így siránkozott magában: „Mëgdőlt már az én hatalmam, 
tekintélyëm tönkretéve: vagyonom a vízfenékën, Szampó hullámok honában.” (374) 
     Ríva tért mëg otthonába, panaszkodva Pohjolába. Szampó számottëvő részit 
ugyan nëm vihette vissza, mégis mëgmentëtt valamit: gyönge gyűrűsujja körmin púp-
ját Pohjolába vitte, szilánkját Sariolába. Észak népe attul éhës, kënyere kevés a lapp-
nak. (384) 
     Vénëk véne Väinämöinen, hogy mëgérkëzëtt honába, mëglelé a morzsalékot, tar-
katornyos törmelékit ott a puszta partra vetve, tengëri finom fövenyben. (390) 
     Vitte malma morzsalékit, tarkatornyos törmelékit párás félsziget fokára, szélire 
ködös szigetnek, hogy ott nőjön-nődögéljën, bontakozva-bokrosodva sörsűrítő árpa-
magra, rozskënyér adó kalászra. (398)  
     Vén Väinämöinen pediglen így imádkozott magában: „Add mëg Alkotónk, Úris-
ten, boldog békësségben élnünk, járnunk jóban bővelkëdve, tisztësséggel földbe tér-
nünk drága Suomi szép határin, Karjala kies mezőin! (406) 
     „Védj mëg irgalmaddal, Isten, fëdëzz, fölségës Terëmtő, férfiú-fondorlatoktul, 
asszonyi abajgatástul, föld gonoszait fenyítve, víz vajákosit lëgyűrve!” (412) 
     „Légy gyámola gyermëkidnek, fiaidat fölkaroljad, éjnek évadján vigyázva, nappal 
óva-oltalmazva, në gyötörje nap haragja, holdvilág hamiskodása, szélnek szërtelen 
fuvása, eső végtelen verése, fagynak féktelenkëdése, szörnyidőknek szenvedé-
se!” (422)  
     „Vaskerítést vonj köréje, építs roppant sziklavárat vagyonomnak védelmére, népe-
met körülkarolva: földről fëllegëkbe nyúljon, magas égbül földig érjën; ott lëgyën 
erős lakásom, támaszomat ott találjam, hol az ármányos nëm árthat, ellenségëm el 
nëm érhet, míg csak embër él e földön, míg csak hold halad az égën.” (434) 
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NEGYVENNËGYEDIK ÉNËK 

Väinämöinen új kantëléje. 
 
     Vénëk véne Väinämöinen mondogalódott magában: „Volna most okunk vigadni, 
édës énëklésbe fogni, hogy a helyzetünk mëgújult, házunk híre fëlvirágzott. Csak-
hogy elveszëtt a hangszër, örömöm lëtűnt örökre, halak hajlokába szállva, merülve 
lazac lakába, tengëri király kezébe, Vellamo vizes honába. Onnan nëm vëhetëm visz-
sza, Ahtola nëm adja vissza. (14) 
     „Idehallgass, Ilmarinen! Ha kovácsoltál korábban, kovácsolj ma is keményen: jó 
gereblyét verj ki vasbul, jó sűrűre fëlfogazva, hosszú nyéllel fölszërëlve, hogy a vízën 
végigvonva, hullámokbul rëndët rakva, tengër téreit begyűjtve, partjait kepébe kötve 
kedves kobzom visszakapjam, kantëlécskémet kifogjam halat termő hajlatokbul, la-
zacok lelőhelyérül.” (28) 
     Most hát Ilmarinen mestër, időtlen idők kovácsa jó gereblyét vert ki vasbul, nyelet 
rézbül rakva rája, fogát százölesre szabva, réznyelét ötszázölesre. (34) 
     Vénëk véne Väinämöinen vasgráblát kezébe vëtte, avval ballagott alábbad, kicsi-
nyég odább kerülve az acélalapzatokhoz, rézveretű rév ölébe. (40) 
     Párban ott hajók pihentek, útra készën mind a ketten, rézbül vert sínëkre rakva, jó 
acélalapzatokra. Vadonatúj volt az ëgyik, viharverte volt a másik. (46) 
     Vénëk véne Väinämöinen szólt az ëgyikhez, az újhoz: „Vesd magad a vízre, csó-
nak, szállj habokra, szép hajócska, két karomtul nëm segítve, tenyeremtül nëm taszít-
va!” (52) 
     Hát csak vízre szállt a csónak, kis hajó habokra siklott. Vénëk véne Väinämöinen, 
helyet foglalva farában, kezdte a vizet kavarni, gráblájával húzogatni. Nagy halom 
vízi virágot, hulladékot összehordott, takarítva nádtörekët, gyékényrostokat rakásra, 
gereblélt halasgödörben, szélin sziklazátonyoknak: nëm került elő a kincse, csuka-
csontos drágasága, örökre lëtűnt öröme, édës-kedves kantëléje. (68) 
     Vénëk véne Väinämöinen búsan ballagott hazáig, orra lógatva, lëverten, 
félrefittyenő süvegben. Mondogalódott magában: „Ez is elnémult örökre: halfogak 
finom zenéje, csukacsont csilingëlése!”  
(76) 
     Hát a rétën áthaladva, liget mellett lépëgetve, hallja, hogy nyüszít a nyírfa, 
panaszolkodik az árva. Mënt, hogy jobban mëgtekintse, kikérdëzze, hogy mi bántja. 
(82) 
     Tudakolta, kérdve tőle: „Mért nyöszörögsz, nyírfa-szépëm, lënge lombú, min 
kesergesz, mért fohászkodol, fehérke? Nëm hurcolnak háborúba, vitézi 
verekëdésbe!” (88) 
     Nyírfa tudta, mit feleljën, viruló fa válaszolta: „Hát hiszën sokan beszélik, vannak 
olyan véleményëk, hogy örök örömben élëk, vígan élhetëm világom. Pedig gondok 
garmadája, búbánat emészt ëlégszër; szorongó szomorkodásban, fájdalomban forgo-
lódom. (98) 
     „Siratom sanyarú sorsom, kicsinységëmën kesergëk, merthogy mëg  
vagyok rabolva, kiszolgáltatva, kifosztva állok itt e puszta parton, menedéktelen me-
zőben.” (104) 
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     „Kinek kedvez a szërëncse, reménykëdve várva-várja nyájas nyárnak érkëzésit, 
mëgjöttét meleg napoknak. De mi vár rëám, bohóra, nyár jöttével mily esélyëk? Fe-
hér héjam hántolása, szőke lombom szaggatása.” (112) 
     „Gyámoltalanhoz gyakorta, százszor is szëgény-magamhoz közelëdnek kis 
legényëk, kikeletkor körbeállnak, bőröm bicskával metélik, leves húsomig hasítva. 
Nyáron mëg gonosz gulyások fosztanak fehér övemtül: késtoknak, ivóedénynek 
avagy áfonyáskosárnak.” (122) 
     „Gyámoltalanhoz gyakorta, százszor is szëgény-magamhoz lyányok jőnek-
jődögélnek, hajadonok hancúroznak, lombos ágaim lënyesve, fürdővirgácsnak kötöz-
ve.”(128) 
     „Gyámoltalanbul gyakorta, százszor is szëgény-magambul lángok martaléka 
lészën, összevágva, ölbe rakva. Idei nyáron három ízben, heves nyári hónapokban 
favágók körülvëvének, fejszéjüknek élit fenve, azt szëgény fejemnek szánva, veszté-
sére életëmnek.” (138) 
     „Ez nekëm a nyár nyugalma, édës évszaknak gyönyöre; több örömöm nincs a tél-
ben, hó së hoz nekëm këgyelmet.” (142) 
     „Jöttének hírére jókor formámbul a bú kiforgat: szép fejem fakóra válik, sápadoz-
ni kezd a képem, mert a múlt emléke marja, sejtelme sivár jövőnek.” (148) 
     „Szelek búval borzogatnak, fagyok fájdalmam tetézik: szelek szórják szét gúnyá-
mat, fagyok fosztanak ruhámtul, én mëg árva ágaimmal ott maradok mëgrabolva, 
anyaszült pucérra szëdve, meztelen magamra hagyva harapós hidegbe’ ríni, didërëgni 
dermesztőben.” (158) 
     Vigasztalta Väinämöinen: „Sosë sírdogálj, të nyírfa, në keserëgj, lënge lombos, në 
fohászkodjál, fehérke! Sorsod mátul jóra fordul, immár más időkre virradsz; örömöd-
ben fogsz të sírni, boldogságodban bomolni.” (166) 
     Akkor Väinölä-nek véne kobzot készítëtt a nyírbül. Hosszú nyári nap faragta, 
kantëlécskéjén kopácsolt párás földnyelv hajlatában, szélinél ködös szigetnek. Lantja 
ládikáját véste, keretët az új koboznak; ládát fája vastagábul, keretët kemény tövébül. 
(176) 
     Vénëk véne Väinämöinen maga mondta-mondogatta: „Mëgvan lantom ládikája, 
kerete örök örömnek. Hát szëgeket hol szërëzzek, csavarját miből csináljam?” (182) 
     Tölgyfa nőtt a kert közében, hátsó udvaron hatalmas. Terebélyës tölgyön ágak, 
aranyalma mindën ágon, aranyalmákon karika, karikán arany kakukkok. (188) 
     Valahány kakukkolása, szép szavának szólalása: csőréből arany csilingël, ezüst 
pénzëcskék potyognak hátára aranyhalomnak, ezüstös emelkëdőre. Szëgecseit ott 
szërëzte, csavarjait úgy csinálta. (196) 
     Vén Väinämöinen beszéle, szóval mondta, fölfelelte: „Szëget kaptam 
kantëlémhëz, csavarokat is csináltam. Vagyon még valami híja: öt húr kéne 
hangszërëmre. Vajon honnan lësz a húrja, miből rakhatom rëája?” (204) 
     Hát elindult húr-keresni, zöld mezőben mëndëgélve. Mezőn lyányka ült magában, 
hajadon a horpadásban. Kedve nëm nagyon sírósnak, s nëm volt mondható vidám-
nak: eldalolgatott az estben, dalával magát mulatta, vőlegényre várakozva, kívánkoz-
va kedveséhëz. (214) 
     Vénëk véne Väinämöinen meztéllábasan lopózva, harisnyáját is lëhúzva, egészen 
közel kerülve hajszálaiért esengëtt, kérte tőle szép szavakkal: „Adj hajadbul, szép 
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kisasszony, fiatalka, fürteidbül! Kantëlémre kéne húrnak, hangjául örök öröm-
nek.” (224) 
     Hajadon adott hajábul, finom fürtei sokábul; öt-hat szálacskát hajábul, hét is lëtt 
talán belőle. Hangszërét húrozta véle, hangjául örök örömnek. (230) 
     Immár készën volt a kobza. Vén Väinämöinen pediglen csak lëült csupasz kövére, 
legaljára lépcsejének. (234) 
     Kantëlét kezébe fogta, örömét ölébe vëtte. Élit égnek fordította, talpát térdeire 
tëtte, rakva húrjait helyükre, hangközeiket kimérve. (240) 
     Fölhangolva már a hangszër, pëngetésre kész a kobza. Akkor térdeire tëtte, kezei 
alá kërësztbe, tíz körmét rëá kapatva. Öt ujja örült előre, hogy a húrokon futoshat, 
hangok szálain szaladhat. (248) 
     Vénëk véne Väinämöinen kantëlén zenélni kezdëtt, könnyű kézzel, fürge ujjal, 
kifelé hajolt hüvelykkel. Csomoros fa csëngetyűzött, lallázott a nyírfa lombja, 
csilingëlt kakukkja kincse, lányhaj-húrjai örültek. (256) 
     Játszott Väinämöinen ujja, harsogott a hárfa húrja; bércëk is belérëzëgtek, bongott 
hëgynek boltozatja, sziklazátonyok zenéltek, tengëri kavics kavargott, faóriások fo-
rogtak, tönkök táncra pëndërültek. (264) 
     Kaleva kisasszonyai, hallva kézimunka közben, folyóként odafutottak, özönnel 
odaömöltek, szép kisasszonyok kacagva, szép nagyasszonyok nevetve csëngő dal 
csodálatára, édës hangok hallatára. (272)  
     Férfiak, kik arra jártak, mind mëgállt kalap-lëvéve, asszonyok, kik arra jártak, 
orcájuk tenyérbe rejtve. Lányok könnyben olvadoztak, fiúk földre térdepëltek csëngő 
dal csodálatára, édës hangok hallatára. Szóval mondta mindahánya, ebben minden 
ëgyetértve: „Embëremlékëzet óta nëm hallottunk hangot illyet, nëm is várta volna 
sënki, hogy a hold alatt mëgérjük.” (286) 
     Szép muzsika messze hallik, hallja hét falu határa; nincsen olyan lëlkës állat, ki në 
futna, hogy füleljën édës énëk-áradásra, kantëlë-kiáltozásra. (292) 
     Ősvadonnak mindën vadja lëkucorodott juházva koboz hangja hallatára, csëngő 
dal csodálatára. Amennyi madár az égën, mind mëgült a lombos ágon, ami hal csak 
volt a vízben, mind közel került a parthoz. Férgek föld alól kibújva fëlszínre 
furakodának, forgolódtak, úgy figyelve édës énëk dallamára, kobzára örök örömnek, 
Väinämöinen víg dalára. (306) 
     Väinämöinennek valóban gyönyörűen zëng zenéje, szívhëz szóló pëngetése. 
Naprul-napra billëgette, szakadatlan szólogatta: regélt ëgyet rëggelire, másat, míg 
magát övezte, ëgyet lajbijába bújva. (314) 
     Muzsikálgatván magában fenyőfábul rótt lakában, palló pattogott ütemre, 
mënnyezete visszaverte, ajtók-ablakok vígadtak, billëgëtt kemënce búbja, gádorosz-
lop gajdorászott. (322) 
     Rándulván a rëngetegbe, a vadonban vándorolva, bókoltak a büszke törzsek, erdei 
fenyők forogtak, tobozok halomba hulltak tűleveleik lëestek. (328) 
     Ballagdálva bokrosokban vagy mezőben mëndëgélve, bokrok boldogan bomoltak, 
mezők mind örömben úsztak, virágok viháncolának, facsemëték csókolóztak. (334) 
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  Rolf Jacobsen versei 
Norvégből fordította Sulyok Vince  
 
A VÁROS METAFIZIKÁJA 
BYENS METAFYSIKK 
 
A szennyvízlevezető rácsok alatt, 
a nyirkos kőpincék alatt, 
a hársfasor nedves gyökerei 
és a parkok fűszőnyege alatt: 
Telefonkábelek idegszálai. 
Gázcsövek öblös erei. 
És szennycsatornák. 
Kelet felhőkig érő emberalpeseitől 
a nyugati városrész virágos villasoráig 
vasból és rézből verve láthatatlan 
láncok kötnek mindannyiunkat össze. 
Nem hallod a telefondrótok zümmögését. 
Nem hallod a gázcsövek beteg hörgését lent a mélyben. 
Nem hallod a szennycsatornában bűzlő 
ürülék százmérföldnyi sötét zuhogását. 
Dolgoznak lent a város vasból 
gyúrt belei. 
De te fönn a fény aszfaltján táncolsz lángoló 
cipőtalpakon, melleden hófehér 
selyemmel és új kabátosan a napban. 
Fönt állok én a fényben valahol és nézem: 
szüz angyalként hogyan lobog a cigaretta 
kék lelke gesztenyelomb közt az örök égnek. 

 
 
JELADÁSOK 
SIGNALER 
 
A város jeladása nem 
autókerekek surrogása 
esőtől áztatott aszfaltokon. 
      Nem a tejeskocsik 
súrlódása járdaszegélyhez 
borús reggeleken. Nem száguldó vonat. 
Nem a fényreklám 
hangtalan lobogása 
a kígyózó folyók fölött, 
vagy az ívlámpák csillogó 
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gyöngyszalaga. 
Nem lármás, nagy éttermek 
pohárcsöngése. 
Nem gőzhajók nyers kürtje a kikötőben, 
egy hosszú, két rövid ismételt horkanása. 
Nem az éjjeli villamos 
kába dala utcákon, melyeket nem ismersz. 
Nem a szaxofon az ötödik emeleten. 
Nem - 
a város jeladását, 
a város hajszolt érverését 
éjszaka ismered föl: 
azon az éjen, 
mikor először 
mész magányosan és reménytelenül - 
visszhangzó gúnyként nő föl mögüled 
akkor az utcakőről: 
- saját lépteid koppanása. 
 
 
HOMÁLYOS ÜVEGŰ ABLAK 
EN MATT RUTE 
 
A festett betonfalakra, 
a papírok havára, 
a szoba írógépeinek viharán át 
homályos üvegű ablak ragyog 
befelé egy fénylő, fénylő hivatalba. 
Nincsen nap ragyogóbb 
s nincsen nappal sem kékebb, 
mint amit mi sejtünk odabentről az ablak 
tompa, fehér árnyjátéka mögött. 
Papírok havaznak s havaznak, 
távoli mosdók zúgnak. 
A hajlott hátak fölött 
a fakó üvegen át felhők 
futását sejtjük. 
 
ÁLLÓKÉP 
STUMT BILLEDE 
 
Az utca szennyes rajzán, ahol éppen 
teherkocsi farol be egy kapun, 
újságpapír hever a járdán tavasz óta, 
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a szennyvízcsatornában csikkek áznak, 
s ürülék díszeleg a házfal mellett – 
totyogva, mint vén kacsa, megfáradtan, 
cókmókjával előtűnik egy öregember. 
Lassan vonszolja lábát a nyitott 
garázsok mentén tova, a kipufogócsövek 
füstje bűzlik, mint az ammóniák, 
s a sarkon átfordul e kép hátoldalára: 
lépcsőház rossz szomorúság-szaga, 
sötét ágy, gázláng, függöny, 
mely lassan nyújt elő  kehelynyi fényt 
- ecetet és epét emelnek szánkhoz a csillagok. 
 
 
SŰRŰ HAVAZÁS 
TETT SNEVÆR 
 
Sűrű havazás tölti el az utcát reggel, 
akár valami fénylő őrület 
- mintha csak furulyálni akarnánk fél karral, vagy a 
közlekedési lámpákat csipkével tömni el, 
de csődöt mond ez is, miként minden kísérlet 
arra, hogy világképünket megváltoztassa, 
maga válik 
olajos sárrá, vizeletté s csurog a szennyvízcsatornába. 
Mert mit sem ér a kloroformozott pillangó, 
vagy szivaccsal törölni gonosz képet, 
mikor a kéz gyönge és bizonytalan, 
és vasból van a kép. 
 
VASÁRNAP A VILLAVÁROSBAN 
SØNDAG I VILLA– ECSED  
 
Vasárnap a villavárosban 
késő este 
mikor a fűnyíró gépek már elnyugodtak 
s az altatókat mindenki bevette 
s a szemeteskukák újságokkal teltek meg 
s a tv-képernyők mind kifordították a szemük fehérjét 
s már édeskés a jácint illata 
mint a közpénzből fizetett temetések 
akkor ér ide órája a kemény késeknek 
s órája a sötét sikolynak 
- a vadállatinak amelytől mindenütt föltépődnek az 
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ablakok s az emberek kiözönlenek a házakból. 
De nem a Lázárok ideje sírból való föltámasztásra 
hanem a sugárhajtásos gépé hogy krétavonást 
húzzon mind e fölé kelettől nyugatig: 
- elmúlt végre. 
 
 
ALKONYPÍR 
AFTENRØDEN 
 
Mintha csak minden rendben volna, úgy 
tartják föl a hegyek tálaikat 
Nappal nővér elé, hogy sebeid kimossa. 
Elgondolkozva üríti beléjük fényét 
- vér, folyton ez a vérzés, 
ez a halál-zavarosodás a fenéken, 
mondja Éj nővérnek, amíg lefektet 
s ágyad mellett csillagokkal csilingel. 
 
LEGTÖBBNYIRE — — 
MEST — — 
 
Legtöbbnyire kavicsos utak legtöbbnyire 
makadám és aszfalt legtöbbnyire 
lapos járdák és tükröző kirakatüvegek 
közlekedési sávok és lámpák és gyalogátkelőhelyek. 
Legtöbbnyire íróasztali lámpák és dossziék sűrűn teleirt 
vékony papír és az írógép csengetése. 
Legtöbbnyire parázsló cigaretták s halk szavak 
egy kapualjban 
s apró visszhangok autók közt tovaveszők. 
Legtöbbnyire arcok mögötti távolságok – visszatartott 
szavak. Közömbösség 
- - - legtöbbnyire - - - 
 
MI PEDIG ÉLÜNK 
MEN VI LEVER 
 
Mi pedig 
szupermarketek által élünk, lökhajtásos 
repülőgépek kondenzcsíkjai alatt 
május aranyló hónapjában, 
s füsttől fátyolozott nagyvárosokban élünk, 
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s élünk karburátorok hörgése és autóajtók 
csapkodásai közepette. 
Az arany század 
tv-estjei által élünk, 
aszfalton, képes hetilapokból és benzinkutaknál. 
Élünk csak a statisztikákban 
s a nyilvántartási számokban választási évben. 
Élünk virággal ablakunkban, 
mindennek ellenére élünk 
hidrogénbombák, nukleáris és kémiai 
pusztító szerek fenyegetése közepette, 
álmatlanul élünk 
egymás mellett az éhezőkkel, kik 
milliószámra halnak-hullnak, fáradtsággal 
gondolatunkban élünk, egyre 
élünk, mágikus 
megmagyarázhatatlansággal élünk 
élünk egy csillagon. 
 
KERÉKEN GÖRDÜLVE 
RULLE RUNDT — 
 
A gépesített városban 
ahol mindenki keréken gördülve jár 
hogy minél hamarabb lehessen boldog 
s pénzt kap annyit hogy mindent megvehet 
ott senki sem ismeri többé egymást 
mert nincsen idejük 
mivel keréken gördülnek folyton körül 
s érdekes dolgokat vásárolnak 
hogy minél hamarább legyenek boldogok 
s a gyerek is ezért maga vigyáz magára 
az öreg pedig lefekszik és meghal 
mert senkinek sincs többé ideje és jó szava 
mert feledni kell s boldognak lenni gyorsan 
amíg még pirosan és zölden villognak a lámpák 
keréken gördül mindenki körül 
gördül körül 
s körül és körül - 
stb. stb. - - 
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Rolf Jacobsen (1907-1994) 
  
1907-ben született az akkor még Krisztiániának 
nevezett norvég fővárosban, hatéves korától azon-
ban Solørben nevelkedett, Középkelet-Norvégia 
egyik erdőségekben-hegyekben gazdag, szép 
vidékén, s Oslóba csak egyetemistaként - böl-
csészként - tért vissza. A nagyváros ennek ellené-
re egyik döntő élményköre maradt, és a vidék, a 
természet hatásával együtt egyfajta kettősség, 
kettős kötődés forrása lett számára, amely jól 
kifejezésre jut első kötetének már a címében is 
(Föld és vas), és végigvonul egész további költé-

szetén. Jacobsen aránylag ritkán megszólaló, kevés szavú költő: 1933-as debütálása 
óta máig mindössze tíz versgyűjteménnyel jelentkezett. A második és harmadik köte-
tének megjelenési dátumai (1935 és 1951) közötteltelt feltűnően hosszú időt, tizenhat 
évet, egyenesen költői elhallgatásként tartották számon, holott csupán út- és hangke-
resés volt, ahogyan a költő egy nemrégiben adott nyilatkozatában elmondotta. 
Jacobsen azonban, köteteinek viszonylag gyér száma ellenére is, igen jelentős pozíci-
ót vívott ki magának - éspedig nem csupán a modern norvég költészetben, amely 
benne látja talán legfontosabb huszadik századi megújítóját; Poul Borum, a jeles dán 
költő és esztéta, Jacobsen költészetét egyenesen a mai európai irodalom egyik legiz-
galmasabb oeuvre-jeként említi Poetisk modernisme (Koppenhága, 1966) című köny-
vében. Hasonlóképpen nagyra értékeli őt Hans Magnus Enzensberger, az ismert nyu-
gatnémet radikális író is: 1960-ban Frankfurt am Mainban kiadott nagy Museum der 
modernen Poesiencímű antológiájában ugyanis Rolf Jacobsen nemcsak hogy egyedül 
képviseli a norvég lírát, de Enzensberger még külön le is szögezi, hogy „Jacobsen 
(...) az egyetlen modern költő, akit a norvég irodalom 1940 előtt felmutatott". De 
elismeréssel ír róla Robert Bly, a kiváló amerikai lírikus is: „Rolf Jacobsen a 
»legmodernebb« norvég költők egyike, s a legéletteljesebbek és legeredetibbek egyi-
ke Európában." (The Sixties, 1968.) Ennek ellenére, s noha Jacobsen versei már mint-
egy tucatnyi nyelven (köztük angolul, franciául, németül és oroszul is) megjelentek, 
Jacobsen mégis aránylag (vagy inkább: aránytalanul!) ismeretlen a külföldi irodalmi 
köztudatban, osztozván ebben is a kis nyelvek lírikusainak általunk, magyarok által is 
olyannyira jól ismert közös sorsában. Már említett első kötete, a Föld és vas (Jord og 
jern, 1933) teljes joggal sorolódik a legjelentősebb norvég versgyűjtemények közé. 
Vele a modern kor és a gépi civilizáció, századunk emberének világa lépett be megle-
pően egyéni, letisztult nyelvi és formai kifejezőeszközökkel a norvég lírába. Mestere-
iül Mallarmét, Whitmant, a svéd Artur Lundkvistet, a dán Johannes V. Jensent szokás 
emlegetni; kétségtelenül tanult tőlük, költészete azonban teljesen egyedi és egyéni 
képződmény, sajátos és eredeti már legelső jelentkezésétől, noha kötetről kötetre vál-
tozó-fejlődő is. A Föld és vas egyik-másik verse - bizonyításul hadd idézzem csak az 
Emberek és állatok öt záró sorát - akár Illyés Gyula Nehéz föld-jében is állhatott vol-
na, jeleként talán annak, hogy mennyire közös szellemi égtájak felé tájékozódott ez 
az egyébként olyannyira különböző, földrajzilag-tájilag-lelkileg olyannyira különbö-
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ző képen meghatározott két nagy költő: 
„A földi nyáj azonban itt hever fűzfák 
alatt kérődzve, mint a táj gondolkodó 
középpontja, s legyektől koszorúzottan 
lóhere-egekről álmodik.” Ezek az Illyé-
séivel rokonítható versek Jacobsen mély 
táj- és természetélményében gyökerez-
nek, s a Föld és vas első részét (föld!) 
teszik ki. A tizenkilencedik századból 
áthagyományozott formanyelvbe, mo-
dorba és - részben - tematikába fulladt 
korabeli norvég költészetben forrada-
lomnak számított már ez is: a lírai kife-
jező eszközök, a forma és a nyelv meg-
újításának. Még inkább azonban a kötet 
második fele, a vas versei: velük a hu-
szadik század technikai civilizációja, a 
gépek, az acél és a beton világa nyomult 
be a norvég irodalomba. A fiatal 
Jacobsen lelkesedéssel, elragadtatással 

szemléli korát, s teszi a látott valóságot költészetének integrált részévé. Magatartása 
homlokegyenest ellenkezője a kortársi költők legtöbbjének, akik általában leplezetlen 
idegenkedéssel, sőt ellenségeskedéssel néznek az ipari, majd a technikai forradalom 
új jeleire, jelenségeire és következményeire: ő egyenesen költői érdeklődésének kö-
zéppontjába vonja a modern nagyvárost, az aszfaltot, a fénylő-csillogó reklámokat, az 
újfajta árukkal tömött, csábító kirakatokat, az utcák-járdák forgalmát, emberáradatát 
(1935-ben megjelent második kötetének már a címe is Vrimmel, amit magyarul leg-
megközelítőbben a tolongás, nyüzsgés szóval lehetne visszaadni), a gépkocsikat, vil-
lamosokat, vonatokat, hajókat, kikötőket, amelyek mind tipikus és számtalanszor 
felhasznált motívumaivá válnak fejlődésének ebben az első szakaszában. 
Jacobsennek ekkor még a mindent átható optimizmus a legfőbb jellemzője, s a re-
gisztrált valóságot általában még nem minősíti sem jónak, sem rossznak, hanem ítélet 
nélkül vesz tudomást róla és írja le, azaz mintegy asszimilálja a maga és költészete 
számára. Képei, kifejezései, szavai sokszor már-már sokkhatást keltően merészek és 
szokatlanok: jelentősen kitágítja a költészetet azzal, hogy olyan szavakat vesz fel 
verseibe, s olyan tárgyakat, jelenségeket, állapotokat ábrázol, amelyek korábban ta-
bunak számítottak a norvég lírában. Jobbára még magát a természetet is az emberi 
tevékenység és termelés összefüggéseiben vizsgálja és rögzíti. Mi sem természete-
sebb tehát, mint hogy a cédulázók-osztályozók-skatulyázók csapata jelentkezése nyo-
mán azonnal rásütötte leegyszerűsítő bélyegét: Rolf Jacobsen a modern technikai 
civilizáció, a gépi kor lelkes énekese - s hangoztatta ezt az ítéletét, immár teljesen 
alaptalanul, a későbbi kötetek szemléletváltozása után is. Jacobsen ugyanis elég gyor-
san kezdte meglátni a nagyarányú technikai fejlődéssel egyidejűleg - annak következ-
tében - mutatkozó káros jelenségeket is, a kép árnyoldalát. A Homályos üvegű ablak 
például az elgépiesedett hivatali mindennapokból való elvágyódásnak ad hangot, a 
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Jeladások a nagyvárosi ember elmagányosodásának; a Kilencven kilométerben a cél-
talan és oktalan rohanást, a gép adta erővel való visszaélést ítéli el. A város 
metafiziká-jában a csillogó felszín alá tekint le s veszi tárgyilagos szemmel észre azt, 
amit költő addig még nem látott meg: az úttest alatt húzódó „gázcsövek beteg hörgé-
sét a mélyben", „a szennycsatornákban bűzlő ürülék ... zuhogását", ahogyan odalent 
„a város vasból gyúrt belei" dolgoznak. A Gumi a munka sziszifuszi mivoltának mí-
toszát teszi át korunk viszonylatába, a Valóság-ban pedig a realitás tényei és az esz-
mék, álmok közötti gyakori szakadékra hívja fel a figyelmet. Az elgépiesedett és el-
gépesített modern társadalomban lehetőségként benne rejlő veszélyek, gonosz erők, 
sivárság azonban jobbára csak jelzésekként szerepelnek az első kötetekben, s félreért-
hetetlenül hallhatóvá először az ötvenes és hatvanas években megjelenő versgyűjte-
ményekben válnak, melyek Távolsági vonat (Fjerntog, 1951), Titkos élet (Hemmelig 
liv, 1954), A nyár a fűben (Sommeren i gresset, 1956), Levél a fénynek (Brev til lyset, 
1960), Utána a csend (Stillheten efterpå, 1965) és Headlines (1969) címmel követték 
egymást, immár szabályos-rendszeres időközökkel, jeleként annak is, hogy Jacobsen 
végérvényesen rátalált igazi énjére. Hangvétele ezekben egyre élesebb és kritikusabb 
lesz. A gépek, amelyek korábban jobbára az emberi fantázia és teremtőkészség szép 
és ígéretes megvalósulásaiként jelentek meg, egyre gyakrabban és kiemeltebben 
kapnak negatív előjelet. A brutális fizikai erőt kezdik jelenteni, amellyel vissza lehet 
élni, amely fenyegetéssé válhat, a természet, az emberi környezet és értékeinek 
elpusztítójává, miként az a hat földmarkoló gép is, amelyek „zabálják erdőimet, (...) 
szájszögletükben pitypang fityeg, (...) aszfalttá rágják a harangvirágokat. Zsíros 
gázaik felhőjével takarják le őket s fényszóróik hideg napjával" (Táj földmarkoló 
gépekkel). A gépi civilizáció, véleménye szerint, túlságosan nagy mértékben 
használja és éli fel a természeti értékeket és tartalékokat; a természet egyre gyorsabb 
iramban pusztul és húzódik vissza a technológia fokozódó támadásai közepette, s 
ennek következtében mind kevésbé tud hozzájárulni az ember felüdüléséhez, 
pihenéséhez, kikapcsolódásához, ami aztán circulus vitiosusként újból csak az emberi 
elidegenedést fokozza tovább. Jacobsen ezzel részben azoknak az antitechnokrata 
áramlatoknak válik a szócsövévé és tolmácsolójává, amelyek olyannyira jellemzőek a 
hatvanas-hetvenes évek fiatal nyugati értelmiségének egy jelentős rétegére. Velük 
együtt, noha formálisan egyetlen csoportosuláshoz sem tartozva, Jacobsen úgy véli, 
hogy „végükhöz értek az utak", vagyis hogy a dolgok nem mehetnek tovább 
ugyanúgy, mert akkor elkerülhetetlen katasztrófa vár ránk, az egész Földre. Növekvő 
pesszimizmussal szemléli az élet elkommercializálódását, a szupermarket-kultúra 
térhódítását, s kiútként azt javasolja, hogy térjünk vissza az ősi és eredeti népi 
értékekhez és a természethez, a csendbe (Utána a csend, Mi pedig élünk, A boltok 
erdejében, Legtöbbnyire). Urbanizációellenességével párhuzamosan egyre erősödik 
társadalomszociológiai kritikája is, mind áttételes módon, mind pedig annyira 
konkrétan és közvetlenül, mint az Állókép-ben, is, amelynek elesett, fáradt 
öregembere nyomorúságos városi utcáról fordul be hasonlóan rikító naturalizmussal 
ábrázolt szobájába. Csupán iróniája menti meg Jacobsent attól, hogy a verseiből 
kirajzolódó kép egyhangúan sötét legyen (Vasárnap a villavárosban, A boltok 
erdejében, Keréken gördülve). A hetvenes években eddig két kötete jelent meg, 1972
-ben Az ajtóknál tessék vigyázni - az ajtók záródnak (Pass for dørene - dørene lukkes) 
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és 1975-ben a Légzési gyakorlat (Pusteøvelse). Részben a megelőző gyűjtemények 
hangját viszi ezekben tovább, részben pedig új témák felé fordul: a benső világ és a 
kis dolgok világa felé. Űrhajósok szemével tekint vissza a világűrből a tágra nyílt 
gyerekszemhez hasonlító földgolyóra (Skylab), hogy egy másik könyvoldalon a földi 
civilizáció, az emberi élet állásának komoly és derűlátónak éppenséggel nem 
nevezhető diagnózisát adja, földünk fáradó szívveréseire figyelve (Diagnózis). Az 
ember kozmikus magánya foglalkoztatja, s a minden egyes egyént külön-külön, az 
egyetemes emberiséget pedig együttesen fenyegető halál és végzet. Jellemzője lesz a 
filozofikus elmélkedés és elmélyedés, olykor vallásos színezettel. Igazi vigaszt a 
munkában lel: 
 

Gondolataid, s amit elvégeztél 
nem múlnak el, (...) 
amit elvégeztél, 
mindennek ellenére végbe tudtál 
vinni, az az arcpirítóan 
kevés, 
az él ( ...) 
(Gondolataid, s amit elvégeztél) 
 

Úgy érzi, azt reméli, hogy szavai, könyvtárakban őrzött könyvek lapjain, éppen olyan 
körforgással jutnak majd tovább az időben (olvasói agyába, onnan ujjukon át új be-
tűkbe, majd a belőlük egybeálló szövegekből újabb emberi agyakba jutva szakadatla-
nul), akár az eső, a vízcsepp örök körforgása. A föntebb már említetteken kívül alig-
alig mondhatunk továbbiakat életéből, életéről, melyet egyetlen városban, Hamarban 
élt le, az ottani munkáspárti helyi lap újságírójaként és szerkesztőjeként. Nyugdíjas-
ként és mindentől visszavonulva. A háború utáni évekre esik konvertálása, katolikus-
sá válása, verseiben azonban ennek és élete egyéb külső-belső eseményeinek szinte 
nem is lelünk nyomára. Kívüle és fölötte állt az irodalmi és politikai csoportosulások-
nak, személyét és költészetét azonban osztatlan elismerés övezi mindenfelől. 

Sulyok Vince 
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Lázár Rozi  grafikäja 



Cecilie Løveid 
Ágnes monológja:  

Independent Tours in Western Norway 1931 
 
 
Egy nő utazása Ludwig Wittgenstein norvégiai  filozofikus fjord-világába. Öltözete 
a korhoz illő, de van vele egy viktoriánus kori női ruha is, az Ágnes-jelmez, vala-
mint Henrik Ibsen Brand című kötete, és egy Underwood márkájú táskaírógép. (A 
jelenet alatt hangolatlan húros hangszert pengetnek.) 
 
ÁGNES Utazóruhám a harmincas évek legújabb bécsi divatja. A Gyorsjárat  fedél-
zetén Norvégia nyugati partját követve a Sognefjord felé tartunk. Plédekbe burko-
lózom, így ki lehet bírni valahogy. Néha felállok, elmerengek a tájban. Independent 
Tours in Western Norway, áll az utazási katalógus címlapján.  Sognefjord. Feneket-
len mély, a világ legmélyebb fjordja. 
A bécsi dámák – valahol remek jellemzést találtam róluk, nem szabad elfelejtenem 
-– a bécsi dámák és az ő praktikus cukrászművészetük. 
Magam svájci vagyok. 
Egy barátomhoz tartok, aki az Éjszakai Nap országába készült. Télen. 
- Télen sötét van, Ludwig. 
- Gyűlölöm a világosságot – vágta rá gondolkodás nélkül. 
- Magányos leszel, Ludwig. 
- A lelkem is eladnám az ördögnek – mondta – csak végre intelligens emberekkel 
beszélgethessek. 
- Őrült vagy, Ludwig. 
- Isten óvjon attól, hogy normális legyek – válaszolta. 
- De Ludwig ... 
- Ne vesztegessük az időt! Gondoljunk a jövőnkre! – mondta Ludwig, és elutazott. 
 
Éjjel-nappal sötét van. Mint ahogy nyáron állítólag örök világosság. Nehéz elkép-
zelni. Ludwig nem utazott fel északra, na jó, nem eléggé északra. De mondhatom, 
irodalomban gazdag vidékre került. Egyenesen Henrik Ibsen drámai költeményé-
nek, a Brandnak a színpadképébe csöppent. 
Gyűlölt darab, legalább annyira, mint  amennyire a Peer Gynt rajongva szeretett. 
Kíváncsi lettem az igazságra, de drága Ludwigom eredetiben, norvégul küldte meg 
a drámát. Személyesen kell meggyőződnöm arról, hogy Ibsen tájleírása megfelel-e 
a valóságnak.  
Bergenbe értünk… 
Gőzhajón utazom. Ez is ibseni jelenet, de most én ülök itt személyesen egy sze-
cessziós hajószalonban, fehér kávéscsésze és jófajta konyak mellett. Akár múzeum, 
esetleg színpadkép is lehetne, és benne én. 
Igen, bizonygatta Ludwig egyetlen barátjának, Dávidnak, az angol berepülőpilótá-
nak – már csak négy hónapom van hátra. Ez tíz éve történt, de azóta is ragaszkodik 
a rögeszméjéhez. Rendszeresen visszatér rá, ismételgeti újra és újra. Dávid váratla-
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nul meghalt, és sírba vitte Ludwig fél életét is. A másik felére az ördög tart igényt. 
A Gyorsjárat nem hajózik be a fjordba. Át kellett szállnom a helyi járatra.  
Üzemanyagtól, kenő- és főzőolajtól bűzlik. Parfüm, tenger, rothadó hal, háziállatok, 
és izzadtság szaga mindenütt. A rakodótérben borjú bőg. 
Ludwig aprólékos munkája jut eszembe, egy repülőgép propellert tervezett. 
Sötét hegyoldalak körvonalai tükröződnek a vízen. A sziklák között a mélyben mél-
tóságteljesen evickélő rákok. 
Csendes evezősök siklanak a fjordban, lámpákkal vakítják, megbénítják a rákokat, 
hogy foglyul ejtsék. 
Hatalmas tengeri teknős bukkan fel a mélyből, mint egy szikla, utunkat állja. Húsz 
ember nagyságú. Megsebezte a hajócsavar. 
Mintha minden fel akarna törni a mélyből. Kész vagyok elviselni bármilyen szörnyű-
séget . 
Arra valahol lehet a Skjolden nevű település. 
Arra pedig, gondolataiba mélyedve, Ludwig. 
 
Néhány faház áll a fjord partján. Hegyek veszik körül. 
Két folyó rohan a mélybe. 
Kikötnénk, ha végre meg tudnánk szabadulni a sérült teknőstől. 
 
Minden olyan, mint Ibsen tájleírásában. Csak ő nem említi a jégraktárat. 
Mégis ott áll remek szimbólumként. Egy ház tele természetes jéggel. Angliába expor-
tálják. 
Az ősidőkben érzem magam. Osztódik az őssejt –, mint az istenek; kifejlődünk. 
Ez megy végbe a testemben is, és mint nő tudom, hogy a vágyam  ... 
Vágy? Vágyakozás?  
Ülök a divatlapjaim között. Számtalan festékréteg borítja a fedélzeti székeket. Kiku-
kucskálok a réseken. Jeges szél csap az arcomba, szinte lefújja a fejem. Ázott gumi, 
olajos ruhák. 
Kezemben tartom a drámakölteményt. Olvasnám, ha nem lenne túl sötét, nappal is 
éjszaka. A hegyek minden oldalról körülölelik a fjordot és a falut.  
Jotunheimen az útikönyv leírása szerint hegység. A Jotun nevű hegyi troll otthona. 
Különleges formájú csúcsok, napba néző, megkövesedett hegyi manók. Hosszúruhás 
dámák és térdnadrágos urak másszák meg évente a magaslatokat, de persze a divat 
változik. A táj, mint egy színpadkép-sziluett – nem rossz! Ibsen a legutolsó darabjá-
ban fel is használta ezt a látványt. 
Vajon fekete vagy fehér papírból vágta ki? 
És tudta-e, hogy ez lesz az utolsó drámája? 
Először azt hittem, hogy a Brand Ausztriában van. De nem, igazi norvég hegy. A 
Brandot időről időre megmásszák. Fenn a csúcson, mint fejre állított katedrális, ott 
pompázik egy kékeszöld gleccser. Turisták nem látogathatják, mert már túl sokan 
odavesztek. 
A katedrális állandóan formálódik - a trolloknak új meg új bejárat kell... 
Ez a Brand egy turista könnyétől olvadni kezdett. A turista váltig állította, hogy ő 
nem az, akinek hiszik, de valóban az ő könnyei olvasztották meg a gleccsert. Eredeti-
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ben nem értem a könyvet, jogomban áll kicsit képzelődni. 
Valójában az történt, hogy a gleccser vége leszakadt, amikor egy tehénfarkú, 
természetfölötti női lény elsütötte a fegyverét. A lavina szerelemtől megittasult 
rénszarvascsordává változott, s a gigantikus áradat magával ragadott mindent. Annyi 
hordalékot sodort magával, hogy a völgy összes lakóját halálra kövezte. Éppúgy 
elvesztek a jók, a szelídek, a jámborak, mint a gonosz pokolra valók. És a nő is, aki 
különös szemük miatt imádta a patkányokat, és mind a harminc macskáját. 
Minek utána egy hang szólalt meg fennen: a Szerelem Istene vagyok. 
Csak azt mesélem el, amire egy 1929-es Burg színházbeli előadásból emlékszem. A 
hegycsúcsok táncot jártak, és Brand olyan jelmezt viselt, mint Loke a Niebelung 
Gyűrűjében. Na jó, talán rosszul emlékszem. 
Ludwig faházat épített magának a meredek hegyoldalon. A népszáj Ausztriának 
keresztelte el, mert a verandán folyvást szólt a bécsi keringő. Bécsi szelet és 
sütemény illata áradt. Bécsi szelet és sütemény illata – írta. 
Ő az én szerelmem, akinek minden reggel új arcot kell öltenie.  
Ludwig egy levélben megkérte a kezem. Szerelmes vagyok belé, ezért próbálom 
elolvasni a tőle kapott könyvet. S ez a hajóút, be kell vallanom, tökéletes beavatás 
Ibsen színházi világába. 
Küldött egy norvég nyelvű Brand kötetet. 
Nem is az a legrosszabb, hogy norvég, illetve dán-norvég nyelven íródott, hanem 
hogy nem a Peer Gynt. A Peer Gyntöt nagyon szeretem! 
Azonnal veszélyt sejtettem. A meghívólevélben egy rózsa is volt, a helyi flórából. 
Ludwiggal sok időt töltöttünk családja különböző rezidenciáin – a bécsi palotákban, 
villákban, nyaralókban. Tartottam a mérőlécet, a vízszintező zsinórt, mértük az 
ablakkereteket nővére új palotájának építkezésén. Ludwig tervezte. 
Ezután kezdtem el építészeti tanulmányaimat. Összezavarodva, kíváncsiságból. 
De küldte ezt a levelet, benne egy tájleírással, amit nem találok a könyvben. Muszáj 
volt északra jönnöm, az Éjszakai Nap országába, télen. Némi reménnyel, hogy 
legalább északi fényt látok. 
Táncol, mondják. Az északi fény. 
Minden rosszban van valami jó. Ez valami bibliai mondás? 
Brand vélhetően az árnykép távolban látható csúcsainak egyike. De lehet, hogy 
tévedek. 
Ibsen tájleírását úgy olvassa, mintha útleírás lenne. Felvonókötél csattogó hangját 
halljuk, a fény fokozatosan kialszik, csak a rezgő felvonókötél látszik, hangja olyan,  
mint egy hangolatlan húros hangszer nyekergése. 
 
" ... jobbra vad szakadék. A hegycsúcs felett és mögött még magasabb csúcsok, és 
ragyogó hó." 
Igen, valóban ezt látom. Kiismerem itt magam. 

 
 

Fordította Kovács katáng Ferenc 
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Kovács katáng Ferenc: 

LUDWIG W           
 Cecilie Løveid-nek ajánlom 

 
A Sognefjord felett, nyolc óra buszút a fővárosból 
amerre a szem körbe, minden irányba elszalad  
mint az errefelé koránt sem ritka vadnyúl, végtelen tér. 
A sirálykarcolta makulátlan kék ég kijózanító  
hűvösében egy zászlórúd nagybőgőhúr-feszes zsinegein  
oszták zászló emléke fonnyad. Légszomjas mozdulatlanság. 
Falmaradvány, nyers kövek, benőtt gyalogösvény.  
A szemmagasságban araszoló napkorong hajszálnyit mozdul  
ferde sugaraival bekárpitozza a meredek lejtőt. Méregzöld színű 
fjord, a túloldal árnyékában bársony fekete. Halszag, sóterhes  
pára tekereg kígyóként a lábak körül: Az éj sötétje várat magára.  
A fjord nyugati fala a vöröslő háttérvilágításban cikkcakkra  
vágott fekete színpadkulissza, sziluettjáték Ibsen drámájához.   
Éjfél körül, mint kénköves katlan, alant fazékba zárt világ 
a láthatatlan fjord, apró kikötők mentén elszórt faházak  
vitorlások, lehorgonyzott sétahajók, mint sirályoknak vetett csali.  
Pokol tornáca lent. A fölszálló pára fény-árnyék tündérjátékában  
a lepusztult épületrészek köveit faggatva egy ember didereg.  
Elhullatott szálkás szavak, szótöredékek, Ludwig W ittfelejtett  
gondolatai susognak elő, zuzmarás kövek repedéseit feszítik  
mint jéggé demedt víz pusztít tél idején. Szavak, szótöredékekek  
rombolják az évmilliók ősmasszívumait; Ludwig W  
ittfeledett tüskés betűszilánkjai. Ezerkilencszáztizenhárom.  
L.W. sötétre, csöndre, néptelen vidékre vágyott, északnak futott... 
 
A bergeni konzul mesélt Norvégia varázslatos éjsötét nappalairól 
zsúfolt bécsi kávézók hangzavarában, büszke dámák ruhasuhogtató  
forgatagában. Ludwig oda képzelte magát, a nagyon távoli  
kihalt, sötét, elhagyatott világba, minél távolabb a civilizációtól. 
Hajóra szállt. Nyáron. Az éjféli nap országában kötött ki.  

 
A fjord mélyén, a magasban várt rá egy faház. Mázolatlan falak.  
Kastélyokhoz, szolgálókhoz, baldachinos ágyhoz, kényelemhez  
puhult testét fapriccs, sziklapad, úttalan utak törték. 
Sirályok visítozása tépte idegeit, s a fény elől naphosszat  
a házikóban raboskodott. A néhány órás szürkületben  
a mélyvizű fjord tátongó ölébe bámult réveteg tekintettel.  
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Rengeteg papír. Fehér lapok mindenütt. Ragyogó tisztaságú hófehér  
felületek, papírcsomók, összegyűrt, széthajigált labdacsok. Faltól falig  
rótt lázas igyekezet, rohamléptek asztaltól ablakig, ajtótól az ágyig.  
Tenyérbe jegyzett emlékmorzsák, galacsinná gyűrt felejtés, szórakozott 
mozdulatok. Az örökkévalóságnak szánt jegyzetek kemény fedelek közé  
fűzve, rendszerezve, beszámozva lapultak a kulcsra zárt fiókokban.  
 
A révész naponta felkaptatott hozzá, de kérdéseire sosem  
kapott választ. Ajtóra tűzött papírlapon olvashatta, hogy mit  
szerezzen be másnapra. Papírt, papírt, s néhány apróságot.  
Ludwig naponta egyszer evett, a révész felesége csomagolt  
kosárba ezt-azt. Egy alkalommal levél érkezett, szép írás 
nőillatú papír. Ludwig mély lélegzetet vett, falfehér arcát keretező  
sötét hajába túrt. Az olvasatlan üzenetet a szemétbe hajította. 
Lázas, gyors sietséggel firkált tovább az egyenletes csíkokra  
szeletet papírdarabokra. Összegyűrte, padlóra szórta, fáradtan zuhant 
az ágyba, halálosan mély álomba merült. Ágnes lépett be az ajtón… 

 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 
Cecilie Løveid  
költő, írónő 1951-ben született Norvégiában.    
Az utóbbi években Koppenhágában él. Északon 
az egyik legtöbbet játszott drámaíró. Ludwig W 
(Østerrike) c. drámája magyarul is megjelent. 
Legutóbbi versesköte te i :  Gartnerløs 
(Gondozatlan kert, 2007), Nye ritualer (Új 
rituálék, 2008). 
 



Kovács katáng Ferenc: Ághegy XV. 



 
Janus Pannonius (1434 – 1472)  

Szente Imre fordításai 
 

 
De suo libro (Ep. 241) 
Ludimus ecce iocos, ades huc non, tetrice lector, 
   Tu procul hinc contra, tetrice lector, abi.  
Triste supercilium cum sit tibi, ne lege nugas, 
   Aut, si forte legis, pone supercilium!   

 
Könyvéről 
Tréfa csak ez, játék; ne időzz itt fancsali képpel, 
   vájtfülü bírálóm, menj a fenébe hamar! 
Ráncold homlokodat, de ne olvasd versemet akkor! 
   Vagy ha kezedbe veszed, homlokodat kisimítsd! 

 
  Ad Prosperum (143) 
Quod rudis ingenio talem me terra creavit, 
   miraris, Tusci Prosper alumne poli. 
Possunt et stulti sub utrolibet aere nasci, 
   possunt et quorum fervida corda micant. 
Democriti pectus pecorosa Abdera tulerunt, 
   crassa dedit tenuem Mantua Virgilium. 
Tu tamen exemplis dubitas si credere priscis,  
   nos ambo, quales simus, et unde, vide. 
 
Prospernek 
Toszkán tájnak gyermeke, Prosper, mind azon ámulsz: 
   zord földről, mint én, oly zseni hogy jöhetett. 
Ostoba embert is szülhetnek bármi vidékek, 
   s olyant is, kit a nagy szív lobogása hevít.  
Démokritosz csordát nevelő Abdéra szülötte,  
   Vergiliust a paraszt Mantua szülte nekünk. 
Ám ha ez ókori példákat nem tartod elégnek, 
   nézd, honnan jöttünk, és mi vagyunk, te meg én! 
 
 De se ipso (134) 
Sextus hic et decimus vitae mihi degitur annus, 
   narravit nato si modo vera parens. 
Septimus incipiet Septembres ante Calendas, 
   si modo producant tres mihi fila deae. 
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Önmagáról 
Tíz évet s hatot éltem eleddig, hogyha fiának 
   tudja korát, s igazat mondva közölte szülém. 
Lépek még szeptember előtt a tizenhetedikbe, 
   hogyha a Párka-trió nyújtja tovább fonalam. 
 
In arrogantem (80) 
Tu, qui tanta sapis, dic, unde ciconia rostrum 
   sic quatiat, quamvis algeat illa nihil. 
                     
Egy tudákosnak 
Azt mondd meg, kisokos, hogy a csőrét mért veri össze, 
   mint ki vacog, bár nem fázik a gólyamadár. 
 
De se ipso (251) 
Laudas me nimium, priscis et vatibus aequas. 
   Mentiris, novi; me tamen, Ode, iuvat. 
 
Önmagáról 
Ódus, az ókori klasszikusokhoz mérve magasztalsz; 
   Persze hazudsz, tudom, ám nem tagadom: hizeleg. 
 
In Celsum (254) 
Dico prudentem, dico te, Celse, disertum; 
   omnia tu credis, mentiar ipse licet. 
                                            
Celsusnak 
Mondom: okos vagy; mondom: a stílus mestere, Celsus;  
   Készpénznek mindent, mit hazudok, ne vegyél. 
 
 In Ovillum (275) 
Esse super terras si quis genus Acephalorum 
   haesitat, is vultus cernat, Oville, tuos. 
Nam tibi tam parvum caput est, ut sit prope nullum, 
   At minor et nullo est sensus, Oville, tibi. 
                        
Ovillusra 
Fej nélkül született nép létében ha ki nem hisz, 
   téged, Ovillus, kell látnia legközelebb. 
Mert fejed akkora csak, hogy már nullával egyenlő, 
   s nullánál kevesebb benne, Ovillus, az ész. 
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 In Prosperum (282) 
Quam te, Prosper, amem, potes hoc cognoscere solo, 
   in caelum e terris te quod abire velim. 
                       
Prospernek 
Mennyire kedvellek, Prosper, megitélheted ebből: 
   kívánom, földről mennybe kerülj mielőbb. 
 
 In Hodum (276) 
Pomorum genus est, quae turpia, sed bona dicunt; 
   tu dici bellus, sed potes, Hode, malus. 
                         
Hodusra 
Némelyik alma csunyácska ugyan, de az íze nagyon jó; 
   Hódus, rólad ez áll: szép vagy ugyan, de silány. 
 
In Ladvancum (281) 
Est, mollis Ladvance, tibi tam mascula coniunx, 
   uxoris possis uxor ut esse tuae.  
                           
Ladvancusra 
Ladvancus, te puhány, feleséged férfi lehetne 
   melletted; te pedig asszonyod asszonya csak.  
 
 In crudelem praetorem (115) 
Quis Sulla hoc sanxit? Dudum reus in cruce pendet, 
   praetor nunc demum triste tribunal adit! 
Nunc demum miseri causam cognoscit inanem! 
   Quid prodest, si iam pareat innocuus? 
O Theta infandum! Iura o praepostera dirae 
   legis et Arctoi moribus apta poli! 
                                            
Egy kegyetlen bíróra 
Így mely Sulla ítélt? Rég függ a kereszten a vádlott, 
   zord termébe mikor végre belép a bíró! 
Most vizsgálja ki, csak most látja hamisnak a vádat; 
   ártatlan voltán már a szegény nem örül. 
Törvény szégyene! Szörnyű halálos ítélet! A barbár 
   északi sarkra való rettenetes hagyomány! 
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Aeneas Silvio Piccolomini (332) 
Qui fuit Aeneas, mutato nominis usu,  
   nil aliud certe, quam Pius esse potest. 
   
Aeneas Silvio Piccolomini nevére 
Ajnéásznak hívták őt eddig; mi lehetne 
   névváltása után? Csak Piusz, ez logikus! 
 
 Epitaphium Papae Pii (234) 
Cum totus petit astra Pius, de praesule tanto 
   indignata sibi est terra manere nihil; 
sed frustra conata animam retinere volucrem, 
   hic cupido pressit corpus inane sinu. 
          
Pius pápa sírfelirata 
Minthogy a csillagokig tört teljes lénye Piusnak, 
   felpanaszolta a föld, hogy neki semmi se jut. 
Szárnyas lelkét nem volt módja lehúzni magához: 
   porhüvely az csak, amit kapzsi ölére szorít. 
 
 Deridet euntes Romam ad iubilaeum (245) 
Mille quadringentis Hyperion aureus annis 
   adiicit haec decimae tempora Olympiadis, 
Natus ut aeterni qui condidit omnia Patris 
   prodiit intacta virgine factus homo. 
Nunc propius quaerenda salus, et aethera clarum 
   vilibus e terris maxima porta patet. 
Iam Zephyri et Boreae gentes, Occasus et Arctos, 
   omne quod hinc Tanais claudit et inde Tagus, 
Romam festinant, et confluit orbis in Urbem, 
   nec copiant ipsae millia tanta viae. 
Nescio credulitas haec si sua proderit ipsis; 
   hoc scio: Pontifici proderit illa satis. 
 
Hispani, Galli, Sclavini, Teutones, Hunni, 
   clavigeri petitis limina sancta Petri. 
Quo ruitis, stulti, Latios ditare telonas? 
   Salvari in patria siccine nemo potest? 
 
Iam fora cuncta viris, meritoria cuncta replentur, 
   agmine tam denso barbara turba venit. 
Ipsus divitiis nullus non copo lacesset 
   Cosimum, si talis proximus annus erit. 
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A jubileumi év (1450) zarándokaira 
Tízszer toldott már az ezernégyszázhoz azóta 
   fényes Héliosz öt évnyi olümpiadot, 
hogy ki Teremtő s mindenek Atyja, Fiát e világra 
   küldte, hogy emberré szűz anya szülje nekünk. 
Üdvünk karnyújtásnyi közelben: látjuk e hitvány 
   földről a menny örömét, nyílni az Ég kapuit. 
Népét ontja Zefír, Boreás, Nyugat, északi Arktosz; 
   Tájó és Tanais partjairól, ki csak él, 
mind Rómába siet, beleömlik az Urbs-ba az Orbis; 

   tán az utakra se fér ekkora népsokaság! 
 
  Mit használ ez a nagy hit nékik, nem tudom, ám hogy 
   jókora hasznot húz ebből a pápa, tudom. 
 
Minden tér, minden bordély tele néppel; a barbár 
   hordák oly sűrűn ömlenek egyre ide. 
Némely kocsmáros Cosimót lepipálja vagyonban, 
   hogyha jövőre is így tart a vidám aratás! 
 
Quare nunc, ut quondam, summorum pontificum 
             testiculi non explorantur. (41) 
Femina, Petre, tua quondam ausa sedere cathedra 
   orbi terrarum iura verenda dedit. 
Indeprensa quidem cunctos latuisset in annos, 
   facta foret partu, ni manifesta, nova. 
Post haec Roma diu simili sibi cavit ab astu, 
   pontificum arcanos quaerere sueta sinus. 
Nec poterat quisquam reserantes aethera claves 
   non exploratis sumere testiculis. 
Cur igitur nostro mos hic iam tempore cessat? 
   Ante probat quod se quilibet esse marem. 

        
Miért nem vizsgálják meg, mint régen, a pápa heréit 
Fölcsempészte magát egy asszony a péteri trónra 
   egyszer már, s törvényt tőle kapott a világ. 
Föl se fedezték volna talán végnapjaiig sem,  
   ám gyereket szült, s így csak kiderült a dolog. 
Tartva hasonló turpisságtól, Róma a pápák 
   intim szerveiről tudni akart bizonyost. 
Már ezután a mennyország-táró kulcsokat arra 
   bízta, kinek tökeit megvizitálta elébb. 
Mért hagytak fel mára e móddal? Mert ki ki jókor 
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   ád bizonyítékot férfiú volta felől. 
 
   De Paulo summo pontifice (8) 
   Cum sit filia, Paule, sit tibi aurum, 
   qzantum pontifices habere raros 
   vidit Roma prius, pater vocari 
   sanctus non potes, at potes beatus. 
 

       Paulus szentatyáról 
       Van lányod, Paulus, s aranyból annyid, 
       hogy pápának előbb aligha volt több 
       Rómában; vonakodva „szent” atyának, 
       „boldog”-nak szívesen hívunk azonban. 

 
   De sacrilego (265) 
  Terreus iste Jovem spectans, quasi talia fatur: 
   terra, volo, mea sit; tu, Pater, astra tene! 
                    
   A szentségtörő 
   Nézi az emberi lény Istent, s gondolja magában: 
   Légyen a föld az enyém, tartsd meg, Atyám, az eget! 
 
   De Dionysio tyranno Syracusanorum (257) 
   Cum Siculis dapibus trepidus male vescitur hospes 
   ac suspensa horret tela, tyrannus ait: 
   „Haec mea conditio est, quem tu rebare beatum; 
   I nunc, felicem qui timet esse puta!” 
 
   Dionüszioszról, Szürakuszai zsarnokáról 
   Míg a szikul lakomán a lecsüngő penge alatt csak 
      reszket a vendég, és enni se mer, – a király 
  „Látod, így élek” – szól – „boldognak nem hiszel eztán! 
   Távozz, s boldognak tartsd, aki fél, az olyant!” 
 
  In Priscam (227) 
  „Quid tibi cum claudo”, dicebam, „Prisca, marito?” 
   „Optimus est claudus”, Prisca, „fututor”, ait 
 
  Priszkáról 

   „Sánta urad van, Priszka, mit ér az?” – cukkolom őtet. 
   Priszka felel: „Sokat is! Sánta ugyan, de baszós!” 
 

Folytatása következő számunkban 
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     Janus Pannonius (1434 – 1472) a Drávaszög Csezmice nevű 
falujában született. Apja, horvát középnemes, aki állítólag ácsmester is volt, 
korán meghalt. Anyja, Vitéz Borbála, annak a Vitéz Jánosnak húga, aki 
egyházi pályán emelkedett Várad püspökévé és főnemesi rangra, lett Má-
tyás király politikusa és bizalmasa. Unokaöccsének, Jánosnak nevelését ő 
irányítja, Ferrarába küldi a híres Guarino mester iskolájába, ahol úri és 
módos polgári családok fiai humanista nevelést kapnak, persze jó pénzért, 
ami a messze Hungáriából bizony nem mindig érkezik meg időben a rossz 
postaviszonyok miatt. A fiú olyankor kölcsönre szorul, sokszor kedvenc 
könyvei elzálogosítására. Az epigrammák arról is tanúskodnak, hogy az 
erkölcsi viszonyokhoz is szó fér Guarino mester privát intézetében: a na-
gyobbak, mint majd az előkelő angol bentlakásos iskolákban is, basáskod-

nak a kisebbek fölött s néha meg is rontják őket. Jánuszt kiváló tehetsége és talpraesettsége emeli társai 
fölé; csípős epigrammáitól bizonyára féltek, s nemigen mertek vele kikezdeni még az erősebbek s gazda-
gabbak sem. Verseire távolabbi jeles humanisták is fölfigyelnek, így tesz szert nemzetközi szellemi társa-
ságra már fiatalon. Húsz éves korában a pádovai egyetemen folytatja tanulmányait, nagybátyja óhajának 
megfelelően papi pályára készül, ami a reneszánsz kori egyháznak szabados erkölcsi viszonyai közt ko-
rántsem járt szigorú celibátussal s hitbuzgósággal. Pádovában köt meleg barátságot Galeotto Marzióval, 
aki majd Mátyás egyik udvari tudósa lesz, s följegyzi a király jeles mondásait. A papjelölt Jánusz versben 
gúnyolja ki barátját, amikor az Rómába zarándokol: „Mert hívő ember költő nem lehet”. A nevezetes 
jubileumi évben, 1450-ben, tizenhat esztendős korában még gyilkosabb epigrammákkal ostorozza a Rómá-
ba özönlő zarándokokat.. Gúnyolódik a pápákon és főpapokon is, a kiváló humanista Aeneas Silvio 
Piccolomini kivételével, aki  Pius néven a pápai trónt is elnyerte. Hozzá csak hódoló epigrammákat ír. 
Mikor 1458-ban az akkor tizennyolc éves (Jánusznál hat évvel fiatalabb) Hunyadi Mátyás trónra lép, Vitéz 
János váradi püspök hazahívja és maga mellé veszi. Még hazatérése előtt azonban beutazza Itáliát; jól 
sejtve, hogy erre nem lesz több ilyen alkalma, bár a király követeként később is járt ott diplomáciai megbí-
zatással. Hazájában ridegebb tájak, barbárabb körülmények várták, ahol bizony  költői vénája is gyérebben 
csörgedezett a szürke kancelláriai munka mellett, amikor pedig nagybátyját kísérgette Budára, vagy a 
királyt hadjárataira, a zord éghajlattól és a tábori élet fáradalmaitól egészsége is megromlott.  
       Míg a király kegyét élvezte, rangban, kitüntetésekben nem volt hiány: királyi személynök, pécsi püs-
pök, szlavóniai bán lesz, sőt még udvari poétává is koszorúzzák. Mikor azonban 1471-ben nagybátyját, 
Vitéz Jánost követve csatlakozik az urak Mátyás elleni összeesküvéséhez, melynek célja a király leváltása 
és a lengyel Kázmér trónra ültetése volt, az összeesküvés felfedezése és felszámolása után az urak, Vitéz 
Jánossal együtt visszatérnek a király hűségére, Janus azonban ahelyett, hogy a trón elé borulva kegyelmet 
kérne, a menekülést választja; tüdőgyulladással ágynak esik és egy szlavóniai várban meghal harminc-
nyolc éves korában. Versei összegyűjtéséről maga a király gondoskodik egy Corvinája számára, de kül-
földön is megjelentetnek belőlük már a 15. századtól. Legteljesebb kiadása Utrechtben jelent meg 1784-
ben Buzgón fordítják magyarra is, főleg mióta egyre kevesebben értik latin eredetiben. Igényes fordításkö-
tetek jelentek meg Budapesten 1953-ban, majd tíz évre rá 63-ban, s nyilván halála ötszázadik évfordulóján, 
1972-ben is, Kerényi Grácia, legavatottabb tolmácsolója munkájaként. Ugyanebben az évben a hazai Kor-
társ irodalmi folyóirat költői versenyt hirdetett meg a „Búcsú Váradtól” címen ismert költemény lefordítá-
sára. A már meglévő öt magyarítás után ez alkalommal tizenhat új született. Köztük tartalmi és formai-
ritmikai hűség szempontjából a két női pályázó: Bede Anna és Kerényi Grácia viszi el a pálmát – vélemé-
nyem szerint. Persze nem állhattam meg, hogy a magam kísérletét is hozzá ne adjam most, harminc évvel 
később, amikor egy jókora csokrot állítottam össze a költő fiatalkori epigrammáiból. Ezeknek hangütése, 
stílusa egészen más oldalról mutatja be a költőt: hetyke, csipkelődő, sokszor trágár és goromba is, de min-
dig szellemes, az epigramma műfajára jellemző poénnal. Merőben különböző a váradi vers és az elégiák 
hangulata, mint amilyen az anyja 1464-ben bekövetkezett halálára írt elégiáé, vagy amit Saját lelkéhez írt, 
vagy A roskadozó gyümölcsfához című önjellemző allegória, Az árvíz című apokaliptikus látomás, de az 
élete vége felé írt filozofikus epigrammák is, mint az utolsó versének tartott A haldokló Jánusz című kétso-
ros, idézem más fordításában: 
          Együtt lett prédád élet s hírnév, te sötét nap. 
          Kincset mért gyűjtünk, ó, mi szegények? Ezért? 
És hát Sírfelirata, melyet ugyancsak neki tulajdonítanak, s melynek latin szövegét emlékezetből felidézve 
most ugyancsak magam fordítottam magyarra, sok vesződséggel, de mégis elégedetten az eredménnyel, ha 
fájlalom is, hogy  a múzsák borostyánkoszorús jelzőjéből. csak lombkoszorús lett. 
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Kovács katáng Ferenc: Ághegy XVII. 



     Hegedűs Kálmán 
 

 A Kékszakállú herceg vára  
című Bartók opera finn és svédországi fogadtatása 

Bartók a finn és svéd táncművészetben. 
 
A Kékszakállú herceg vára operát Jussi Jalas finn karmester adatta elő 1956. 

február 7-én a Rádiózenekar kedd esti koncertsorozatában. Judit szerepében Maiju 
Kuusoja, a Kékszakállút Kim Borg énekelte. Jalas fordította finnre Balázs Béla libret-
tóját. 

Matti Vuorenjuuri kritikus, a modern zene külföldön is elismert finn prófétája 
így köszöntötte a végre ide is eljutott Bartók operát: ”Kultúrtörténeti esemény ha-
zánkban. Bartók Béla egyfelvonásos operájával vette ki részét az 1910-es évek exp-
resszionizmusából, abból a forrongó korszakból, melyhez méreteiben és jelentőségé-
ben hasonlót keresve a késő barokkig mehetünk vissza. Az opera zenéje erősen ma-
gyar népi dallamok által színezett. Kivált a ritmusokban fordulnak elő jellegzetes 
hangsúlyok. A Kékszakállú korunk legjobb operája a Pelleas és Elektra mellett. Nagy 
kár, hogy a műsorhoz nem mellékelték az opera szövegét. Maga a történet ismert, de 
Balázs szövegének finomsága és balladaszerű kifejezésmódja sokat veszített emiatt. 
Csak egyes szavak jutnak most is eszembe: könnyek, sírás, bánat. A történet mind-
egyik terme zeneileg egészen zseniálisan megfestett egység. A színpadi díszletek csak 
zavarnák képzeletünket. Például a drágakövek csillogása, a kincseskamra ragyogása 
csaknem vizuálisan is láthatóvá vált. Ilyen volt a Kékszakállú hatalmas birodalma, 
amit lehetetlen lenne díszletekkel visszaadni. A mű minden teremjelenettől függetle-
nül feltétlenül egységes marad.  Ez az opera legnagyobb erénye. A mű előadására 
hazánk legjobbjait kérték fel. Kim Borg nagy ívű, szárnyaló hangja olykor a zenekari 
forte felé emelkedett. Hasonló adottságokkal egészítette ki Maiju Kuusoja a szólista 
pár teljesítményét. Jussi Jalas a véres történeti detaljon átlépve egyetlen erőteljesen 
emelkedő, majd ereszkedő ívként kezelte a teljes előadást. Mindannyian kiérdemelték 
a közönség tapsviharát.” 1) 

Tauno Pylkkönen zeneszerző is érdekes írással jelentkezik:  
”A negyedik feleség, Judit hét ajtót nyit ki, jelentős élményeket átélve. Ezek alap-

ján feltételezhetnénk, hogy az opera vizuális ábrázolást is megkívánna, de ez nem így 
van, mivel Bartók zenéje hatalmas színpalettát és ábrázoló erőt rejt magában. A szö-
veg legkisebb utalásai is elegendőek ahhoz, hogy látomásokat elevenítsenek meg a 
hallgatók számára. Bartók zenéjében igazi zenedrámai ütőér lüktet. Az opera a sza-
vak értése nélkül is erőteljesen megtapasztalt élménnyé lesz. Csak hálásak lehetünk 
azért, hogy e művet végre nálunk is előadták. Jalas a mű egészét kezében tartva és 
annak részleteit láthatóan személyesen is átélve vezényelte az általa finnre fordított 
operát. A zene magyarsága jól illeszkedett a finn nyelvhez. Még olyan rész is volt 
(például, amiben a Kékszakállú elbeszélve sorolja fel előző feleségeit: haj-nal-ban az 
el-sőt-lel-tem, mint a megzenésített Kalevala. Ezért is van fontos szerepe a nagyzene-
karnak. E feladatának a Finn Rádiózenekar fényesen eleget tett. Az énekes szólisták 
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nem mindennapi feladatot kaptak. Néhol kénytelenek voltak a zenekarral versenyezni, 
ami kissé a szöveg kárára ment, ám hangjuk fényes maradt. Szerepüket mélyen átélve 
drámai légkört teremtettek. Ehhez társult a nagyszámú közönség végig kitartóan fe-
szült figyelme, mely végül viharos ünneplésben tört ki.” 2) 

A Pécsi Liszt Ferenc oratórium kórus 1969 október elején Lahti és Helsinki vá-
rosokban énekelt. Ekkor jártam pécsi diákként Suomiban. A Helsinki Egyetem dísz-
termében énekeltük 10-én este Kodály Psalmusát, a Missa Brevist és a szünet után 
Bartók Cantata Profanát. A Helsinki Filharmonikusok zenekarát Antal György Liszt-
díjas rektorunk vezényelte. A szünetben odajött hozzánk Jussi Jalas karnagy úr, aki 
elmondta, miként sikerült ugyanebben a teremben 1956. február 7-én ősbemutatni 
Bartók Kékszakállúját. Szövegfordítói munkájáról szólva megjegyezte: ”a magyar 
nyelv szerkezete közel áll a finnhez. Ezért az eredeti kotta értéket sehol sem kénysze-
rültem megváltoztatni ”- mondta.  Hozzátette, hogy a Lisztet és Bartókot egy életen át 
szeretett Jean Sibelius apósa, (elhunyt 20.09.1957.) teljesen átszellemülten hallgatta 
rádióján a Kékszakállút. Pylkkönen kritikájában olvashattuk, hogy az orgona akkord 
szerű B-dúr harmónia felett ”Hajnalban az elsőt leltem” elbeszélő Kékszakállú mint-
ha a megzenésített Kalevalából lépett volna elő. Nos, Jean Sibelius kalevalai VII. 
szimfóniájában Judit lamentációira is találunk választ. 

Hosszú évekkel később abban a kitüntetésben részesülhettem, hogy Koppenhágá-
ban beszélgethettem Kim Borg operaénekessel. Meglepetésemre közölte velem, hogy 
élete nagy sikerei közepette sem felejtette el azt a lelki szellemi emelkedettséget, amit 
az 1956. február 7-én finn földön először előadott Kékszakállú éneklése közben ér-
zett. 

A nemrégen elhunyt Janne Raitio orgonaművész barátom 1956-ban a helsinki 
Esti Hírlap kritikusaként is működött. Ő így érte meg a Kékszakállú Suomiba érkezé-
sét: ”A mű cselekménye iszonyúan hiteles adaton alapul. Egy francia nemest máglya-
halálra ítéltek, mert aranycsináló kísérleteihez ifjú leányokat áldozott fel. Ilyen hát-
térrel írta meg librettóját Balázs Béla, amit Bartók zenésített meg 1911-ben. Mivel az 
eseményekben szegény operában csak két szereplő van, és a hangsúly a zenén van, a 
koncerttermi előadás teljesen érthető. Bartók erős színekkel festő stílusa itt teljes 
pompájában virágzik. Látnoki tehetséggel kiszámított tetőpontok között csendes zenei 
szakaszok tartják elevenen a folyamatos feszültséget, mely a végén megrázó egésszé 
lesz. Az előadás a lehető legjobb kezekben volt, mert Jussi Jalas vezényelt. Jól ismeri 
az ilyen típusú előadói gépezet támasztotta nehézségeket és az utolsó porcikájáig 
kitűnően irányította azt. Énekeseink világszínvonalat nyújtottak. Az elegáns Tauno 
Palo színészünk szenvedélyes prológusa jól vezette be az estet. Őszinte köszönet min-
denkinek az előadásért, mely számomra is élmény volt.” 3) 

A szociáldemokrata újság kritikusa örömmel köszönti a Kékszakállút, ”melynek 
bemutatójával csak Svédország előzött meg minket” -írja: ”A műben alig van dallam, 
viszont annál több a festői színhatás és az egyszerű ősi erőforrásból fakadó érzelmek. 
Szárnyaló képzelettel teremtett expresszionitás. Jalas szó szerint idegérzékenyen és a 
tragédia szálait mélyen követve vezényelt. Nagyszerűen érvényesítette Bartók termé-
szetfestő zenéjének szépségét. Kénytelen vagyok azonban kimondani, hogy e művet az 
Operában kellett volna előadni. Az Egyetem egész termét megtöltött hallgatóság nagy 
tapsal jutalmazta az operát.”4) 
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A helsinki svéd nyelvű napilapban Erik Bergman cikke főleg Bartók hangszere-
lési tudását méltatja és Bartók magyar és nemzetközi művészetének lényegét tárja fel. 
”Mesterien illeszti és ritmizálja a harmóniákat”-írja. ”A dráma hangja Bartóké”-írja. 
Mintha tudná, hogy az opera ihletője Geyer Stefi hegedűművésznő. 5) Érdekes ösztö-
nös kapcsolat áll fenn a hetedik ajtójelenet után orgonán megszólaló b-a-c-h harmóni-
ai szerkezet és Bergman ”Apropos b-a-c-h” zongoradarabja között. 

Az akkor még ifjú Olavi Kauko a munkások lapjában írt: ”Az operát rendkívül 
jól sikerülten adták elő. A kibővített nagyzenekarban háromszoros létszámra emelt 
fafúvókon kívül két hárfa és az Egyetem dísztermében külön erre a célra felállított 
nagy orgona szolgálta a Bartók ősbemutató sikerét. Különösen a teljes ritmikai ma-
gabiztosság és a fényes tisztasággal játszott disszonáns harmóniák szépsége gyako-
rolt mindannyiunkra mély hatást. Kívánatos lenne még többször is előadni, hiszen ez 
zseniális darab, melynek neve is biztosítja a sikert. Bizonyíték erre a helsinki közön-
ség, mely a kemény fagytól sem visszariadva nagy létszámban jött össze a díszterem-
be.” 69) 

Közkívánatra 1957. május 9-én a Finn Operában színpadi változatban is elő-
adták a Kékszakállút. 

Rendezte Yrjö Kostermaa. Vezényelt Jussi Jalas. Maiju Kuusoja partnere ez al-
kalommal a kiváló ifjú Hannu Heikkilä volt. Kim Borg Koppenhágába szerződött. 
Díszlet és jelmeztervező Paul Suominen volt. A prológus szerepét Kirsi Kunnas szí-
nésznő alakította. 

Magyar és középeurópai szemszögből a Bartók emlékévben 1981. május 7-én 
Mikó András rendezésében Helsinkiben előadott Kékszakállú figyelemreméltó, 
Tapani Valtasaari és Heljä Angervo énekesekkel. Utóbbi Strauss Elektra lemezén is 
énekel Karajannal. Ilpo Mansnerus Jalas tanítvány vezényelt. A prológus Yrjö 
Tähtelä volt. H. I. Lampila írta: ”Magas gótikus várudvar. Falai a mi moha lepte 
szikláinkra hasonlítanak, ahol közülünk bárki belenézhet a saját tudatalattijába, ha 
mer. Mikó rendező és Nurmimaa díszlettervező láthatóan jól együttműködtek. Mikó 
psichodrámájában a legenda distanciája és a középkori misztériumjáték váltakoznak. 
A finnugor lelkiség kemény férfivilága jól illik a magas, jóvágású Valtasaarihoz, aki 
azonban nem mindig bírta a pianissimót. Angervo maga a női szenvedély. Erősen 
fénylő mezzoszoprán hangjával kényszeríti a kínosan vonakodva engedelmeskedő 
Kékszakállút, aki nem képes szeretni. Mivel nem romantikus lovag, számára minden 
nő csak alany. Cél. Vesztére Judit hisztérikus zsarnok. Mansnerus a pentaton alapból 
ügyesen teremtett epikus hangulatot. Bár Bartók zenéje lélektani és impresszoniális, 
mégis pontosabb hozzáállást és határozottabb fogást igényelt volna.” 7) 

Nagyszerű Juditot küldött át Stockholm a helsinki Finlandia Házba Marie Luise 
Hasselgren művésznő személyében 1982. március 19-én. A Kékszakállút Kováts 
Kolos énekelte Budapestről. A Karajan által felfedezett Okko Kamu finn karmester 
vezényelt. A sokoldalúan muzikális és karakter színésznek is születetten tehetséges 
Hasselgren Juditja és Kováts szuverén Kékszakállúja elsőosztályú zenedrámát terem-
tettek. Minden részletet hangsúlyozottan megformáltan és technikailag tökéletesen 
irányítva zajlott le a Bartók opera. Végre nagy orgonával és vonóskarral élvezhettük 
a művet. 

Olavi Kauko kritikus érdekes gondolatokat vetett fel: ”A Kékszakállú férfilelke 
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Bartók lelke? Opera cselekmény nélkül. Szimfónia, ami alatt misztikumról regélnek. 
Színpadi alkotás, amely nem kíván színpadot, mivel minden a zenekarban történik. 
Mindez nem lehet véletlen. Sorsom a lelki magány, írta Bartók a Kékszakállú első 
verziójának elkészülte előtt. Talán önarcképe ez a mű? Szenvedélyesen kutatta Wag-
ner Lohengrinjét, melynek Elzája talán egyike Judit mintaképeinek? Az opera kon-
certelőadása csak egy óráig tartott, de többet adott, mint korábban sok hosszú zenei 
est.” 8) 

Istentől kapott szép ajándék volt a vadregényes keletfinn-orosz határ menti tóvi-
dék Savonlinna középkori várudvarán 1994. július 16-án,  21-én és 24-én tartott Kék-
szakállú előadások. A vár eredeti svéd neve Nyslott-Újvár volt. A tó közepén óriási 
gránitsziklán álló, egykor a keletről finn földre (akkor Svéd Királyság) rabló hadjá-
ratokra betört fegyveres bandák megfékezésére épített vár udvarán Aino Ackté opera-
énekesnő segítségével 1907 óta létezik nyári Opera Fesztivál. Nemrég szerepelt ott a 
Magyar Állami Operaház, de jártak már itt Rózsa Vera Londonból és Budai Lívia 
Münchenből, és még sokan mások magyarok. 

A Kékszakállút a vár Retretti nevű sziklabarlangjába vitte le Claude Naville any-
ja révén félig magyar származású svájci-francia rendező. Javaslatára Juha Muje szí-
nészünk Baudelaire verseiből összeállított prológot olvasott fel. Naville tehetséges 
fénytervező is. 1991-ben Tamperében olyan Parsifalt rendezett, amit még ma is nosz-
talgiával emlegetnek. Egy Wagner-Liszt-Bartók szellemét egészen Michelangelóig 
visszamenően láttatni tudó tehetség. 

Ez a Finn Televízió 1996. július 16-án egyenes adásban sugárzott Kékszakállú 
előadás hozta el végül az élő Bartókot. Juditot a kivételesen tehetséges Margaretha 
Haverinen finnországi svéd születésű hegedű- és énekművésznőnk alakította. A Kék-
szakállút Antti Suhonen Európa hírű finn énekes alakította. A kivételes egyéniségű 
Haverinen nagy sikerű Juditot énekelt 1995  nyarán Norvégiában, Trondheim-ben a 
Nyári Opera Fesztivál szabadtéri színpadán. Skandinávia egyik legszebb helyén. 

Az egyik legjobb Juditot ismét Svédország (Stockholm) adta a világnak. Anne 
Sofie von Otter művésznő magyar nyelvű kiejtésének kristálytisztasága bámulatos és 
anyanyelvi módon természetes. 

Hangját már George (György) Solti londoni televíziós koncertjén is megcsodál-
tuk, de amit a Kékszakállúban nyújtott, annak kifejezésére nincsenek szavak. A Ber-
linben 1996-ban cd-lemezre felvett előadáson Otter mindvégig a cselekmény köz-
pontja. Heves és szenvedélyes. A pompás német koncertorgona és teljes zenekari tutti 
előtti magas c-t olyan elemi erővel és csengő hangon énekelte ki, mintha egy hegy-
csúcson állt volna Svédország és Norvégia határán a nyílt tenger felett. 

Hiba volt őt John Tomlinson fáradt öreg férfihangjával szerepeltetni. A Berlini 
Filharmonikus zenekarral kifogástalanul jól együtt muzsikáló Bernard Haitink kar-
mester egyetlen nagy crescendo látomásként fogta fel az egész operát. A Bartók 
hangját egyre intenzívebben életre kelteni képes Haitink lassan az erőtlenül békéltetni 
próbáló monológjába elkülönült Kékszakállút is helyettesítve válik a drámában ilyen 
módon magára maradt Judit igazi és méltó partnerévé. A koncert érdekessége a ma-
gyar nyelven felolvasott prológus. (EMI 5561-622-1996 koncertfelvétel). 

 
Bartók Béla zenéjének Finnország minden részéből, de Svédországból, Tallinból, 
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Rigából, Vilniusból és Szentpétervárról is Helsinkibe utazó barátai 1998. szeptember 
6-án magyar zenekar és szólisták előadásban élvezhették a Kékszakállút a Finlandia 
Házban. A Helsinki Ünnepi Hetekre meghívott Budapesti Fesztiválzenekart Fischer 
Iván vezényelte. Juditot Komlósi Ildikó, a Kékszakállút Polgár László énekelte. 

Savonlinna után ismét H. I. Lampila jelentkezett érdekes írásával: ”Bartók operá-
ja századok misztikus regéjének köpenyegébe burkolt modern pszichodráma. Valami 
ok miatt a színpadi előadások gyengítik a mű lélektani hatását. Ezért a középkori 
várkastélynál sokkal egyértelműbb helyszín a  hangversenyterem. Komlósi Ildikó 
ragyogóan szép, zöld ünnepi öltözéke és Polgár László frakkja Bartók operáját az 
1900-as évek polgári világába repítette, ahol egy házaspár vív meg egymással. Fi-
scher Iván karmester az operát a lélek és mindenekelőtt a fül színházává tette. Min-
dent áthatott Fischer zenei mágiája, melyben a finoman kidolgozott részletek és a vad 
őserő együtt élnek. Mivel finn nyelvű szövegfordító fülhallgató készülékekkel is ren-
delkeztünk, a dráma könnyen követhetővé vált. Judit színes, hajlékony hangja csak 
úgy árasztotta a szenvedélyt. A nők tipikus hibájába esve a szerelemtől Kékszakállú 
megváltását. Polgár hatalmas hangja és a hangversenyteremben is színpadi alakítás-
ra képes adottsága tökéletesen oldotta meg feladatát. A budapesti zenekar művészei 
maradéktalanul jól muzsikáltak.” 9) 

Svéd napilapunk zenetörténész kritikusa Jan Granberg szerint: ”Egy tökéletesen 
elegáns, perfekt produkció.” Komlósit Marton Éva tanítványaként is méltatja, akit 
1986-ban Pavarottival együtt hallott New Yorkban a Metropolitanban. Mélyen érin-
tette a Stockholmban is hallott Polgár hangjának kifejező ereje „éjjel…éjjel” és szá-
mon kérte, miért maradt el ismét a műsorfüzetből a finn-svéd szöveg. 10) 

A svéd Judit, Anne von Otter, igazi partnere Polgár László lett volna Budapest-
ről. Polgár László komoly sikert aratott Stockholmban az 1700 óta változatlanul álló 
Drottningholm királyi kastély színházában, Mozart Varázsfuvola Sarastro szerepé-
ben. Érdekességként megemlítendő, hogy az éj királynője három hölgye közül egyik 
a magyar származású Linnea Sallay svéd művésznő volt. 

Életem legnagyobb Kékszakállú élménye volt Walter Berry (1929-2000) bécsi 
osztrák basszbariton operaénekes és mezzoszoprán felesége, Crista Ludwig magyar 
nyelvű előadása. Vezényelt Kertész István. 
 
Jegyzetek: 
 
1.) HS. 1956. 2.8. 
2.) US. 1956.2.8. és Hegedüs: Sibelius 123-128 Bartók. Ormándy rádiót hozott Amerikából. 159,  
Ormándy és Sibelius VII. szimfóniája. 
3.) IS. 1956.2.8. 
4.) Sosiaalidemokraatti 1956.2.8. 
5.) NPr. 1956. 2.8. 
6.) Työkansa-Dolgozó Nép. 1956.5.8. 
7.) S. 1982.3.20. 
8.) HS. 1994.7.17. 
9.) HS. 1998. 9.8. /  
10.) Hbl. 1998.9.8. HCD 11001. Székely-Palánkay. 1956 lp-1991 
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A népi és társasági tánc gyökerei messze nyúlnak vissza Suomi történelmében. 

Ennek egyik fontos alakja volt a Helsinkiben letelepedett Alina Frasa (1834-1899) 
német táncosnő, aki a bajor iskolát hozta el finn földre. Ő lett az első balettmester. 
Baráti köréhez tartozott Aleksis Kivi, az első finn író. Az első balettegyüttest 
Domenico Rosetti hozta el 1864-ban Finnországba. Szentpétervár német balettmeste-
re Elisabeth Littson és a Stockholmból átjáró balett táncosok segítették a lassan szü-
lető klasszikus finn táncművészetet. Auer Lipót szentpétervári hegedűművész az 
Orosz Zenei Társaság karmester-igazgatójaként sokat segített Finnországnak. Grieg 
első Peer Gynt szvitjének megjelenése után,  Auer Lipót azonnal vezényli  Szentpé-
terváron, Rigában és Hamburgban. Auer hatására táncolt Lucia Nifontova orosz bale-
rina Liszt Kromatikus galoppjára a híres finn Kari Kaarnakoskival Péterváron, Hel-
sinkiben és Stockholmban. A cár szólóhegedűseként is aktív Auer Wieniavsky utóda-
ként dolgozott együtt Marius Petipa francia balettmesterrel. Liszt Hungaria szimfoni-
kus költeményének 1931 november 10-i bemutatója is kettejük keze nyomát őrzi. Ma 
is Auer - részben általa átírt- hegedűszólóját játsszák Csajkovszkij Csipkerózsika 
balettjében. Ezt a korrekt American Ballett Theatre fel is tüntette 1958-as finnországi 
turnéján. Hosszú út után jutott el 1961. szeptember 19-én Helsinkibe Bartók Csodála-
tos Mandarinja, amit Dimiter Parlic horvát vendég rendezett. Ezzel együtt éltek to-
vább a Liszt hajszálerek, mert Birger Barholin stockholmi svéd rendező Liszt zenére 
készített Faust fantáziát táncolják. 

A Théatre Francais de la Danse jön Párizsból Helsinkibe és Bartók Két arckép 
balettjét adják elő 1970. november 12-én Joseph Lazzini rendezésében. Végül a Pécsi 
Balett rendezője Eck Imre Bartók Mandarinját rendezhette Helsinkiben 1981. május 
7-én. 

A Helsinki Hírekben különös felhívást tett közzé május 5-én Seppo Heikinheimo 
kritikus: ”A most színre kerülő és őszig az Opera műsorán lévő Mandarin és Kéksza-
kállú egyszerűen remekművek. Nincs rajtuk mit magyarázni. Századunk legzseniáli-
sabb zenedrámái. Minél többen menjenek el e művekkel megismerkedni.” 

A Mandarin finn bemutatója után írta Irma Vienola-Lindfors vezető finn 
balettáncosnő a Helsinki Hírek 1981.05.09.- számában: ”E műben az elszigetelő Bar-
tók hangja szólal meg, mely mélyen érint. Eck koerográfiája kissé elavultnak hat, ha 
azt Flemming Flint 1965-ben Koppenhágában látott Mandarinjához hasonlítom. Eck 
felfogása hétköznapibb, de dícséretesen plasztikus. Mondanivalója világos. Némely 
részletet kiválóan eltalált humor jellemez. Parlic horvát rendező 1961-ben mágiku-
sabb volt, ám neki a felejthetetlen Klaus Solin táncolt, akivel Jarmo Rostas mostani 
mandarinja nem versenyezhetett.” 

A Svéd Királyi Balett 1991. október 18-20 helsinki szereplése idején a finn szár-
mazású Anneli Alhanko és a magyar származású Marianne Szendrei rokonszenvesen 
táncoltak Haydn D-dúr szimfóniájában, melynek magyar vonatkozásai nyilvánvaló-
ak. Innen vezet majd tovább az út Liszt dacos csárdásaihoz és Bartók Allegro barba-
rójáig. A barbarót még az Emerson dzsessz együttessel és pompás táncosaikkal is 
élvezhettük. 

Sajnos az 1994-ben Helsinkiben a Finlandia Ház mögött megnyitott új Finn Ope-
ra előtti régi opera színpadának korlátolt méretei miatt a Győri Balett csak a távoli, de 
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nagyon szép észak finn Kuopio város impozáns színházában adhatta elő Bartók: Fá-
ból faragott királyfi balettjét és a Cédrust. 

Lapzártakor voltam kénytelen egy indokolatlan hevességében meglepő magyar 
zenét támadó újságcikket olvasni. Oka, egy sajtókritikára adott nyilvános válasz volt, 
amit a mindenható cikkíró nem bírt férfi módra elviselni. A válaszban feltett három 
kérdésre (most sem) nem volt képes érdemi választ adni, helyette Liszten és Bartókon 
töltötte ki sértett egojának dühét: ”Liszt csárdás macabre és csárdás obstiné darabjai 
kevésbé szörnyűek, mint Bartók ijesztően vad Allegro barbaro-ja”- írta. Hetekig nem 
tudott megnyugodni. Az egyik legkiválóbb svéd zongoraművésznő Helsinkiben ra-
gyogóan előadott Liszt: Villa d’Este Szökőkútjai produkció után is: ”több piros pap-
rika port szórjon a Liszt darabba”-elegánsnak szánt szánalmas megjegyzéssel siklott 
el az esemény felett. Holott hálásak lehettünk, hogy a művésznő (London előtt) ná-
lunk is járt. Ilyen indulatokat váltott ki egy udvarias stílusban és higgadt önfegyelem-
mel megírt válasz! 

1988-ban jelentette ki Einojuhani Rautavaara professzor a Helsingin Sanomat-
Helsinki Hírekben, hogy a legtöbb hangversenykritika ugyanannak az újságnak az 
olvasói közvélemény rovatába való. Magyarul ez Tisztelt Szerkesztőség néven isme-
retes. Diane Pearson angol írónő 1974-ben írt és Világi Miklós magyar barátjának 
ajánlott Csárdás című regényének előszavában írja: ”Könyvem címét egy magyar he-
gyi faluban csárdást táncolt idős házaspár adta. Nehéz életük mindkettőjük arcán 
kemény nyomokat hagyott. Mégis daliás tartással, kitartóan ropták a táncot, amiben 
Magyarország egész történelme benne volt.” 

Hasonló jó érzéssel hallgattam Helsinkiben egy zenei esten Anna Tölli kisasz-
szonytól Ligeti György Csángó Forgós zongoradarabját. Pearson írónő élményét 
idézték Helsinkiben a Katrilli karél-finn, a Potpurri finn és a Brages Folkdansslag 
svéd-finn ifjúsági táncegyüttesek magyar csárdásait látva. 

Annika Nilsson és Fodor Béla magyar csárdását ma is emlegetik Stockholmban. 
Hasonló élmény  volt Helsinkiben a Savoy színházban Anu Komsi és Tero Saarinen 
erős Bartók utánérzéssel táncolt Ligeti: Nouvelles Aventures bemutatóján jelen lenni. 

Mi mindenből áll össze egy Liszt vagy Bartók mű népeket összefogó búvópatak 
rendszere? A sikereket követő hullámvölgyek után felcsapó örök tűzből. A szangvini-
kus szalmaláng lelkesedés utáni individualista támadásokat követő örök újrakezdés 
elszánt erejéből. 

Az 1870-1944 korszak után eltávozott nagyszerű nemzedék után tapasztalt gyen-
ge színvonalra utaló negatív jelenségek utáni új feltámadásból. Ez szól Liszt Ferenc 
konok csárdásaiban. Bartók II. zongoraversenyének utolsó, Allegro molto tételében 
sokszor hallani ezeket a makacsul újra és újra felugró tánclépés terceket. Ennek ere-
dete az ”Utca utca ég az utca” című népdal. Vikár Béla 1898. augusztus 14-én éne-
keltette Somogyszobon fonográfra. Bartók 1906-ban megharmonizálta és zongorakí-
sérettel ellátva a ”Húsz Magyar Népdal”-ban közre is adta. A felugró terclépéseket 
azonnal felismerhetjük Szentirmay Elemér népszerű csárdásában is.  

Busoni pedig 1898. szeptember 30-án játszotta a helsinki Svéd Líceumban Liszt: 
Paolai Szent Ferenc a hullámokon - legendáját. Sokáig fennmaradt szájhagyomány 
szerint Busoni a viharos tenger felugró hullámait különösen erős intenzitással, már 
már maga is vizuálisan együttműködve   ”Lisztre emlékeztető erővel” szólaltatta 

                                                       Észak hírnökei                                               3485 



meg. Lisztet zongorázni hallott Richard Faltin kritikus mondta ezt fiának, az pedig 
Torsten Carlander rokonának és ő pedig nekem 1980-ban. Mit érezhetett az öreg 
Liszt, aki hátizsákkal szerette volna még Magyarország eldugott (Somogyszob is 
ilyen helyen van) vidékeit bejárni? Liszt minden jó zene felé nyitott elfogulatlan ér-
deklődése köztudott dolog. Merem állítani, hogy a makacs konoksággal újra és újra 
felugró terclépések anyaga ősi kelta-germán-magyar emlék. Ott vannak Bartók Can-
tata Profana vadász fúgájában és pompás dzsessz hatást keltenek a Kontrasztok trió-
ban. A Bartók által igen pontosan lejegyzett népdalban háromnegyedes és 
ötnyolcados ritmusok távoli ősi gyökerekre utalnak! Szép irodalmi visszhang reájuk 
Ady Endre - Fel feldobott kő - című verse. 

Vikár Béla 1889. július 20-án feleségével Finnországba utazott. Karélia déli ré-
szén, Sortavala városban laktak. Onnan jártak gyűjtő utakra. Rautlahti faluban Vikár 
kereszttáncot és leány kergetőst látott, ami élénken emlékeztette őt a somogyi táncok-
ra. ”Van benne valami a mi csárdásunkból”- írja. Milyen kár, hogy (az akkor egészen 
közeli) a Szentpéterváron többször is járt Liszt Ferenc soha nem juthatott el erre felé. 
Akkor ma talán Karélia rapszódia műve is lenne. 

Erik Bergman, Pártay Lilla 2001-ben Budapesten bemutatott Concerto táncszín-
padi látomásán fellelkesülve váratlan ötlettel állt elő. Miért ne jelenhetne meg Bartók 
Bélát megszemélyesítő táncművész is a színpadon, kérdezte késő esti telefonhívásá-
ban. Ötletét Harriet Cohen (1895- 1967) Helsinkiben is sokszor szerepelt angol zon-
goraművésznőtől, Sibelius barátjától kapta. 

Másnap a kikötő Kappeli kávéházában Bergman egyenesen angolból finnre for-
dítva olvasta fel a táncjátékba illeszthető jelenetet. (Malcolm Gilles: Bartók 
Remembered. Faber and Faber London 1969. 296-7) Harriet elmondja, hogy:  

”A hónap végén Ralph Hawkes hívott fel, hogy vacsorázni szeretne velem a pavi-
lon francia éttermében. Rajtunk kívül Bartók Béla lenne a harmadik vendég. Amire 
odaértem ők ketten már koktélokkal vártak engem és kitűnő hangulatban tánclépések-
kel lejtették körbe az asztalt. A virágokkal díszített asztalon egy kotta volt. Ma volt a 
Mikrokozmosz hatodik kötete megjelenésének napja. Egy aláírt példány volt előttem 
amiben Bartók kézírásával ajánló sorok látszottak. Béla és Ralph csak folytatták tán-
cukat. Túl sok koktél…gondoltam, mire Ralph odasúgta nekem: lapozz a 35-ik oldal-
ra. Így tettem. Meglepve olvastam: Hat tánc bulgár ritmusban. Harriet Cohen mű-
vésznőnek ajálva. Bartók Béla. Kis híján megszédültem. Egyetlen ajánlás a hat mű 
sorozatban, mondta Ralph és magához ölelt. És ezek az utolsó darabok, a legnehe-
zebbek a Te kis kezeidre, ..tette hozzá Bartók kezet csókolva. Hatalmasat ettünk, dere-
kasan ittunk, majd átvonultunk a kis kerek Frick terembe ahol Bartók bemutatót szán-
dékozott adni. Ralph és én az első sorban foglaltunk helyet. Bartók nagyszerűen zon-
gorázott, ha még az elfogyasztott ital mennyiségét is figyelembe vesszük.  Mielőtt a 
bulgár táncokból játszott volna előadást tartott a közönségnek művének ajánlásáról 
és a zongorajátékom iránti érzelmeiről.” 

Johann Sebastian Bach zongora és orgonaműveinek prelúdium és fúgái a techni-
kai lehetőségeken kívül egységes mikrokozmosszá teremtett zenei világgal ajándé-
kozták meg az emberiséget. Innen örökölt a továbblépett Bartók. Ilyen érzésének 
adott hangot az Antwerpen újság 1982. Augusztus 16-i száma, mely a Szilvay testvé-
rek helsinki zenekarának estjéről írt: ”Különösen élveztük Bartók Mikrokozmoszának 
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darabjait, amit Ahti Sonninen finn zeneszerző dolgozott fel számukra.” Sonninen úr 
Géza rektora volt Kelet-Helsinkiben és halála előtt őt nevezte ki utódjának. 

Bartók bolgár táncainak balkáni ritmusainak riasztó mivoltán szörnyülködő és 
hiányos ismereteit látszólagos objektivitás álarca mögé bújtató docens - újságíró 
hölgy Bartók ellenében a kifinomult francia zenére hivatkozott. Konkrét példákat 
kértem rajta számon. Kiderült, hogy csak a nevét ismerte Marcel Dupré (1886-1971) 
francia zeneszerző orgonaművésznek. A világ modern orgonaművészetének megala-
pítójáról van szó. Dupré: Symphonie-Passion op.23.(1924) éppen a csodálatos bolgár 
ritmusokra épül fel és grandiózus hegyi körtáncban teljesedik ki.  

Pierre Cochereau (1924-1984) francia orgonaművész  1975-ös Notre-Dame fel-
vétele a legjobb! Szintén az öreg Liszttel és Bartókkal rokon Dupré: Suite Evocation 
bulgár ritmus anyagot is tartalmazó műve. A CD-ket www.solstice-music.com lehet 
megrendelni. Madame Yvette Carbou. 

A szerző a pécsi székesegyház előtt 
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Valami Amerika 2 - Oslóban 
 
A fergeteges vígjáték tökéletes kikapcsolódás minden korosztály számára. A filmet 
Magyarországon 2008. december 18-án mutatták be, nagy közönségsikert aratott, és 
begyűjtötte a szakma rendkívüli elismerését is.  
Az előző rész végén Alex lelépett a testvérek pénzével Amerikába, és vitte magával 
Timit is. András nyert a lottón.  A VM2-ben a pénzt nem nyúlják le, viszont befektetik 
Tamás új filmjébe, anélkül, hogy elolvasnák a forgatókönyvet... és a film bődületes 
bukás lesz. Valahogy előkerül egy internetcím...  és néhány nappal később már a test-
vérek jó néhány ezer kilométerrel messzebb, egy sárga taxiból pislognak..., A szélhá-
mos Alex  előkerül, egy maffiózóval a nyomában, és megint rosszat tervez. Timi to-
vábbra is tehetséges táncos, de másfajta műfajban villogtatja tudását és bájait. Elő-
kerül egy musical forgatókönyve, és a testvérek terveznek, meg szereznek, de megint 
csak zűrbe keverednek, na, megint mi lesz itt...  Musical a filmben gyönyörű nőkkel, 
csodálatos zenével, amit határozott férfiak fűszereznek töméntelen és törvénytelen 
humorral. Pikáns jelenetek, takarítónő casting, leszbikus csók, varázslatos énekhang. 
Ennyit ízelítőnek. 
Herendi Gábor nagy sikerű Valami Ameriká-jának folytatásában a jól ismert szerep-
lőgárdához – Hujber Ferenc, Pindroch Csaba, Ónodi Eszter, Oroszlán Szonja, Szabó 
Győző, Szervét Tibor – csatlakozott Csuja Imre, Besenczi Árpád, Kovács Lajos, Thu-
róczy Szabolcs, a fiatal Tompos Kátya, valamint Herendi Gábor korábbi Lora című 
filmjének külföldi főszereplője, Lucia Brawley is. Feltűnik az első részből is ismerős 
Reviczky Gábor és Kapácsy Miklós.  A forgatókönyvet Herendi Gábor Divinyi Ré-
kával, a Csak szex és más semmi forgatókönyvének alkotójával és Harmat Gáborral 
együtt írta. Az operatőr Márton Balázs (Montecarlo!, Kútfejek)  
A Valami Amerika 2 40. Magyar Filmszemlén a legjobb közönségfilm díjat nyerte.   
 
Oslóban a film vetítése után Herendi Gábor filmrendező, Pindroch Csaba színművész 
és a közönség beszélgethetett a Magyarok Baráti Köre által szervezett esten. Herendi 
Gábor nem bánta, hogy több év telt el a két forgatókönyv megírása között, mert ez 
kellett ahhoz, hogy kiforrja magát a történet, és olyan jó legyen, amilyen lett.  
 
H.G: A Valami Amerika első része óta öt év telt el a második rész forgatásáig. Rette-
gés volt ez az öt év, mert végig attól féltem, hogy  gyengébb lesz. A forgatókönyv-
írásba Divinyi Réka is bekapcsolódott, akivel nagyon hasonló a humorunk, és koráb-
ban a Lora c. filmemben már dolgoztunk együtt.  Félve hívtam fel a színészeket, mert 
tartottam attól, hogy ezen a filmen ők már rég túl vannak, és kételkednek a második 
rész sikerében. De végül mindenki örült és azonnal igent mondott.  
H.G: Nagy izgalommal vágtunk bele a forgatásba. Az első kocka, amit felvettünk, az 
volt, amikor bejön a három testvér a gyár épületébe, és meglátja a romhalmazt. Áll-
tunk a monitornál. A stáb, ugyanaz  mint öt évvel azelőtt és csak néztünk, és szinte 
elájultunk attól, hogy ez ugyanaz a régi feeling, mint ami az első résznél volt. Ferge-
teges hangulatban folytattuk a munkát. 
 
 



H.G: Mindenkinek könnyű volt visszabújnia a szerepébe, csak a Hujber Ferivel volt 
nehezebb dolgunk. Ő annyi mindenen ment keresztül ez alatt a pár év alatt, hogy két-
séges volt, hogyan fogja a filmben visszaadni azt a szende, alföldi,  papucsos, egyete-
mista figurát. Karakterét egy kicsit át kellett formálnunk.  
Herendi annyira lelkesnek tűnt a beszélgetés alatt, hogy azt hittük, már a film harma-
dik részen töri a fejét. A film különlegessége az amerikai forgatás volt. 
H.G: Igen, a New York-i forgatás! Nagyon vártuk mindannyian! Attól féltünk, hogy 
valamelyik színészt nem engedik beutazni. Az volt a legfurább, hogy a munkavállalá-
si engedélyről nem tudtak pontos információt adni az arra alkalmas hivatalokban. 
Igazából senki sem tudta, hogy kell-e vagy sem. Nagy nehezen, végül turista vízum-
mal sikerült a tizenkét fős stábnak kijutnia. Amerikában forgatni természetesen óriási 
élményt jelentett mindenkinek! Az éjszakai bárban nagyon izgalmas volt a munka, 
mert például az is külön szervezést igényelt. Nem sok időnk volt kint, tehát mindent 
 pontosan kellett végezni. (Herendi alapos forgatókönyvet írt, forgatás közben egyál-
talán nem kellett változtatni a jeleneteken.) 
H.G: A legnehezebb jelenet az volt, amikor a filmbeli rendezőt, Várnai Tamást 
(Pindroch Csaba) megpofozzák. Hihetetlen sokszor megismételtük, hogy igazi pofon-
nak látsszon. 
Pindroch Csaba nevetve közbe szólt: – Igen, mondtam Mónikának (a filmbeli rendőr-
nek): Figyelj! Üss meg rendesen, hogy tényleg élvezze a közönség. És így, aki szeret, 
azt gondolhatja, hogy mit el nem vállalok… Aki meg nem szeret, az annak örülhet, 
hogy most jól pofán vágtak.  
HG: Probléma volt a pofonos jelenetnél, hogy amikor végre jónak tűnt és visszanéz-
tük, kiderült, hogy az egyik lámpa fénye belesugárzik a filmkockába. Tehát kezdhet-
tük újra. Szegény Csaba, huszadszor kapta ugyanazt az erős pofont. Forgatás közben 
mindig adódnak technikai nehézségek. A gyári színpadot az ellenkező irányba kellett 
fordítani, a közönség háttal ült a filmeseknek, instrukciókat kellett adnunk, hogy mi-
kor nevessenek, mikor vágjanak szomorú arcot, vagy meghökkenjenek.  A karakterek 
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kialakításánál több szempontot is figyelembe kellett vennünk. A legnehezebb Alexé 
volt, aki sárman, de csaló figura. Az első részben lelépett, lezártnak tekinthettük a 
szerepét. A sármanságát meghagytuk, hiszen ez a jellemzője. Csalóként sok verés 
várt rá. Ezt mérsékeltük végül, hogy ne a vesztes figura kerekedjen felül. 



H.G: Az új szereplők közül Csuja Imréről megosztódtak a vélemények. Több filmben 
szerepelt, és mindegyikben szenzációs volt. Félő volt, hogy nem a megfelelő irányba 
viszi a filmet. Ragaszkodtam hozzá, mert amikor a storyt írtam, ő járt a fejemben. 
Tudtam, hogy be fog válni. 
Pindroch Csaba: A jelenetek forgatása közben nehéz volt kibírni röhögés nélkül, de 
nem az a kérdés, hogy a színész kibírja, hanem hogyan bírja a rendező idegileg, mert, 
hogy ő is röhögne. Ez olyan, mint amikor az iskolában vissza kellett tartanunk a rö-
högést. Ezt mindenki ismeri: ez az egyik legédesebb érzés.... 
- Magyar film külföldön nehezen érvényesül, de például a Kontroll című filmet Ame-
rikában is sikerrel vetítették. Magyar művészfilm megállhatja a helyét Amerikában is, 
de vajon egy befutott magyar közönségfilmet miért nem lehet „eladni” nyugaton? 
H.G: Összevetve a Kontroll című filmmel, a Valami Amerika 2 más kategória. A 
Kontroll művészfilmként került ki külföldre. Volt benne egy nagy adag a kelet-
európaiság, a koszos, mocskos metróval nyerő volt. Közönségfilm is tudott lenni, 
meg művészfilm is. A magyar közönségfilm viszont nem érvényesülhet Amerikában, 
mert ott az amerikai közönségfilmet szeretik. A poénokat sem lehet pontosan lefordí-
tani, így nem hatásosak. A forgatásokon zajlott munkák alapján éreztük, hogy jól fog 
sikerülni a film. Könnyen összeálltak a jelenetek.  
- Eredeti szakmája, a családi hagyományt követve, fogorvos. Filmezéssel csak később 
kezdett foglalkozni, autodidakta módon sajátította el a filmkészítés tudományát.   
H.R: A szakma is fejet hajtott, ami nekem azért is különleges elismerés, mert fogor-
vosként nagy vargabetűvel kerültem a szakmába, és ez folyamatos küzdelmet jelent. 
A szakma nagyjai mondták, hogy tetszett nekik a munkám. Nem állítom, hogy nincs 
szükség a főiskolára, mert nagyon sokat kell tanulni ahhoz, hogy filmrendezéssel 
foglakozhasson valaki. Rengeteg forgatáson vettem rész, amíg eljutottam az első fil-
memig. Mindig is rendező szerettem volna lenni, de akkoriban csak másoddiplomás-
ként lehetett a Filmművészetire jelentkezni. A család féltett az „elvetemült” ötlettől. 
Elvégeztem a fogorvosit, tanári állást vállaltam az egyetemen, amit nagyon szerettem 
és elfeledtette velem a filmezést. A rendszerváltás után éledezett Magyarországon a 
reklámszakma. Nem nagy múltja volt a reklámfilm-készítésnek, bárki odaférkőzhe-
tett, aki valamit le tudott tenni az asztalra. Nem kértek papírt, hiszen szakmailag sen-
ki nem értett hozzá. Jó időben voltam jó helyen, szerették, amit csináltam. A reklám-
film jó iskola, jó alapot adott. Kipróbálhattam minden fogást, ami csak létezik, és az 
egyetlen olyan filmes terület, amelyre van pénz, nem kell szűkölködni, a leges leg-
újabb módszereket is ki lehet próbálni. Az, aki megtanul harminc másodpercben el-
mesélni egy történetet, annak lubickolás másfél órában tenni ugyanazt. Félezernyi 
reklámfilm volt mögöttem, tizenkét éve dolgoztam a reklámfilmszakmában, mikor 
nekivágtam az első nagyjátékfilmemnek. Ez nagyon más műfaj és csak felkészülten, 
komoly tudással lehet nekivágni. Az, hogy a filmemnek lendülete van, és divatos, az 
a reklámfilmből jön. A reklámfilm készítés divatszakma, ott kötelezően mainak és 
divatosnak lenni. Azok az emberek csinálták a legjobb közönségfilmeket, akik a rek-
lámfilmezésből jöttek. Ez nagyon megváltoztatta a szakmát és a szakemberek véle-
ményét és most már a reklámfilmezés is abszolút elismert területté vált. 
Az este rendkívüli jó hangulatban zajlott, a közönség hálásan fogadta a művészeket.   

Tóth Zsuzsanna 
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Köpeczy Gyula - 
1944. augusztus 5 – 2008. 
május 19. 
 
    Kolozsváron született a 

nehéz megpróbáltatásokkal küzdő család hetedik gyermekeként. Öntő-olvasztár sza-
kon végzett Marosvásárhelyen, majd a kolozsvári Tehnofrig gépipari gyár öntőmeste-
reként dolgozott.  
     1988-ban feleségével együtt új életet kezdett Svédországban. Jönköpingben  is 
megszerezte az öntőmesteri fokozatot. Közösségi ember volt, közszereplést is vállalt. 
A halmstadi magyarok jól ismerték, kedvelték. Szívbaja miatt nyugdíjazták.  
Hazájától távol, az erdélyi tájat és embereket, tekintélyes múltú őseit felidézve iroda-
lom és politika egyaránt foglalkoztatta. Verseket is írt. Ezekből válogattunk, emlékét 
őrizve, egy csokorra valót. 
 

 
Jelek nélkül  
 
Nincsenek fák, kövek se korlátok. 
Mihez viszonyítok? 
A nap reám csodálkozik.  
Hullámzik szabadságérzetem. 
Hol is vagyok, mit akarok? 
 
Körülöttem végtelen az 
aszfalt-sötét, mély, mint űr 
lebegek, súlytalan időben, 
amit tenger spórolt nekem. 
Átszendergek még egy életet? 
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Föld! Part! Boldog vagyok. 
Küzdenünk kell,  itt minden véges. 
Jeleket kell hagyjunk a következőnek. 
Jeltelen hullámként  élni nem érdemes. 
Megnyugtat, hogy a földhöz közeledek. 
 
 

Két zászló 
 
Amaz ott a falon 
fent baloldalon, 
kék mezőben 
sárga kereszttel 
ígéret földje... 
 
Emez itt jobboldalon 
piros-fehér-zöldben, 
tündökölve a falon 
Szent Korona, 
Magyar címer, nekünk való 
 
Két zászló; két teher, 
vállunk- lelkünk nem bírja el! 
Testünk belerokkan, 
lelkünk zilált. 
Kényszerállapot! 
Egyiktől nem szabadulhatunk? 
Az egyik otthont ad és kenyeret.. 
 
A másik sóhajt, vágyat, töprengést. 
S még mi mindent! 
Reményt, könnyet, szenvedést, 
Himnuszt, szózatot, kitartást. 
El nem felejthető hazát! 
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Haza nélkül  
 
Haza nélkül 
Csonka ábránd... 
Eltörpül, elsorvad 
A szabadság! 
 
Vágy  
 
Vágyódom igazi télre, tiszta hófehére, 
fagyra, virító hóra a déli napsugárban. 
Téli estre, ezüst hold fényére. 
Lobogó lángnyelvű kandallónál elidőzve, 
fehér- éjszakára, fenyőropogásra. 
 
 
Vágyódom fényes szürkületre.  
Ricsajló gyereksereg siklik havas hegyoldalon, 
míg  szánka törik, átázik a ruha.  
S haza nem szólítja őket, 
de vígságuknak semmi sem vethet véget,  
jól jön az ígéret, lesz holnap is  
 
Vágyódom  e szürkületből fehérre, 
tisztábbra, múltamra, gyermekkoromra.  
Megjött a hó-hideg, késve februárra, 
,,farkas nem ette meg”, a medve meggondolta magát. 
Hallani vélem a gyermeki beteljesülés sikolyát. 
 
Vágyódom  fagyból  ki, el a didergésből. 
Napsütötte tavaszra, virágos zöldre, 
parázsló nyárra, vízre - hűsülésre 
S újból tisztára, téli fehérre.  
s vágyaimnak soha sincs  vége. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Magyar zeneművész  
házaspár  

Stockholmban* 
 
Mokos Imre  
 
Kedves Imre, úgy ismerünk téged, mint zon-
goristát, orgonistát, svéd egyházi zenészt, 
önképzőköri előadót, zenei vetélkedő-
szervezőt, újabban pedig mint karnagyot. 
Kérlek, mondd el a Híradó olvasóinak,hogy 
ezek közül melyik is a te legigazibb, legked-
vesebb identitásod? 
 
A zenével való ismerkedés mindig egy 
hangszeren vagy egy kórusban kezdődik. 
Enélkül üres handabandázás, sőt, kóklerke-
dés minden későbbi zenei megnyilatkozás. 
A profi hangszertudás felső határa manap-
ság a csillagos ég; persze, tehetség és sok, 

végtelenül sok, áldozatos munka függvénye. Szakállas, szakbarbár zenész vicc a kö-
vetkező: ha (már) nem tudsz hangszeren játszani, fogd meg a karmesteri pálcát, ha 
nem megy, taníts, vagy beszélj a zenéről, ha pedig egyikre se vagy képes, írj kritikát! 
Nos, félre a viccel: ha éppen úgy adódott ,a Stockholmi Operett együttessel 
Haparandán vagy Ystadban a Csárdáskirálynőt dirigáltam, az östersundi nagytemp-
lom hatalmas, új orgonáján Bachot játszottam, az Önképzőkör egyik előadásán azt 
kérdeztem: ”Szereti Ön Brahmsot ?”, vagy mostanában a magyar kórussal gregorián 
gyökerű Kodály-művel (is) foglalkozunk. Mindez nem identitás kérdése. Így hozta a 
Sors – legnagyobb örömömre. De: kezdetben vala a zongora, húsz éven keresztül! 
Hogy vezetett az út Nagyváradról Stockholmig?  
Szülővárosomban, Nagyváradon érettségiztem a hajdani Szent László Gimnázium-
ban, majd a kolozsvári Zeneművészeti Főiskolán szereztem zongoraművész- és zon-
goratanári diplomát. Aztán huszonöt évig ott tanítottam, koncerteztem. Közben elvé-
geztem a karmesterit is, megnősültem; szabadidőnkben a Kárpátok gerinceit jártuk
(még az eljegyzésünk is egy menedékházban volt). Sokat muzsikáltunk együtt, és 
akkori/ottani bezártságunkban habzsolhattuk mindazt, amit még annak idején Kolozs-
vár művészeti, különösen zenei élete nyújtott; mert a város zenei intézményei, a szín-
vonalas hangverseny- és operaévadok, világhírű művészek, együttesek, fesztiválok 
kivételes hegemóniát biztosítottak a zenének. Csak a szerzői jog védelme (magyarul: 
a pénzhiány) korlátozta bizonyos fokig a műsorpolitika változatosságát. Szerettem 
tanítani, diákzenekarral, operaénekesekkel foglalkozni, de a templomi muzsikálást 
fővesztéssel jutalmazta a hatalom. Később aztán a diktatúra még inkább bekeményí-
tett: megkezdődött a „nagy megéneklések” korszaka (utalás a Megéneklünk, Romá-
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nia című országos fesztiválokra az egyre erősödő személyi kultusz éveiben – a szerk.) 
alkotók, előadók, oktatók, diákok és óvodás-sólymok számára egyaránt. A tantervet 
is ehhez szabták. A nagy ”Kármester” sajátságos kéztechnikája ellenére mindenki 
egy nótát fújt. Belerekedtünk. Ezután kerültem ki Svédországba családommal együtt. 
Mélyet szippantottam az ismeretlen szabadságból és teli tüdővel, negyvenhét évesen 
új életet kezdtem.  
Hogy egészítitek ki egymást emberileg és zeneileg Magdival? 
Az ellentétek vonzzák egymást - tartja a mondás. A termetünkön kívül sok egyéb 
„vonzáspont” is van köztünk. De ha egy cselló egy zongorával/orgonával együtt szó-
lal meg, kötelező az összhang, egymás tisztelete. Egyik sem harsoghatja túl a mási-
kat. A kamarazene nagyfokú alkalmazkodó készséget és önfegyelmet követel. Ezért 
nem való a zenekar vagy a kórus megrögzött individualistáknak - de a házasság sem. 
Különben szeretek főzni, szerényen szólva én vezetem a háztartást, mivel Magdi még 
dolgozik áprilisig. Akkor majd visszaáll a - legalábbis magyar normák szerinti - 
„hagyományos” rend. 
Hogyan látod a zenészek helyét, szerepét, sorsát a mai világban? 
Jaj, jaj, hány ágas-bogas, szúrós kérdés egyszerre! Sokrétűségük miatt nagyon nehéz 
ezekre felelnem, de egy válaszom van, egész röviden: életcélként ma már nem vállal-
nám még egyszer. 
Imre, ha jól tudom, néhány éve magyar állampolgár is vagy. Miért volt ez fontos szá-
modra? 
Magyar állampolgárnak születtem Nagyváradon. Persze, ez akkor még nem tudato-
sult bennem, a hiánya – később - annál erősebben, sok más honfitársamhoz hasonló-
an. Azóta hatvan év telt el, és csak nemrég sikerült visszaszereznem elorzott jogomat. 
„Visszahonosítottak”. Két otthonom is van immár (vajon melyik az igazi? - kérdezem 
magamtól) és mostanában párommal együtt - furcsa vándormadárként - tavasszal 
délnek repülünk a szelíd velencei tájakra, majd ősszel vissza a Nacka rezervátum 
tavakkal szabdalt fenyvesei közé. Az identitás persze nem állampolgárság kérdése, de 
mindkettő az anyanyelvvel, kultúrával, elődökkel, utódokkal, érzelmi vonzatokkal és 
hittel együtt nagyon fontos számomra. Így, egységben. 
Mit kívánsz magadnak, magatoknak a jövőben Stockholmban és Pázmándon? 
Erős kezet és szívet a magyar kórus vezetésére. Gyarapodjon és fejlődjön, hogy tagjai 
tekintsék önmegvalósításuk egyik közösségi formájának és énekeljenek saját maguk 
és mindnyájunk örömére. Pázmándra pedig erős szárnyat, hogy még sokáig bírjam a 
repülést. Végezetül és egész halkan, titokban - csak neked mondom - azt, hogy az 
időközben lakhatóvá tett házunkban, nagy kertjében ne csak mi, hanem gyermekeink, 
psssszt… unokáink is otthon érezzék magukat.  
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Mokos Magda 
 
Kedves Magdi, azt hallottam egyszer rólad, 
hogy Kolozsváron már diákkorodban is je-
lenség voltál: mindig mindenhova a hatal-
mas csellóddal jártál. Mikor jegyezted el 
magad a zenével? 
Zeneszerető családban születtem. Édesapám 
szabadidejében kedvtelésből hegedülgetett, 
és ma úgy érzem, szívesen választotta volna 
ezt a pályát. Még négyéves sem voltam, 
amikor zeneóvodába és zongoraórákra kezd-
tem járni. Hétévesen hallottam először élő 
csellóhangot. Megbabonázott. Állítólag ek-
kor jelentettem ki, hogy nekem cselló 
„kell”. Egy napon édesapám egy csodálatos, 
kisméretű mesterhangszerrel állított haza, 
amit a mai napig szeretettel őrzök. Kicsi, 
vékonyka gyermek voltam és bizony elég 
furcsán néztük ki, mármint a cselló meg én. 
Gondolom, Te is erre céloztál kérdésedben. 

Ezután soha nem jutott eszembe, hogy mással is foglalkozhatnék. 
Hogyan jött be Imre a képbe? 
Imre alig 22 évesen kezdett gyakornokként dolgozni a kolozsvári Zeneművészeti 
Főiskolán. Fontos feladatai egyike volt a csellóosztály korrepetálása. Így kerültem én 
is a diákjai közé. Három év alatt sikerült összemuzsikálnunk egy házasságot. Mint 
látod, az együttmuzsikálás és a házasság is elég tartósnak bizonyult. 
Hogy alakult a karriered és hogyan tudtál kolozsvári csellistából svédországi zenei 
könyvtárossá válni? 
Az én pályám rendkívül változatos volt. Huszonegy évig voltam a kolozsvári Zenelí-
ceum tanára, s mint ilyen, több, nemzetközi fórumokon díjazott csellista nevelője, 
„edzője”, ahogy egyik növendékem fogalmazott. Emellett aktív hangszeres életet 
éltem: kamaramuzsikáltam, felléptem szólistaként, tagja voltam a zenelíceum tanári 
zenekarának. A kolozsvári „Musica Antiqua” régizene-együttes alapító tagjai közé 
tartoztam. Ilyen minőségemben új hangszert, viola da gambá-t vettem a kezembe (ez 
a reneszánsz és barokk zene jellegzetes hangszere). Az együttes „divatossá” vált. 
Középkori és reneszánsz témájú filmekben szerepeltünk; hangfelvételeket, színpadi 
zenét készítettünk, jelentős zenei fesztiváloknak voltunk meghívottai. Így kerültünk 
Lengyelországba egy európai régi zene fesztiválra a Szolidaritás legforróbb napjai-
ban. Míg az utcákon tankok húztak el, benn a középkor szelíd zenéje békét sugallt. 
Megrendítő élmény volt. 1987-ben az együttes fele elhagyta az országot, szétszóród-
tunk. Így zárult le életem első, Muzsnáki Magdolna néven leélt szakasza. 
Svédországban, 45 évesen elég nehéz volt teljesen ismeretlenül lábra állni. Ez nem 
ért meglepetésként, hiszen a mi pályánkon a fiatal tehetségek vannak előnyben, és 
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valljuk be őszintén: Svédország csodálatos, de nem a klasszikus zene paradicsoma. 
Végül mégis sok minden jobban sikerült, mint reméltem. Bekerültem a svéd 
„mókuskerékbe”. Sok munkaadóm volt. Két évadban Imrénél is csellóztam az Ope-
rett együttesben. A katolikus iskolában zenét tanítottam jó pár évig. Három román 
kollegával vonósnégyest alapítottunk. A Lyra kvartettel még Kanadába is eljutottam. 
Végül meghívtak szólamvezető csellistának a Kungliga Akademiska Kapellet-be (ez 
az uppsalai egyetem szimfonikus zenekara). Tíz évig ültem ebben a székben. Sajnos, 
ezen szép alkalmi foglalatosságok nem jelentettek biztos munkát idősebb napjaimra, 
ezért új lehetőségeket, biztonságot kerestem. Így kerültem be a Statens 
Musiksamlingar nevű zenei könyvtárba. Itt derült ki, hogy nem csak csellózni tudok! 
Csodálatos egy intézet: megszerettem, megszerettek és véglegesen alkalmaztak, mint 
zenekari könyvtárost. Hogy teljes legyen a kép, csellótanárként is újrakezdtem a Lilla 
Akademien zenei szaklíceumban. Szép volt, de áprilisban ismét új életet kezdek: 
nyugdíjba vonulok. 
Hogyan gyűrűzött tovább a zenei hagyomány a családban? 
Gyermekeink, Imola és Ádám, magától értetődően követték mindazt, amit a család-
ban láttak, hallottak. Tehetségüknél fogva minden egyszerűnek, simának ígérkezett a 
kolozsvári zeneiskolában. Kivándorlásunk, az újrakezdés bizonytalansága és a svéd-
országi viszonyokban való tájékozatlanságunk zenei képzésükben is törést okozott. 
Mindketten elvégezték a stockholmi Södra Latin gimnázium zenei szakát. Jó muzsi-
kusok, de nem csak a zene érdekli őket. Imola Morában él. Kulturális események, 
tárlatok, előadások szervezésével foglalkozik a helybeli önkormányzatnál. Nem lett 
hűtlen a zenéhez, mai napig tevékenyen részt vesz a környék zenei életében. Szívesen 
énekel népdalokat és csellózik. Ádám elvégezte a Főiskola zongora szakát. Nyolc 
évig orgonista-, zongorista- és karvezetőként dolgozott Stockholmban a 
Västerhaninge-i templomban. Most mégis harmadéves joghallgató. A zene továbbra 
is - bár nem életcélként - kitölti életüket. Ezt választották, jobb így - mi is így gondol-
juk. 
Sok fontos közösségi szerepet vállalsz: presbiter vagy a stockholmi protestáns gyüle-
kezetben, vezetőségi tag az Önképzőkörben, tagja vagy a SMOSZ etikai bizottságá-
nak; előadsz, vezeted a stockholmi Magyar Kamarakórust Imrével felváltva. Honnan 
a motiváció és a kifogyhatatlan energia? 
Szívesen veszek részt a magyar közösségeink életében, amennyire időm és energiám 
engedi. 
Áprilisban nyugdíjba vonulsz. Mit kívánsz egészségen kívül nyugdíjas éveidhez? 
Eddig még nem volt időm ezen gondolkozni … 
2009. március 27. 

Sántha Judit  
 
 
 
* Megjelent a Híradó 2009/1 számában 
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Hegedűs Kálmán 
Kis nép nagy fiai  

 
Első könyvem finnországi megjelenésének előestéjén nagyszámú baráti társasággal 
ültünk együtt Helsinki kikötőjének régi vendéglőjében Jean Sibelius és számos más 
nemzeti nagyság egykori törzsasztalánál. Beszélgetésünk témája az úgynevezett kis 
népek Európában és a nagyvilágban játszott szerepéről folyt. Az  egyik tekintélyes 
felszólaló ironikusan megjegyezte, hogy a kis nép mindig csak valami katasztrófa 
vagy szenzáció miatt kerülhet a nagy nemzetközi hírügynökségek figyelmének kö-
zéppontjába, hogy aztán egy időre ismét csendben feledésbe merüljön. Mire Erkki 
Salmenhaara professzor úgy válaszolt, hogy elegendő a nagy népek fővárosainak 
telefonkönyveit néhány percig tanulmányozni, hogy máris impozáns képet nyerhes-
sünk arról, mit adtak a kis népek gyermekei a nagyvilág kultúrájának. Ilyen ember 
volt a Finnország klasszikus nemzeti zeneművészetét egyedül megteremtett Jean Si-
belius zeneköltő.   
A jövendő mester 1865 december nyolcadikán született a Helsinkitől száz kilométer-
re északra fekvő Hämeenlinna városkában. Ösei szabad finn és svéd parasztok, halá-
szok, erdészek, katonák, tengerészek, kereskedők voltak. Sibelius így beszélt egy 

nála járt magyar ismerősének vezetéknevének 
eredetéről: „nagybátyám, egy svéd tengerészkapi-
tány, akit Johannak hívtak, Franciaországban jár-
tában felvette a Jean nevet. Innen származik az én 
nevem is.”(1)                                                                     
 Észak-Európa mai értelemben ismert országhatá-
rai az ősi időkben nem léteztek és később is elég 
sokszor változtak. Errefelé ma is akadnak lakatlan 
területek. Magyarország területéről kiindulva 
elegendő ha csak arra gondolunk, hogy valamikor 
az északi sarkvidék a mai Lengyelországban hú-
zódott. A jégkorszak végén úgy tízezer évvel ez-
előtt érte el a lassan egyre feljebb terjedő olvadás 
Finnország déli partjait. Nyolcezer éve szabadult 
fel a mai Lahti város környéke. A kultúra első 
komoly emlékeit hét ezer évvel előtti déli telepü-
léseken találták meg Askola, Antrea, Heinola és 
Kirkkonummiban. Kőkorszaki nyomok négyezer, 
földművelési kultúra két ezerötszáz éve léteznek 
finn földön. Utóbbi a Baltikumból, főleg észt és 
lett vidékekről lassan áttelepült lakosságra enged 
következtetni. A bronz és vaskorszak már magas 
életszínvonalat és kalevali műveltséget jelentet-

tek. Az első svéd telepesek időszámításunk után 400-ban léptek a délnyugati finn 
szigetekre és partokra. Átvándorlásuk 800 körül ért véget. A vikingek ősidők óta ál-
landó kapcsolatot teremtettek hazájuk és szinte az egész világ között. Ismertek a pél-
dásan jó ősmagyar – svéd viking kereskedelmi kapcsolatok. Északi svéd, norvég, 
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izlandi szomszédjaikhoz hasonló módon éltek az ősfinn tengeri hajósok, akiknek a 
vikingekkel közös útjaikról már a Kalevala hősi énekei, regéi is tudtak. Nem véletlen 
az a tény, hogy  Stockholm ma is egész Észak-Európa szeretett közös városa, mely a 
finn Helsinkihez hasonlóan érdekes módon a maga északi mivoltában egyszerre nyu-
gat és közép-európai jellegű kultúrközpont. Később 1100-ban finn földön ismét svéd 
bevándorlás történt, de akkor már a hittérítés majd a központi északi államszervezés 
jegyében. Finnország tehát ősrégi része a nyugat európai kultúrának a maga önállóan 
egyéni keleti és nyugati finn jellemvonásaival, melyeknek közös, sajátosan jellemző 
zenei hangját Jean Sibelius hivatása volt megtalálni és azt magas művészi fokon ott-
hon és a nagyvilágban megszólaltatni.   
Az ország finn neve Suomi (Szuomi), aminek jelentését lehetetlen egyértelműen tisz-
tázni. 
A Suomi név első, ezzel a szóval írásban lejegyzett, dokumentuma Gustaf III – Har-
madik Gusztáv svéd király törvénykönyvében látható, amiben hazájával egyenrangú 
védelmet biztosít a Baltikumnak és Suominak. 
A Finland ( németül Finnland és franciául Finlande ) skandináv írásmód pedig az 
ösrégi sors és kultúrközösségre utalva jelképe Skandinávia Fennoskandia nevű hátsó 
részének, Finnországnak.  
A zeneszerző családjának délkeleti finn ága Artjärviből, (Art tó)  Männistö /Fenyves/ 
falu Pekkala /Péter laka, kúria / nevű házából ered. Az apai dédapa, Matti 
Martinpoika ( Mátyás Mártonfia ) 1748 tavaszán délebbre költözött Lapinjärvi ( Lapp 
tó) mellé, ahol szorgalmas és megbecsült fia  Juho Martinpoika gazdálkodott egy 
svéd Sibba nevü  földbirtokon. Innen ered a család Sibelius (Szibéliusz) neve. A 
Sibbe- kúria legidősebb fia Johan Sibelius kereskedő a városi magisztrátus elismert 
tagja volt  Loviisa délkeleti tengeri kikötővárosban. Feleségül a Svédország Dániával 
határos déli Skåne/ Szkóne / nevű tartományából egykor Finnországba áttelepült or-
vos Mathias Åkerberg leányát Catharina Fredrika kisasszonyt kapta. Az ifjú párnak 
egy leány és négy egészséges fiúgyermeke született: Johan, Pehr, Christian- Gustaf és 
Edvard. Közülük Christian Gustaf Sibelius lett a jövendő zeneszerző apja. Sebészor-
vosként a dél-finnországi patinás Hämeenlinna városában kapott állást. Felesége Ma-
ria Charlotta Borg kisasszony lett, kinek anyai nagyapja Gabriel Borg finn evangéli-
kus esperes közismerten zeneszerető ember volt. A zene, ének és házi muzsikálás 
szeretete Jean Sibelius finn és svéd őseinél egyaránt világosan kimutatható.(2) 
Sibelius két és fél éves korában elveszítette apját. Édesanyjuk így lett három kis gyer-
mekkel özvegy, aki hősies kitartással egyetlen zokszó nélkül nevelte az árvákat. Ma-
gatartásáért egész Hämeenlinna városa tisztelte. Jean Sibelius otthon svédül beszélt 
édesanyjával és Evelina nevű anyai nagyanyjával. Finnül a helyi finn nyelvű líceum-
ban valamint a hétköznapi életben tanult meg. Suomi - Finland hatszáz évig volt ré-
sze a Svéd Királyságnak, majd a szerencsétlenül vesztes napoleoni és északi háborúk 
során 1809- ben a cári Oroszországhoz került önálló Finn Nagyhercegség néven. 
Hosszú nyelvi, kulturális, jogi csatározás után végül már nyílt szabadságharcra kény-
szerítve súlyos áldozatokat hozva győzött és 1917 december 6-án független állam 
lett.                                                                                                                                             
Dacára minden szenvedéseinek és sérelmeinek a Finn Nép természete nem agresszív 
és támadó. Ha létére törnek, akkor néma kitartással a legvégsökig küzd, mert csak 
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szabadon tud élni. Amúgy megfontolt, mert veleszületett valóságérzéke idegenkedik 
az eltérö világnézetek közötti meddő viszálytól. Amiben együtt éreznek – hazaszere-
tet- és amiért minden esetben összefognak az tette őket nagy néppé. Aki pedig e nép-
nek hangot adott, az Jean ( Johan ) Julius Christian Sibelius,1865 – 1957.          
A családban Janne becenevet kapott kis Sibelius kora ifjúságától kezdve muzsikálgat. 
Az 1800-as évek finn kultúrotthonaira jellemzően az egyházi, népi és polgári társasá-
gi muzsikálás mindennapos volt. A gyermekek zenei nevelésben részesültek. Linda 
zongorázott, Christian csellózott, Janne hegedült. Öt éves kora óta érdekelte a zongo-
ra. Később órákra járt, de kilenc évesen a hegedűt választja. Első hegedű és zeneel-
mélet tanára Gustaf Levander, a helyőrségi katonazenekar karnagya. Ekkor már ti-
zenöt éves. A helyi finn nyelvű líceumban komponistai képességeit is bizonyítja. A 
testvéri trióban, valamint számos családok házi kamaraegyütteseiben az ifjú Sibelius 
lassan a klasszikus mesterek vonós kamaraművein kívül a jelentősebb romantikusok 
kamarazenei termését is alaposan megismeri. És bár a zene szeretete természetes ré-
sze mindennapi életének, fogékony lelke hamar megérzi, milyen bizonytalannak és 
komolytalannak tartotta a finn társadalom akkoriban a zenei pályát. Linda nővére 
később matematika tanár lett, Christian öccse pedig nőgyógyász. Zeneszerető polgá-
rok. A fogékony kamasz Jean élénk érdeklődéssel hallgatja a helyi városháza díszter-
mében alkalomadtán adott hangversenyeket. Időközben 1882 őszén Helsinkiben 
megnyílik a Zenei Intézet és annak művésztanárai vidéken is hangversenyeznek. Er-
ről így ír Turkuban élő Pehr nagybátyjának 30.11.1884: ” Szeretett bácsikám! Ma 
nagy koncert van nálunk. Helsinkiből érkezett vonósnégyes van itt és én is koncertre 
megyek. De jó is lesz. A műsor igen érdekes és a muzsikusok közismerten tehetsége-
sek. Sitt játssza az első hegedűt.”(3) Honnan is sejthette volna akkor még Sibelius, 
hogy Anton Sitt magyar - cseh hegedűművészről, későbbi jó barátjáról írt. Még jó 
néhány hírességet hallhatott otthon. Például éppen érettségizett, amikor 1884 áprilisá-
ban Hämeenlinna városházának dísztermében játszott August Wilhelmj. A nagy hol-
land származású német hegedűst éppen Liszt nevezte új Paganininek. Majd a híres 
Liszt-tanítvány Sophie Menter bajor zongoraművésznőt hallhatta 1885-ben, aki 
( Sankt – Petersburg ) Szent - Péterváron a híres Konzervatóriumban volt egy ideig 
professzor és onnan látogatott át egyedül, vagy pedig David Popper csellista férjével 
finn és svéd földre. Finnország sok Szent-Pétervár, Tallin, Riga, Vilnius és Stock-
holm között átutazó zene és énekművészt kért fel és kapott meg finnországi koncer-
tekre. Ma már tudjuk, hogy Liszt Ferenc nagy finn és svédországi koncertkörútját 
csak a vő, Wagner „ Tristan und Isolda „ operájának ősbemutatóján szerzett tüdő-
gyulladása és korai halála hiúsította meg. 
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Sibelius kapcsolatairól  
 
A nyolcvanas évek elején néhány évig Hämeenlinna  és a Sibelius család nyaralója 
közelében éltem. Munkám azt is megkívánta, hogy hetente egyszer Helsinkiben tar-
tózkodjak. Egy év utazgatás után már képes voltam átérezni mit is jelenthetett a húsz 
éves Sibeliusnak e ma is hallgatag ősi vidék idilli városkájából a tengerparti sok nyel-
vű kikötőváros minden előnyét és színes nemzetközi forgalmát élvező Helsinkibe 
kerülni. A középosztályból származó ifjúnál szóba sem jöhetett a muzsikusi pálya. 
Így tehát a család akaratát teljesítve Jean kelletlenül beiratkozik az egyetem jogi ka-
rára. Ám ezzel szinte egy időben, 1885.szeptember 15-én, a helyi Zenei Intézet is 
soron kívüli növendékévé fogadja. Látván Sibelius zene iránti elhivatottságát a ro-
konság nem erőlteti tovább az ifjú jogi karrierjét, így az Martin Wegelius rektor és 
egy Wasiljev nevű orosz hegedűtanár irányításával teljes emberként élhet zenei tanul-
mányainak. A hegedűjátékon kívül főként a zeneelmélet érdekli. Ekkor találkozik a 
második magyarral, kinek személyében 1887 szeptemberében új hegedűtanárt kap. 
Csillag Hermann hegedűművészről van szó, aki Wegelius hívására érkezett Helsinki-
be. Az új művésztanár kollégáival már 1887. szeptember 24-én bemutatkozik Schu-
mann op. 80. F-dúr vonósnégyesével. Sibelius .1887. szeptember 27-én sietve értesíti 
az eseményről Pehr bácsikáját: „A mi intézetünk új tanárai mind kiválóak. Valam-
ennyien virtuózok. Csillag (olvasd; Tschillag) első osztályú művész és igen jó ta-
nár.” (1) Október tizedikén Csillag ismét nagy műsorral áll ki a koncertpódiumra. 
Estjén különösen Beethoven op.46 a-moll szonátájával és Vieuxtemps ballada és 
polonézzel arat sikert. Néhány hét múlva  a hegedűst „herr glissando” néven hívja az 
öt megszerető város zenebarát közönsége. A következő hangversenyen november 
hetedikén általános meglepetést keltve a növendék Jean Sibelius is a pódiumra lép. 
Ekkor már hivatalosan is az Intézet vonósnégyesének második hegedűse. Kinevezé-
sére Csillag tett javaslatot. Martin Wegelius rektor feljegyezte, hogy Jean Sibelius új 
tanára irányításával sokat fejlődött. Ezt Sibelius többek között Mendelssohn e - moll 
hegedűversenyének magas szintű előadásával, valamint az időközben elkészült saját 
F-dúr hegedű - zongora szonátájával bizonyítja! Első nyilvánosan bemutatott szerze-
ménye egy vonósnégyesre komponált  „téma variációkkal cis-moll-ban” volt, melyet 
a kritika udvariasan megköszönt, egyben azt is jelezve ”mily szegény a honi kamara-
zenei termés.” Sibeliusnak a nemzetközi áramlatok és külföldi muzsikusok iránti 
természetes érdeklődésére jellemző, hogy figyelmét nem kerülik el a régi főváros, 
Turku eseményei sem. Erről tanúskodik Pehr nagybátyjához írott levele 1888. február 
1-én: „Turkuban él most egy meglehetősen magas színvonalú hegedűs, Spohr. Ő is 
Csillag tanítvány, az én tanáromé, aki elég sokat dicsérte és aki most meglepődött 
azon, hogy Spohr Turkuba jött. Neki nagy sikere kell legyen Turkuban.”(2) André 
Spoor holland hegedűművészről van szó, akit az ifjú Sibelius véletlenül Louis Spohr 
német zeneszerző nevével cserél össze. Éppen az utóbbi darabjait hegedülte.  
Időközben Sibelius az intézeti kamaraegyüttes másodhegedűseként egy egész sor 
hangversenyen játszik együtt Csillaggal. A zenei estek műsorainak gerincét főként a 
bécsi klasszikusok adják. Újabb levelében 1888. június 7-én már Loviisa városkából 
köszönti Pehr nagybátyját, akinek elégedetten újságolja: ”tanárom Csillag csupa tízes 
osztályzatokat adott nekem hegedűjátékból, szorgalomból és fejlődésemet dicsérettel 
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illette. M.Wegelius ugyanazt adta általános tárgyakból. Vizsgámon triókat és több 
vonósnégyest játszottam. Nekem most sokat kell gyakorolnom. Megtanulom a 
Kreutzer koncertet, egy Spohr koncertet valamint egy egyedül előadandó Bach hege-
dű szonátát.”(3) Később 1888. október 24-én Helsinkiből már arról ír Pehrnek, hogy:  
„koncertünket elég jól szervezték. Kettős versenyt játszottam Csillaggal, két szóló 
hegedűre kíséret nélkül.” (4)  
Az említett mű Louis Spohr op. 67 D-dúr hegedű duója volt. Igen szép koncertplakát 
maradt róla.    
1888 őszén Wegelius rektor hívására Helsinkibe érkezik Ferruccio Busoni, hogy a 
zongora tanszak vezetését átvegye. Egy egész sorozat koncertet adnak Csillaggal, 
melyeket Busoni szóló estekkel tarkít. Ekkor köt sírig tartó barátságot a hegedűs ze-
neszerző Sibelius és a zongorakirály – komponista Busoni. Egy alkalommal közösen 
is muzsikáltak, amikor Helsinki egyetemének dísztermében 1889. április 13-án Schu-
mann op.44.Esz-dúr zongoraötösét adták elő. Az első és második hegedűt Hermann 
Csillag és Jean Sibelius (növendék) játszották. Althegedűt Karl Fredrik Wasenius 
híres mecénás, zenei kiadó és könyvkereskedő, csellót Wilhelm Renck, a derék bajor 
muzsikus. Ö korábban Szent-Péterváron is működött. A zongoránál Ferruccio Busoni 
ült. Majd az események felgyorsulnak. Sibelius elkészül első jelentős kamarazenei 
alkotásával, az á-moll vonóstrió szvittel, melyet 13.4.1889 a Zenei Intézet esti hang-
versenyén mutattak be egy sor más szerző, Rubinstein és a magyar Joseph Joachim 
( Joachim József ) műveivel. Az első hegedűt természetesen most is Csillag játszotta, 
akivel  Busoni ezúttal is egy külön Joachim darabbal állt ki a pódiumra.  
Ennek magyar vonatkozása az, hogy Csillag pont Joachim tanítványa volt. Tehát 
tanárától játszott. A Sibeliusnál csak egy évvel fiatalabb Busoni élénk érdeklődéssel 
követi az akkor még hegedűművésznek készülő ifjú finn barátja, Sibelius zeneszerzői 
tevékenységét. A próbák során ott marad, hogy a trió sorozatot még részleteiben is 
hallhassa. A műről és annak szerzőjéről szerzett benyomásait így örökítette meg: ”A 
trió sorozat azonnal felkeltette őszinte érdeklődésemet, de az ö lelkes hegedűtanáráét, 
Csillagét is. Meglepve hallottunk valamit, ami felülmúlta a növendékektől megszo-
kott színvonalat.”(5) Majd megtörtént a bemutató. Az ország legjobb kritikusa Karl 
Flodin már másnap hosszú kritikát közölt a helyi svéd nyelvű újságban. Megköszöni 
Jean Sibeliusnak, hogy végre hazai szerzőtől üdvözölhet jelentős kamarazenei alko-
tást. Az ötrészes szvit ( preludium, andante con moto, menuetto, air, gigue ) technikai 
felépítettségükkel Flodin őszinte elismerését vívták ki. Érett alkotásnak nevezi a so-
rozatot, mely egyben szerzőjüknek vonós hangszer technikában és a hegedűjátékban 
való tájékozottságát, valamint elmélyült tudását bizonyítják. A három vonós hangszer 
( hegedű, brácsa, cselló ) önálló ellenpontozó technikáját pedig egyenesen zseniális-
nak nevezi. Majd elismeri, hogy „ a mű új és modern, mely mindenféle klisétől, köz-
helytől mentes. „Csupán egyetlen körülmény ébreszt benne kételyt. Ez, mint írja „a 
melódiai leleményesség teljes hiánya.” E szvitben jelen van ugyan egyfajta melodika, 
ám az mesterkéltnek tűnik és nem egybefüggő. Olyannyira nem, hogy a kritikus 
kénytelen annak eredetiségében kételkedni. Mert akármit is mondanak, a dallam a 
muzsika lelke. Nélküle a legrafináltabb ritmusok és hangzásbéli fordulatok sem képe-
sek a hallgató érdeklődését hosszabban lekötni és ezért a kompozíció bukásra van 
ítélve. Szóval mondva, e bemutatkozás nagy hatással volt reám. Amennyiben ifjú 
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szerzőnk megfontoltan eltávolítja művéből az oda nem illő lírikus-melodikus eleme-
ket és helyükbe saját bensőjéből mélyről feltörő dallamvilágát engedi érvényesülni, 
úgy Sibelius úr előtt nagy jövő áll. Ma még nehéz lenne pontosan meghatározni Sibe-
lius úr formavilágát, mivel a szvit egyes részei elég rövidek és  formailag túlságosan 
szabadok. A zenei estet Csillag úr zárta be a hegedűkirály J. Joachim rendkívüli vir-
tuozitással és tűzzel előadott művével, mely a maga műfajában valóban érdekes és 
értékes alkotás.”(6)  
Az említett Joachim mű, a „ Téma és variációk „ hegedű-zongora darab volt, amit az 
eredeti koncertműsor szövege szerint szerzője ötven éves művészi jubileumának tisz-
teletére adtak elő. (7) 
Hermann Csillag a Sibelius trió kritikájának első olvasása után azonnal válaszol, de 
írását először németből svédre kellett fordítani. Ezért csak két nappal később védhette 
meg érzékeny fiatal növendékét ! 
Csillag félreteszi az indulatokat és a tényeket felsorolva követel elfogulatlan bírálatot. 
” Jean Sibelius úr szerzeményéről legutóbb közölt véleményüket illetően alulírott 
kötelességének érzi határozottan megválaszolni zenekritikusuk Karl Flodinnak az ifjú 
Jean Sibeliust muzsikust érintő bírálatot. A kritikus olyan váddal áll elő, hogy Sibeli-
usból hiányzik a dallamformálás tehetsége. Valóban nem számítottam ilyen bírálat 
olvasására, mivel pontosan a gazdag dallamvilág e fiatal szerző tehetségének egyik 
természetes jellemzője. Mély melodikával ötvözött kedélyvilág keresi itt kifejezési 
lehetőségeit. Ifjú csalogány énekli első próbálkozásait és a szakember azonnal észre-
veheti ennek minőségéből, hogy az énekesmadár valódi. Kérem a kritikusukat gondo-
san áttanulmányozni a megbírált szvit partitúráját. Meggyőződésem, hogy végül ö is 
igazat ad nekem mert hát a legjobb zenei szakértő sem lenne képes egy kompozíció 
teljes megítélésére egyetlen meghallgatás alapján. Mind az öt tételben, de még a ke-
vésbé sikerült nyitányban is fellelhetőek a meglehetősen egyéni dallamvilágra utaló 
talentum erőteljes jellemzői. Dallamszegénységgel mint azt kritikusuk helytállóan 
leszögezi, valóban halva  születik a muzsika. Azonban mikor ifjú barátunkban pont 
ilyen tehetség jeleit látjuk, azok a jövőbe vetett szép reményekre jogosítanak fel ben-
nünket, amennyiben ö képesnek bizonyul e nehéz utat végigjárni. Hiszem, hogy 
mindazok, akik általam sokat dolgoztak e szerzeménnyel, minden bizonnyal igazat 
adnak nekem.  Tisztelettel Hermann Csillag. (8) 
Kortárs szemtanúk leszármazottainak szájhagyománya szerint az igazságos, ám talán 
túl szigorú sajtóbírálat megjelenése után két héttel később már együtt látták Sibeliust 
és Flodint a Hotel-Kämp vendéglőjében. A kritikus később sem bizonyult könnyű 
esetnek, de az idő fényesen öt igazolta. Lassan közeleg a nagyvilágot látni akaró ifjú 
Sibelius Helsinkiböl való távozásának ideje. Milyen útravalóval indult el Suomiből ? 
Egyik öröksége a kamarazene feltétlen szeretete. A másik a hegedülésé. És mégis, 
már akkor vajúdott benne a leendő komponista, mely nem engedte zenekari hegedűs-
ként eltűnni. E korszaka emlékét így örökítette meg zenebarát társa, ifjabb Richard 
Faltin orvos:” Mindkét Sibelius testvér játszott a helsinki egyetemi zenekarban. 
Ugyanazon zenekar kísérte Sibeliust, amikor az egyik hangversenyünkön eljátszotta 
Beethoven F-dúr románcának hegedüszólóját.1887-ben a Sibelius fivérek Jean és 
Christian, Ernst Lindelöf és én vonósnégyest alakítottunk. Eléggé rendszeresen talál-
koztunk hetente. A Sibelius fivérek kérésére nemsokára állandóan csak az ö ottho-
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nukban. Ez egyszerű otthon volt egy nagy faépületben Helsinki déli tengerpartján. 
Ott aztán nyugodtan muzsikálhattunk akár reggelig is anélkül, hogy bárkit is zavar-
tunk volna. Átjátszottuk a legtöbb Haydn kvartettet, valamint Mozart és Beethoven 
hat első vonósnégyesét. Jean és én felváltva játszottuk az első hegedűt, de amikor mi 
Jeannal gyakran brácsáztunk is, akkor Lindelöf is kénytelen volt második hegedűt 
játszani. Általában mégis én és ö játszottuk az első hegedűt. Ugyanis véleményünk 
szerint Jean Sibelius az első hegedű szólamát túlságosan szórakozottan játszotta. Oly-
kor hirtelen megszakította a játékot és arról beszélt, hogy mi mindent látott vagy kép-
zelt muzsikálás közben. Egyszer például zöldellő mezőket látott játék közben. A Si-
belius testvérekkel való közös muzsikálásunk két évig tartott és legszebb emlékeim 
közé tartozik. Fiatalok voltunk, akiket egy életen át tartó barátság fűzött össze.”(9) 
1889 nyár elején Sibelius záróvizsgát tett a Zenei Intézetben és két évre külföldre 
utazott. Amikor elhagyott bennünket a helyére jött August Ringvall. Jean azonban 
fenntartotta velünk a kapcsolatot és amikor saját otthont alapított gyakran meghívta 
hozzájuk a kvartettet. Éveken át hallgatta a mi játékunkat, különösen amikor nála 
vagy Christian testvérénél gyűltünk össze. 
Különösen jól emlékszem egy vonósnégyesre, amelyben Auer, Turgenjev unokaöcs-
cse, játszotta az első hegedűt. Neki isteni Stradivarius hegedűje volt. Szívesen emlék-
szem a játékos kedvű  és szép beszédű Hildebrandra, aki mélyhegedűt játszott és a 
nőket szédítő Verbilovbits csellistára. 
A kamaraegyüttes egész este játszott szüleim Észak-Esplanadi 5 szám alatti otthoná-
ban. A közönségbe meghívtam a Sibelius testvéreket és Lindelöföt is. A külföldi ven-
dégek megkérdezték apámat, mit szeretne még hallani. Emlékszem, hogy ö Schubert 
d-moll kvartettjét kérte. Amikor apám még Beethoven Razumovski F-dúr kvartettjét 
is a következő műsorszámnak kérte, hallottam amint Auer kollégáihoz fordulva derű-
sen azt kérdezte: ”Aber Kinder, können wir das auch? “- Dehát gyerekek, mi ezt is 
tudjuk? “  Nem tudom mi mindent játszottak még de hihetetlenül hangulatos volt. A 
zenei est befejeztével Verbilovits, Jean Sibelius és én együtt távoztunk. Akkoriban én 
mint gyakorló orvostanhallgató a sebészeti klinikán laktam. Növérem tanulótársa az 
elragadó Miina, aki saját gyermekként lakott a házban, engedett ki bennünket.” (10)             
Az impozánsan szép empire épület ma is ott áll a város szívét jelképező  tengeri kikö-
tő piacterének közepén és a Legfelsőbb Törvényszéknek ad otthont.                                       
1889 tavaszán Csillag elhagyta Helsinkit. Hasonlóképpen távozott Busoni is a követ-
kező év nyarán. 
Sibelius azonban még őt is megelőzve 1889 őszén már Berlinben tanul. Itt hallhatja 
Joachim József  kvartettjének előadásában Beethoven utolsó vonósnégyeseit, melyek 
saját szavai szerint új világot nyitottak meg előtte. Különös összjátéka volt ez a sors-
nak. Április 13-i helsinki első szerzői estjét a szigorú kritikus Flodin által is hegedű-
királynak nevezett magyar Joachim József darabja zárja be, akit ősszel már élőben 
hallhat Berlinben. 
Így emlékezik rá: ” Kénytelen vagyok helyreigazítani egy Joachimról elterjedt sajná-
latosan téves felfogást, miszerint ö öreg napjaira már csupán száraz pedáns lenne és 
mindig a legegyenesebb utat választja. Apó rendkívül impulzív volt, aki sohasem 
játszott valamit kétszer ugyanúgy.”(11)                                                                                    
Így számol be a Joachim-kvartettől hallott Beethoven op.59.F-dúr vonósnégyesről: 

Sibelius kapcsolatairól                                         3506 



„Amikor az Adagiot játszották úgy éreztem magam, mintha hatalmas oszlopcsarnok-
ban sétálnék. Balra magas fal, jobb felé pompás kert pálmákkal és paradicsom mada-
rakkal. Minden hangtalan és halott. Az árnyékok hosszúak és élesen tiszták. Mindent 
valami régi könyvtár illata hatott át. Az egyetlen hang valami sóhajtásféle volt. Bee-
thoven sóhajtott ott. Amikor a téma megismétlődött f-mollban, akkor mélyen felsó-
hajtott. Ekkor egyszerre minden égi fényben pirosan fénylő tavakká változott át me-
lyek felett az Isten hegedült.“ (12)  
Nemsokára ismét magyar muzsikussal ismerkedik össze. Ez 1890 tavaszán történt, 
amikor Adolf Paul író barátjával Lipcsébe utaznak, hogy a Helsinkiből éppen eltávo-
zott Busonit és annak helsinki feleségét meglátogassák. Ferruccio elveihez híven 
ismét valami merész vállalkozással állt elő. A híres Brodsky kvartettel bemutatta a 
norvég Sinding e-moll zongorás kvintettjét. A kamaraegyüttes mélyhegedűse a te-
mesvári magyar Ottokar Novácek volt. Sibelius megismerkedett Brodskyval és őszin-
tén megbarátkozott Ottokarral, aki Berlinben Busoni baráti köréhez tartozott és korá-
nak jelentős zeneszerzője is volt. Az ifjú finn atyai barátra tett szert a hangszerelés-
ben oly igen járatos magyarban. Hogy ez mennyire így volt azt egyetlen véletlenül 
fennmaradt levél igazolja:  
  Berlin 6/1890 
 
„Kedves Sibelius! Fogadd szívélyes szerencsekívánataimat született tehetségedért. 
Muzsikád tele van képzelőerővel és ragyogó színekkel, azonban van egy kis „ámde“, 
amiről szeretnék Veled egyszer személyesen társalogni. Eljössz e tehát hamar mihoz-
zánk ?  A Te Otto Nováceked.“(13)                                            
 
Ottokar Eugen Novácek a svéd Sohlmans Musiklexikon szerint hegedűművészi mi-
voltán kívül korának jelentős zeneszerzője. Ekkor készült el vonósnégyesével és már 
foglalkozott az 1894-ben bemutatott zongoraversenyével. Második vonósnégyese 
1898-ben készült el és a harmadikat pedig négy évvel halála után 1904-ben adták ki 
egy egész sor más művével Lipcsében és New Yorkban. Az alapos bécsi – lipcsei 
oktatást kapott Otto barátsága fontos volt az ifjú finn muzsikusnak.  
Sibelius nem érezte jól magát Berlinben. Hazatér Suomiba. De 1890 őszén ismét úton 
van Bécsbe. Hanko dél finn- kikötőből 1890. október 18-án, néhány sietős sorral érte-
síti Aino Järnefelt nevű menyasszonyát indulásáról majd levelét Poste restante Wien 
Herr Jean Sibelius tonkünstler (zeneművész) német titulussal írja alá.(14) Egy hétre 
rá 1890. október 24-én Berlinből jelzi, hogy előző este templomi koncerten Joachim-
tól hallhatta J.S.Bach, d-moll „Chaconne „-ját és hogy ma este tovább utaznak Bécs-
be.(15) Ott a Busonitól kapott ajánlólevelével Brahmshoz fordul, aki nem fogadja el 
tanítványának. Meglehet, hogy az állandóan bohém humor felé hajló Busoni játékos 
szókép fordulatokkal fogalmazott német levélstílusa a komoly észak-német Brahms-
nál pont ellenkező hatást váltott ki. Busoni ezt írta az ifjú Sibeliusról:„Seiner 
nordischen Herkunft gemäss, ist er später entwickelt als wir..“ (északi származása 
miatt később fejlődött mint mi ).“ (16)  
Nem tudni mi történt. Minden esetre Brahms, aki később elismerte az ifjú Sibeliust, 
passzív maradt. Finn hősünk továbbra is egyre jobban érezte magát Bécsben.” Végre 
olyan helyen élhetek, melyet nekem teremtettek. Nekem talán többet kellene tanul-
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nom komponálás helyett. De mi más lehetne a tanulás,mint maga a komponálás ? ”- 
írja Helsinkibe Martin Wegelius rektornak 1890.október 25-én. (17) 
Wegelius tanácsára az Opera első karmesteréhez a magyar Richter Jánoshoz fordul, 
aki a félbeszakított Wagner opera próbájának közepén is barátságosan fogadja és 
Robert Fuchs forma és összhangzattan professzorhoz kalauzolja. (18) 

„Da  können Sie überhaupt den besten 
Unterricht bekommen. Ott Ön a lehető 
legjobb oktatást kapja“- mondta derűsen 
Richter, majd udvariasan elköszönve visz-
szatért zenekarához. (19)   
Fuchs rutinos hangszerelő és népszerű 
zeneszerző, akihez Richer tudatosan irá-
nyította öt. Sibelius mégis tovább keres. 
Ismét atyai ajánlólevél érkezik Helsinkiből 
Wegeliustól, ezúttal a magyar Goldmark 
Károlyhoz. Vele nagy elfoglaltsága miatt 
nehéz volt találkozni. Ez 1890. november 
12-én végül mégis sikerült. Sibelius azon-
nal levelet ír Wegeliusnak. Örömében így 
kiált fel svédül írt levelében:„Och detta 
allt tack vare din rekommendantion, Mar-
tin ! És mindez a Te ajánlóleveled érdeme, 
Martin! ”(20) Játékos örömében még azt is 
megígéri Martinnak, hogy hálája jeléül a 
rektor kedvenc könyvét is hajlandó lesz 
végre elolvasni. Gottfried Keller:„Der 
grüne Heinrich„-jét amit „igazán jónak” 
tart.(21) Aino mennyasszonyának ennyit ír 
1890..november 12-én:„Sikerült Goldmark 
figyelmét felkeltenem irányomban. Mint 
tudod, Goldmark egyike korunk legjobb 

zeneszerzőinek és nagy zenekari hangszerelő.”(22)  
Sibelius később így emlékezett vissza a magyar zeneszerzővel való találkozására:  
” Nálam volt már Wegelius Goldmarkhoz szóló ajánlólevele. Napokig próbáltam a 
híres emberhez bejutni, ám ö valamin dolgozott. Olyankor mindig hermetikusan el-
zárta magát a külvilágtól. Végre november 12-én fogadott engem. A fogadtatásom 
sokkal szívélyesebb volt, mint ahogy azt el tudtam volna képzelni. Amikor azt kér-
deztem tőle, hogy hajlandó lenne e nekem hangszerelést tanítani, ö így válaszolt: ” 
Ja, ich rate sehr gern einem jungen Künstler “ (Igen, én szívesen ellátnám tanácsok-
kal az ifjú művészt.) Első ízben hallhattam rólam a „Junge Künstler”, ifjú művész 
címet használni és természetesen roppant büszkeséget éreztem. Tudtam, hogy 
Goldmark már évek óta  nem fogadott el tanítványokat és amikor velem ilyen kivételt 
tett, ez baráti gesztus volt, amit igen megbecsültem.”(23)  
Sibelius B-dúr vonósnégyesének partitúrájával mutatkozott be új tanárának. 
Milyen is volt ez a kamaramű ? A helsinki tanulóévek szülte alkotásban keveredik a 
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klasszikus és finn népzenei anyag. A két külföldön eltöltött ( Berlin – Wien ) év kö-
zötti otthon töltött nyári szüneten komponált B-dúr vonósnégyes a mai hallgatóra is 
hatással van üde, általánosan skandinávnak mondható romantikus hangvételével. 
Különösen az eleven scherzo és virtuóz finálé mutatós. Még csak nem is hasonlít 
Griegre. Mentes minden hatástól. Meglepő eleme viszont a tragikus hangvétel. 
Sibelius valóban elégtételt érezhetett a balkezes Busoni levél és a komor brahmsi 
fogadtatás után. 
Mily különös, hogy a Hanko dél-finn kikötőből Berlin után ismételten világgá induló 
névtelen ifjú menyasszonyához szóló búcsúlevelét ”Poste-restante Wien” és ”Herr 
Tonkünstler Jean Sibelius” (Sibelius zeneművész úr ) elszántsággal írta alá. Erre az 
akkor megelőlegezett optimizmusára a magyar Goldmark bécsi otthonából érkezett 
visszhang, aki életében először nevezte künstlernrk, művésznek. Örömét több hazai 
lappal is közölte. Erre figyelt fel a távoli észak-finnországi Vaasa városban lakó 
menyasszony, Aino. Örömmel írja 1890. november 14: ”Kedves Janne! Ma olvastam 
az újságból, hogy „vår unge och talangfulle tonsättare Jean Sibelius „ - a mi ifjú és 
tehetséges zeneművészünk Jean Sibelius „Karl Goldmark tanítványa lett.„ Majd elúj-
ságolja, hogy Helsinkiben járt, ahol Hubay Jenő hegedűművészt hallotta játszani. „A 
lapok tele vannak vele. Sajnálhatod, hogy nem hallhattad.”(24)  
Goldmark és Sibelius jól kezdődött együttműködését kisebb epizód zavarta meg. A 
zeneszerző dolgozószobájába a szalonon át vezetett az út. Így történt, hogy Sibelius 
gyakran összetalálkozott annak éppen Bécsben tartózkodó szépséges unokahúgával. 
A fiatalok sokszor megálltak a szalonban beszélgetni, amit a mester valami ok miatt 
nem nézett jó szemmel. Hűvös lett és tartózkodó. Attól kezdve Sibeliusnak más úton 
kellett a dolgozószobába közlekednie és soha többé nem látta a mester unokahúgát. 
(25)  Közben Aino örömében elébe vágott a valóságos eseményeknek. Levelében 
1890.november 19-én örvendezve írja Sibeliusnak: “Tegnap ért ide leveled, amiben 
Goldmarkról írtál. Milyen jó, hogy Te is elégedett vagy. Ma a Hufvudstadsbladet 
újságban ismét írtak Goldmarkról, aki elismerően nyilatkozott rólad és hogy Te zene-
kari szvitet komponálsz. El sem hinnéd milyen jó érzés újságban olvasni erről.”(26)  
Így esett, hogy Sibelius azonos dátummal 19.11.1890 ellátott levélben értesíti Ainot a 
legújabb fejleményekről:“Pont az imént értem haza Goldmarktól. Szerinte a nyitá-
nyomban – „ manches schlechtes und manches gutes als Anfang sehr gut„ - „ sok 
gyenge, ám jó is van, így kezdetnek elég megfelelő.”(27) Másnap 1890.november 20-
án ismét ír:„Kávéházban ülök ebéd után kávé és szivarral. Mint tudod tegnap 
Goldmarknál voltam és „ riesig ” ( igen nehéz ) nehéz feladatot kaptam a jövő órára. 
Reggel ötig dolgoztam rajta majd fél 12- ig aludtam.”(28) Ez a jelenség nem számí-
tott újdonságnak a tökéletes csendben és békében dolgozni szerető komponistánál. 
Sibelius atyai barátja Eliel – Aspelin Haapkylä irodalomtörténész Párizsból Berlinbe 
érkezve ezt jegyezte fel naplójába 1909 május 6-án: „Bekukkantottunk Sibelius bará-
tunkhoz is, aki déli fél 12-kor még ágyban feküdt és teljesen belemélyedt a zeneszer-
zésbe. Öt az öltözködés és hasonlók csak zavarják és emiatt ébredés után gyakran 
délutánig az ágyban dolgozik. Ilyenek ezek a zsenik. Ezután neki már csak éjjel két 
óra után jön álom a szemeire. „(29) Különös, hogy Sibelius még mindig nem egyér-
telműen a zeneszerzői pályára készül. Kisvártatva egy otthonról érkezett jó hírről 
értesíti Ainot. 1890. november  28-án: „Martin hegedűtanári állást ígért. Elmélet órá-
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kat is adhatok.” Tehát ami a majdani családalapítást és biztos megélhetést illeti az 
akkori Finnországban még csak szóba sem jöhetett, hogy bárki is fölállású zeneszer-
zőként élhessen.  
Majd így fejezi be levelét : “Goldmarknál nem jártam. Akkor megyek, amikor végre 
valami komolyat tudok mutatni neki.”(30) E mondata világos bizonyítéka annak, 
hogy zeneszerzőnek született, aki képtelen akadályokat legyőzve fog eljutni céljáig.   
Sibelius sok új ismerőst szerez, köztük magyart is.30.11.1890: ” Egyiket meglátogat-
tam. László Árpád a neve. Ö zongorista, aki magyar stílusban zenét is szerez. Engem 
már nem igen érdekel többé az ilyesmi. Szombatra bálba hívtak.”(31) László Árpád 
nevét ebben a formában leírva hagyta az utókorra. Később 13.12.1890 megjegyzi, 
hogy a panzió tulajdonos házigazdái magyarok. Nevüket sajnos nem említi. Fázik. 
Rezignáltan ül a zongora előtt. A háziak 11 éves kislánya tálcán két kiadós húsos 
kenyeret és egy üveg fehér bort hoz be neki.” Természetesen ezt is a számlához csa-
tolják”, írja.(32) 
Karácsony este 24.12.1890 arról tudósít, hogy a háziak meghívták karácsonyi vacso-
rára. Azután együtt mennek a kávéházba és a Stefanskirche éjféli miséjére, amit min-
denki meglepetésére reggel hat órára halasztottak. A templomban Haydn misét ját-
szottak. Sibelius nem volt nagy véleménnyel erről a zenéről és így ír : “ Jelentéktelen 
mise. Nem értem a német „ gefühl “  (kellemes és egyben tartózkodóan udvarias han-
gulat ) fogalmát. Haydn száz évvel ezelőtt lehetett nagy zeneszerző.” A mise után 
francia operett előadásra ment, ahol cancan táncban gyönyörködhetett és saját szavai 
szerint belefáradt a kacagásba. Megjegyzi, hogy “egész Wien városa visszhangzik a 
vidám kacagástól.” (33)  
Újév elején 6.1.1891 felfedi, hogy Jacob Grün hegedűprofesszorhoz készül operaházi 
hegedűs próbajáték végett. A budapesti származású bécsi Grün lesz tehát a legújabb 
magyar szakember, akivel kapcsolatba kerül. Elpanaszolja, hogy szerzeményei egy 
részét elvitte Robert Fuchsnak, aki azokat barbárnak, nyersnek minősítette. ” Szerin-
ted is? “ -kérdezi Ainot. „Mindent barbárnak tartanak ami nem illeszkedik bele az 
itteni konvencionális képmutatás rendszerébe. Ha tapsolnak nekem, biztosan gyenge 
zenét szereztem. Ha pedig kifütyülnek akkor jó művet sikerült írnom”(34). ”Ma 
Grünnél jártam írja 8.1.1891. Merev és hűvös ember. Holnap játszom neki zenekari 
hegedűs próbajátékot.”(35) Kis szünet után 11.1.1891 beszámol a zenekari hegedűs 
próbajátékról. 
„Tegnapelőtt megvolt a próbajáték professzor Grün, az Opera vezetősége és a zene-
kar tagjai előtt.” -írja. A bizottság véleménye ez volt: „ gar nicht schlecht ” ( soha 
rosszabb ne legyen ). El sem tudod képzelni mit éreztem. Majd így folytatja drámai 
levelét: ” Grün habozik előadatni az én B-dúr vonós kvartettemet a Konzervatórium-
ban. Mindent elkövet ellene, hogy elmaradjon. Talán az Osztrák Zeneművész Szövet-
ség segít majd! Az engem ért csapások csak erősebbé tesznek. Megacéloznak. Ha a 
kvartettet kifütyülnék, majd újat írok. Itt elég konzervatív világ uralkodik. Ez a zenei 
ízlésre is áll. Csak két hete ismerték el igazán Grieget, aki  harminc éve dolgozik 
Németországban. Ö itt az egyetlen elismert északi zeneszerző. Nekem is gyakran 
mondják, hogy „Ihr Landsmann Grieg„ (az Ön honfitársa Grieg ). Ilyen kevéssé is-
merik itt az északiakat.”(36) 
Sorsa mégsem rossz hozzá, mert a  próbajátékon a szigorú külszín mögötti reális, de 
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humanista szakembernek bizonyult Grün professzort kapta döntőbírónak: ” Ha Önt 
egyszer az Isten is szemlátomást zeneszerzőnek akarja, akkor mi szükség arra, hogy 
muzsikus is legyen? ” mondta Grün, aki máskülönben igenis elismerte Sibelius hege-
dűjátékos képességeit, ám éles szeme meglátta benne az állandó forrásban lévő és élő 
útkereső zeneszerzőt. Lehetetlennek tartotta, hogy egy ilyen ember a teljes odaadást 
megkövetelő zenekari muzsikusi pályát válassza élethivatásának. E döntésével hiva-
talának megfelelően korrekt módon járt el. Ugyanakkor nem áltatta felelőtlen ígéret-
tel az érzékeny északi fiatalembert. Az idő őt igazolta. (37 )  
 Január végén 1891.január 27-én váratlanul arról értesíti Ainot, hogy Fuchsnál járt, 
aki végre elégedett vele. 
„Goldmarkhoz még mindig nem átallok elmenni. Majd ha valami olyat sikerült kom-
ponálnom, amivel magam is elégedett vagyok.” Majd egy Berté nevezetű személyről 
ír, akivel együtt ebédel: ” Sokkal természetesebb benyomást kelt, mint számos itteni 
taplófejű nyárspolgár ismerősöm ” - írja. Berté Henrik magyar zeneszerzőről van szó. 
(38)  
Végre eljön a nap, amikor Goldmarkhoz indul. Útközben egyszerre csak valami külö-
nös pattogó muzsikát hall. A reggeli ködből magyar lovas huszár testőrség bukkan 
elő, akik a császári palota irányába haladnak. A hallott zene különös módon hat rá. 
Hirtelen eléjük ugrik és elkezdi vezényelni őket. A lovas katonák zárt alakzatban 
feszes menetben folytatják útjukat és eltűnnek a ködben. Még egy darabig hallja az 
érdekes zenét. Sibelius ekkor hallotta életében először a Rákóczy indulót. Kipirulva 
toppan be Goldmarkhoz aki mosolyogva, örömmel fogadja. ( 39 ) 
Sibelius 1891.február 12-én közvetlenül írt beszámolót küld Wegeliusnak Helsinkibe: 
„Megmutattam neki (Goldmarknak ) az éppen elkészült E-dúr nyitányomat. Két hó-
napig dolgoztam rajta. Azt mondta, hogy igen jelentősen fejlődtem. Ugyanakkor sze-
rinte még sok benne a feleslegesen „ csinált - machen”, de azután figyelemreméltó 
észrevételt tett mondván, hogy  „Die Themen sind nicht bedeutend genug. Das zweite 
ist doch ziemlich gut.” „ A nyitány főtémája nem eléggé eredeti. A másik (azaz mel-
léktéma) téma már jobb és meglehetősen egyéni.” Hozzáfűzte, hogy mivel én finn 
vagyok, nemzeti jellegű muzsikám is jobban érdekelheti honfitársaimat mint például 
öt. (40 ) 
Másnap 1891. február 13-án Ainot is tájékoztatja. -Tegnap Goldmarknál voltam. Ő 
kezdetben csupa udvariasságokat mondott, de én kézen fogtam őt és szemébe nézve 
kértem, hogy beszéljen egyenesen. Ő a becsület embere és nagy művész. A zenekari 
nyitányomról előadott kritikája egybevág az én önkritikámmal. Két nap és két éjjel 
dolgoztam rajta reggel hat-hét óráig. Még azt is mondta, hogy igen jelentős mérték-
ben fejlődtem. Önbírálatom ugyanolyan kemény mint az övé. Goldmark azt kéri, 
hogy vigyek neki negyedévenként valamit mutatóba. Szerinte nekem még legalább 
két évig kell a bécsi klasszikusokat tanulmányoznom és ezalatt folyvást a saját éne-
met keresve önálló alkotói munkára kell törekednem.“(41)  
Két nappal később 1891. február 15-én írja:„Goldmark óriási sikereket arat. Bizony 
nagyszerű érzés lehet amikor egyszerre sok ezer ember ünnepli.“ (42) 
Három nappal később 1891. február 20-án azt írja, hogy „ ma este egy csoport kato-
natiszttel találkoztam akik éppen magyarországi lovaglásból tértek vissza. Sok név-
jegykártyám és címem van arra az esetre ha egyszer Szeged városában járnék. Nekik 
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még nálam is kevesebb pénzük volt, de mégis tokaji bort ittunk. Természetesen 
mindegyikkel pertut kellett innom. Ők. nagyon derék emberek. Bálba is hívtak. Nem 
tudom, elmegyek e.”(43) Levelében Szeged város nevét „Segedin” formában írja le. 
A szegedi látogatásból sajnos semmi sem lett. Itt lassan elköszönünk az ifjú Sibelius-
tól, aki immár zeneszerzővé lett és március közepén már rövid magabiztossággal 
kalevalai témájú Kullervo című szimfóniájának lassú előrehaladásáról beszél. Az 
élethivatását komponistaként finn identitásával együtt megtalált ifjú karaktere is gyö-
keres változáson ment át. A tűzkeresztségre egy majdnem balul sikerült precedens 
adott okot. Ainonak így ír erröl az esetről .1891.március 21-én: „Tegnapelőtt Pauline 
Lucca szalonjában voltam. Számomra korábban ismeretlen udvari emberek és hason-
lók között találtam magam. Ostobaságot műveltem. Sértett, hogy egyes hölgyeknek 
nem lettem bemutatva. Mire Lucca odajött hozzám: ” Sie stehen ja da so allein -   de 
hát Ön most ily magányosan álldogál „ ? szívélyes megszólítására én  a -  „ Man hat 
ja mich nicht vorgestellt für die Damen „  - hiszen engem be sem mutattak a hölgyek-
nek ” érzékeny választ adtam, ami talán felesleges volt részemről. Erre az egész han-
gulat kínossá vált. Mindenkinek bemutattak. Búcsúzásnál elnézést kértem Luccától.„ 
Bei einem jungen Mann ist es zu entschuldigen. - „ ifjú embereknél mindez érthető ” 
válaszolta, de a hangja érezhetően hideggé vált.”  
Férje, báró Wallhof baráti megértéssel viszonyult hozzám és „ Auf wiedersehen “-nel 
köszönt el tőlem. Ö az, akivel vadászatról, szivarokról és borokról beszélgetek. Lucca 
56 éves. Most is Bécs első énekesnője akar lenni. Olyan nagyszerűen énekel amihez 
foghatót sohasem hallottam.” (44 ) 
Majd megtörténik az áttörés, ami az akkori idők császárvárosában nem volt kis do-
log. Ainonak írja 1891. március 24-én, hogy ismét a Lucca szalonban járt: 
”Öntudatos magaviseletem hatással volt a háziasszonyra. Együtt érző barátságos pil-
lantást kaptam tőle miközben tovahaladt mellettem.” Ekkor már teljes magabiztos-
sággal halad előre. Lucca élményével egy lapon említi, hogy „ tegnap kemény vitába 
keveredett tanárával.”(45) Nem derült ki, hogy Fuchsról, avagy Goldmarkról volt e 
szó. Innen egyenesen barátaihoz siet. Nagy nemzetközi társaság ült együtt valamelyik 
bécsi vendéglőben és mindannyian írásban köszöntötték finn barátjuk Aino nevű 
mennyasszonyát. Az 1891. április 1-én kelt meglehetősen hosszadalmas levél elején 
Sibelius így ír: „poharazgatunk barátaimmal. Íme egy sorozat üdvözlet számodra, de 
leginkább tőlem.” Ezt magyar szöveg követi! „Tisztellek Angyalom! Mezey Béla.”- 
majd Pisdilision aláírással első látásra olasznak tűnő szöveg, amely azután románnak
( és spanyolnak) bizonyul, miután a dulce szót használja, ami olaszul dolce lenne.                 
Sikerült kideríteni, hogy Sibelius bécsi román barátja Dinicu az aláíró. A híres zene-
szerző és csellóművészről van szó aki együtt muzsikált bécsi lakásán a szívesen he-
gedülgető ifjú Sibeliusszal.   
Majd egy bizonyos Walter nevűtől üdvözlet, kinek vezetéknevét lehetetlen kiolvasni. 
Öt követi „a legszívélyesebb üdvözletek szeretett barátom, Sibelius menyasszonyá-
nak.” német szöveggel egy bizonyos K..Kruhn úr. Ezután következik szép kézírással 
és kifogástalan németséggel a korábban említett magyar zongorista - zeneszerző 
László Árpád írása : 
„A földrajzi távolság nem akadályozza meg Sibelius menyasszonyát barátom szerze-
ményeinek hallható inspirálásában. Boldog menyasszony, boldog vőlegény! A Ti 
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boldogtalan barátotok,  László Árpád.”                                                                                     
A levelet ismét Sibelius rövid kommentárja zárja. Közli, hogy németnyelvű beszédet 
intézett barátaihoz, akik testületileg el vannak Ainotól ragadtatva. „Ne feledd el 
Jannédat” zárja ritka jó hangulatban fogant levelét. (46) Bár e közös levelet vendég-
lőben írták, azon továbbra is Waggasse utcai penzió otthonának címét tüntették fel.  
Váratlanul jelzi 1891. április 3-án, hogy május 15-én vidékre utazik és Fuchs vagy 
Goldmark közelében fog tartózkodni.(47) Kisvártatva ismét jelentkezik 1891. április 
11-én Elmondja, hogy Forstén nevű énekművész honfitársánál és pártfogójánál járt, 
aki találkozott Goldmarkkal „ és tanárom azt mondta  rólam: “ Es macht mir grosse 
Freunde die Arbeiten dieses jungen Mannes zu übersehen -Nagy örömemre szolgál 
figyelemmel kísérnem e fiatalember munkáit.” Forstén állítja még, hogy Goldmark 
azt is hozzáfüzte: „grossartig talentiert„  (nagyszerű tehetség, talentum). Ezen utóbbi 
szavakban Sibelius már kételkedik. Szerinte ezt Forstén maga tette hozzá a történet-
hez. Jóakarattal.(48)  
Levelet ír atyai barátjához, Martin Wegeliushoz Helsinkibe 1891. április 13-án:  
„Hiszem, hogy Kullervo szimfóniám jó és sikeres lesz. Tudod e, elfelejtettem említe-
ni, a tegnapi nap egyike volt életem legszebbjeinek. Amint tudod a kilencediket hall-
gattam. Tudod e, vigasztalhatatlanul sírtam távoztomban. Oly kicsinek éreztem ma-
gam. Richter kiváló volt.“(49) Sibelius utolsó nagy bécsi élményét Wagner és Liszt 
nagy Lébényszentmiklóson született barátja, Richter ( Hans) János karmester nyújtot-
ta tehát Beethoven kilencedik szimfóniájával. Ugyanaz, aki 1890 októberében a 
„Tristan und Isolde” Wagner opera zenekari próbáját félbeszakítva őszinte barátság-
gal fogadta a magányos Sibeliust, majd pedig személyesen kalauzolta el őt Robert 
Fuchs zeneelmélet professzorhoz.   Sibelius erősen készül haza. Ainonak írja  1891. 
április 23-án , hogy a hazai újságból olvasta: „éppen ma mutatják be E-dúr nyitányát 
Helsinkiben.” (50) 
Német nyelvű távirat érkezik Helsinkiből amit 24.4.1891 azonmód továbbít Ainonak.          
„Ouverture fortreffich geklungen. Publicum vielleicht etwas reserwiert. Wir musiker 
sehen in Dir einen Teufelskelrl“. A nyitány nagyszerűn szólt. A közönség kissé tar-
tózkodó volt. Mi muzsikusok pokolian derék fickónak tartunk Téged.                                    
Robert Kajanus ,Abraham Ojanperä, Armas Järnefelt.„ (51) 
 
Kajanus a Helsinki Filharmonikusok vezető karmestere és Sibeliusért küzdő igaz 
barát volt. Järnefelt – Aino menyasszony bátyja – ekkor már Berlinben is elismert 
karmester, aki később élete végéig Stockholmban a Svéd Opera meghívott karmeste-
re lett. Ojanperä legendás énekes. Együttműködött Busonival és Novácekkel 1898. 
szeptember 30-án, Helsinkiben. 
A legjobbak köszöntötték tehát Sibeliust, akik már haza várták ! 
Utolsó Bécsből küldött levelében 1891. június 8-án, Sibelius németül humorizál 
menyasszonyával: ”Ganz meiner Seite , az öröm teljes egészében az én oldalamon. 
Már délután négy óra van. Este hatkor indulok Berlinbe.”(52) Berlinből arról tudó-
sít .1891. június 12-én, hogy egy „Bummelzug” személyvonattal utazott 
(„bumlizott” ) Wien - Berlin között összesen harminc órán át! (53) Említésre méltó 
tény, hogy 1890 őszén ugyanígy tette meg odafelé a Berlin – Wien utat. (54) 
Végül 1891. június 15. dátummal értesít, hogy Lübeck észak-német kikötővárosból 
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Hanko dél-finn kikötőbe értek, ahonnan (a túlparti !) Tallin észt városba tett kitérővel 
jön majd a gőzhajó Helsinkibe.(55)  Jean Sibelius hazaérkezett ! 
Bécs központjában az Operától délfelé rövid séta után elérjük az Alte Wiede város-
rész Wiedner Hauptstrasse (Sibelius idejében Karl gasse) és Waggasse 1. számú sa-
rokházat. A falon fehér márványtáblán Jean Sibeliust ábrázoló bronzrelief látható. A 
tábla szövege:„E házban lakott 1890-1891-ben Jean Sibelius zeneszerző, Suomi nagy 
fia. 1951. Bécsi Filharmonikusok. Jean.Sibelius 85. születésnapjának tiszteletére.” 
Miként vonhatnánk meg Jean Sibelius és Goldmark Károly kapcsolatának jelentősé-
gét? Erröl Sibelius 1934-ben így nyilatkozott életrajzírójának Karl Ekmannak 
Järvenpääben. „Goldmark roppant elfoglalt ember volt, tele megrendelésekkel. Ö 
mindenekelőtt vérbeli komponista volt, aki az ihlet és kemény munka óráiban tökéle-
tesen elszigetelte magát a külvilágtól.”  
Emlékezzünk az 1890. novemberében örvendező ifjú Sibeliusra, aki jól tudta, hogy 
Goldmark évek óta senkit sem tanított. Öt azonban valamiféle rokonszenv és segíteni 
akarás miatt fogadta el. Majd Sibelius így folytatta: „Ő a legnagyobb összegeket kap-
ta, amiket akkor komponista kaphatott. Az egyes órák között hosszabb idő is eltelhe-
tett. Az órák összefoglaló jellegűek voltak, amikből a tanítvány azt szűrt le, amire 
képes volt, vagy amit akart. Ezért a rendszeres és metodikus hangszerelési technikát 
Fuchsnál kellett lépésről lépésre átrágnia. Ennek ellenére Goldmark és Sibelius sze-
mélyes kapcsolata mindvégig szívélyes maradt.”(56) 
Sibelius levelei világosan feltárják, hogy Goldmark (Fuchs tanárral ellentétben soha 
nem tett Sibelius északi mivoltára, vagy zenéjének finn jellegére felesleges megjegy-
zéseket) valami eredetit és egyénit várt Sibeliustól, aki az E - dúr nyitány 
megszületése előtt nem járt nála. Járt ezzel szemben Fuchsnál ( sérelmeit jól felfogott 
érdekében félretéve) és végül 1891. februárban vitt Goldmarkhoz olyan anyagot, amit  
m á r  két önálló komponista módjára tárgyaltak meg. Hiszen ismeretségük kezdetén 
ebben állapodtak meg. Törvényszerű logika van abban, hogy Karl Goldmark felis-
merte Sibelius E-dúr zenekari nyitánya melléktémájának nemzeti jellegét. Annak 
különleges természetét, sajátságos karakterét. A finn témának adott elismerésével 
ösztönözte ifjú finn kollégáját az így megtalált úton való továbbhaladásra. Ugyanak-
kor Goldmark kellő mértékben objektív is volt annak felismeréséhez, hogy amit fel és 
elismert, az egyben egyetemes zenei érték is. 
Sibelius így emlékezik tovább:„Goldmark merev, társadalmi osztályának szokásait 
betartó konzervatív úriember hírében állt. Hozzám ő egyáltalában nem így viszo-
nyult. Én pedig szabad szájú lehettem az ő társaságában. Első próbálkozásomat, egy 
bizonyos nyitányt ö teljesen elutasított. Írtam egy másikat, amely aztán több becsület-
tel bírt az ő szemében. E művemet, az E – dúr  nyitányt azon a tavaszon be is mutat-
ták Helsinkiben egy hangversenyen. Goldmark építő bírálata egyébként teljesen jo-
gos volt. Zenekari stílusomat akkoriban még szinte egészen kamarazenei hatás uralta, 
mely hatás alól nehezen tudtam felszabadulni. Ez természetes is volt, hiszen minden 
korábbi hangszeres kompozícióm ilyen irányba predesztinált.”(57) 
Személyes véleményem szerint az ifjú Sibelius, akit Berlinben és Bécsben senki sem 
ismert, Helsinkiben hagyományosan romantikus és kompozíciós megoldásaiban még 
nem elmélyült darabokat szerzett, melyek még csak nem is emlékeztetnek a később 
hét szimfóniát írt és 92 évet élt Sibelius hangjára. Mégis képtelenségnek tűnik, hogy 
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J. Sibelius a századforduló Közép és Nyugat Európájának bármelyik zenei központjá-
ba zeneszerzést tanulni kelt volna útra. Egyszerűen csak többoldalú eszmecserékre, 
konzultációkra, ismerkedés végetti világutazásokra volt szüksége. 
Ebben pedig az empatikus, türelmes, bírálatát barátként és sohasem tanárként gyako-
rolt Goldmark (Karl) Károly a megfelelő időben és helyen ott talált legjobb zenei és 
emberi partnernek bizonyult. 
Az E-dúr zenekari nyitány melléktémája ősrégi modális – kalevalai dallam és világo-
san finn nemzeti jellegű. A négy első és három utolsó taktus moll pentakord dalla-
mon mozognak. A téma (melynek kottaképét a képanyagban közlöm) végén fellépő 
tonika ismétlődés is tipikusan finn zenei jellemvonás.               
Rudolf Louis a zeneesztétika híres müncheni professzora írja, hogy a zseni tisztában 
van a „helyes úttal“és nem nagyon igényel tanítást. Tehetséget sem tanulni, sem taní-
tani nem lehet. Az vagy van, vagy pedig nincs.(58 ) Hasonló felfogást sejtet 
Goldmark Sopronban adott  nyilatkozata, amit a téma legavatottabb kutatója Dr. 
Kecskeméti István zenetudós jóvoltából és fordításában ismerünk: 
„Minthogy vezetni nem tudtam, másokkal menni nem akartam, így hát egyedül ha-
ladtam.”  Ezt így akár Jean Sibelius is leírhatta volna. Le is írta, csak éppen más vetü-
letben. A lényeg egy ! 
Kecskeméti professzor megjegyzi, hogy „ ma már szinte hihetetlen, hogy a század-
forduló egykori Magyarországának Liszt Ferenc mellett Goldmark volt a másik vi-
lághírű zeneszerzője. De az újabb korban törvényszerű sorsa lett ez a nagyromantika 
mindegyik fővonal mögötti komponistájának. Aki nem válhatott egy Schumanná, 
Chopinné, Lisztté vagy Brahmsszá, háttérbe szorult.”(59) 
Éppen Brahms mondta Goldmark “ Ländliche Hochzeit “ – „Falusi Lakodalom” című 
szimfonikus költeményéről, hogy „olyan kiváló, mintha Minerva szarvából rázták 
volna ki.”(60) 
Eklatáns példa a nagy Sibelius karmesternek ismert Wilhelm Furtwängler komponis-
ta sorsa is. 
Második szimfóniája tökéletesen érett alkotás. Vannak benne Wagner, Bruckner, 
Strauss (Richard) hatások és egy helyen határozott véleményem szerint Sibelius (!) is 
tisztán hallható a scherzóban. A mű négy tételes és másfél óráig tart egyetlen perc 
unalom nélkül. Furtwängler utóromantikus hangja imponálóan egyéni, a zenekari 
hangszerelés pedig mesteri. Műve mégis sajnálatosan ritkán hallott. Nemrégen vi-
szont sokunk örömére német laser-compackt hanglemezre játszották. 
Ezzel szemben a maga sajátságos modális - kalevalai alapról kifejlesztett zenei hang-
jával híressé vált Jean Sibelius egyik jellegzetessége p o n t o s a n  az a-moll 
pentakord, amely az E-dúr zenekari nyitány modális melléktémája. A fiatalon elhunyt 
finn zseni, Toivo Kuula is hatott Busonira, akinek műveiben Sibelius hatás is kimu-
tatható. 
Még ennél is meglepőbb Anthony Beaumont angol zenetudós napjainkban közzétett, 
kottapéldákkal illusztrált felfedezése, mely Goldmark ”Merlin”és Busoni „Doktor 
Faust” operáinak egymáshoz igen közel álló formai, építkezési, dallami és stiláris 
rokonságára mutat rá.(61) A huszonöt évvel ezelőtt Budapesten a kőbányai Pataki 
István Művelődési Házban működő Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár zenei könyvtárá-
ban rendezett magyar – finn zenei találkozónkon elnökölt – Sibelius vő - Jussi Jalas 
karmester szerint „Sibelius kereken elutasította, miszerint ö közvetlenül felhasználta 
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volna a finn népdalokat. Azonban mi Sibelius valamennyi alkotásában hallhatjuk a 
finn nemzeti jellegű hangvételt. A tipológiának kell választ adnia arra a kérdésre, 
hogy végtére is mi ez a finn zenei karakter ? Nem kielégítő például az olyan  megál-
lapítás, miszerint Jean Sibelius alkotásainak túlnyomó része láthatólag  dúr hangnem-
ben fogant, ám a moll  mégis csak  természetesebb hangulati eleme. Ilyen és ehhez 
hasonló tévedéseket olvashatunk ma is Sibelius zenéjének –Volkstümlichkeit - népies 
jellegéről, ami nem csupán megbélyegez, de be is határol.“(62)  
Közvetlenül Sibelius halála után Harriet Cohen angol zongoraművésznő meglepő 
nyilatkozatot tett közzé Helsinkiben a „Helsingin Sanomat” ( Helsinki Hírek ) vezető 
finn napilap 1957.október 2-i számában. A beszélgetésben hirtelen Goldmark Károly 
neve is felbukkan. (Reuben,nek mondja.) „A 30-as években gyakran szerepeltem a 
Finn Rádióban. Többször is jártam Sibeliusnál.   Emlékszem milyen elevenen beszélt 
bécsi tanulmányai idejéről. Szeretettel emlékezett tanárára Reuben Goldmarkra , a 
kitűnő, de szerinte elhanyagolt zeneszerzőre.”  
Cohen kisasszonytól csupán egy távirat maradt fenn az egyetemi könyvtár Jean Sibe-
lius levélgyűjteményben. Ezt 1955.december 4-én küldte:                                                       
„Ma a Luonnotar (A természet anyja) sokkal istenibb volt, mint valaha. Szerető szü-
letésnapi jókívánságaimat és csókot küldve üdvözlöm nejedet és leányaidat. Odaadó 
szeretettel Harriet Cohen.” (63)                                                                                                
 
A zongoraművésznő egy angol énekes növel többször is előadta a „Luonnotar”-t. Az 
1913-ban szerzett op.70, zenekari kísérettel szoprán énekhangra írt mű maga a Kale-
vala kezdete, amelynek elsö éneke a világ teremtését regéli el. A mű zenéje meglepő-
en rokon Weiner Leó Csongor és Tündéjével. A Londonban honos Harriet Cohen 
alapítvány ma is Jean Sibelius aranyérmet és pénzt adományoz arra érdemes zene-
szerzőknek. Tudomásom szerint vannak magyar kitüntetettjei is. 
Az egyik legnagyobb német zenetörténész Wilhelm Altmann írta le 1908 decemberé-
ben Berlinben, hogy „Sibelius az ellenponttechnika kifinomultságát Robert Fuchstól 
tanulta, míg a színes zenekari hangszerelés Goldmark hatásáról beszél. Goldmarkról, 
akiről úgy hallani egészen rendkívüli módon büszke egykori tanítványára Jean Sibeli-
usra.” (64) Erre ír választ két évvel később az olvasóim előtt 1906-os prágai Sibelius 
előadásáról  jól ismert Dr. Richard Batka német zenetudós a német „Allgemeine 
Musik Zeitung” 1910. március 25-i számában a 80-éves Goldmarkról és annak Bécs-
ben ismételten nagy sikerrel előadott hegedűversenyéről. 
Helsinki híres sziklatemploma még nem létezett, amikor a   leendő  templom 
”tetején” a gránitsziklákon sétálgattunk 1971-ben Jussi Jalas finn karmesterrel, Sibe-
lius vejével. Akkor a Jeunesse Musicales nyári nemzetközi zenei tábor fagottista/
orgonista résztvevőjeként tartózkodtam Finnországban. Ma is jól emlékszem Jalas úr 
szavaira, aki szerint apósa kedvelte Goldmarkot, mert „sohasem volt heuchler ”, azaz 
szószegő.(65) A közismerten érzékeny és olykor ok nélkül otrombán megsértett Sibe-
lius e nyilatkozata komoly erkölcsi elismerésnek számít.    
Az eddigi legfrissebb újdonságok közé tartozik Kaisa Iitti újságíró, zenei szerkesztő 
híradása a Helsingin Sanomat vezető finn napilap 1999. december 28-i-számában, 
melyben Martin Wegelius körülbelül százötven levelének egy finn vidéki ház padlá-
sán történt felfedezéséről adott hírt. Köztük számos Sibelius levél is van, amelyeket a 
komponista Bécsből küldött 1890-91 körül Martin Wegelius rektornak Helsinkibe. 
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Egy napon tehát sok érdekes levelet olvashatunk, mert azok előzetes vizsgálata sze-
rint az ifjú Sibelius részletes tájékoztatókat szerkesztett atyai barátjának bécsi tanul-
mányairól. 
Az újságcikk néhány levélből idéz. Így például Sibelius 1890. november 8-án megkö-
szöni a Wegeliustól érkezett száz frankot, ami „pont a legjobbkor jött.” „Jó alapos 
náthám van most ” tudatja 1890. november 19-i levelének utóiratában. „Aino oly 
elragadó módon ír nekem”, osztja meg örömét. 1891. január 11-én, majd 1891. febru-
ár 12-én, örömmel írja milyen kitűnő Haydn, Mozart, Beethoven műveket élvezhetett 
egy esten.  
 A szerkesztő még megcsillant egy Berlinben 1898. október 6-án, kelt Sibelius leve-
let, amelynek írója Berlioz, Wagner muzsikáját hallgatta. Levelét „éppen egy hang-
szerekre elképzelt fúgát kezdek komponálni”, mondattal zárva. A Wegelius-
csomagban húsz darab Busoni levél is van, melyek minden bizonnyal érdekes Sibeli-
usi és egyéb finn (és magyar?) vonatkozásokat tartalmaznak. Bécsből hazatérve Sibe-
lius már Loviisa városában üldögélve egyszer ily kiáltott fel : „Goldmark vagy Fuchs 
nincsenek már itt, hogy néha elbeszélgethetnénk. „(66)                                                           
Ez a önszigorral és derűs belső humorral ötvözött szerénység élete végéig jellemző 
Sibeliusra. 
Később átütő bel- és külföldi sikereket fog aratni, de azokat csak örökös harcok árán 
érheti el. 
Huszonhét éves, amikor 1892-ben első nagy sikerét éli meg Kullervo című szimfoni-

Sugár Péter rajza 
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kus költeményével. Egyre keservesebb teher számára a Helsinki Zenei Intézetben 
1892-ben elvállalt zeneelmélet tanítás amit 1901-ig lát el. Első szimfóniájának (amit 
a köznyelv „a kalevalai” néven hívott ) bemutatója 1899. április 26-án volt és a szer-
ző vezényelt. Utolsó nagy kalevalai alkotása a zenekari kísérettel és bariton szólóval 
férfikórusra írt „Tulen synty” (Tulen szüntü/ A tűz születése ) szimfonikus költe-
mény. A tűz csiholása, tűzgyújtás, csaknem univerzális jelenség, de nem az evolúció 
terméke, hanem továbbra is kalandos élménye az az atomkor emberének is. Liszt 
Ferenc szimfonikus költeményeinek Jean Sibelius az egyedüli örököse Európában.               
Később Sibelius elkezdi a kalevalai eseményekből fakadó Lemminkäinen ciklus 
megírását és egyidejűleg születik meg lassan vajúdó legsajátságosabb hangvételű 
alkotása, a hegedűversenye. 
                                                                       
Jegyzetek 
1.) Goss : The Hämeenlinna Letters 171-172 
2.) Ugyanott 
3.) Ugyanott 
4.9 Ugyanott 
5.) Ferruccio Busoni : Jean Sibelius. Züricher Theater, Konzert und Fremdenblatt 1916/3 
6.) Nya Pressen 14.4.1889 ( svédül ) 
7.) Eredeti müsorlap Kálmán Hegedüs privátarchivum Helsinki . 
8.)Nya Pressen 16.4.1889 
9.) Richard Faltin : Mitt liv .( Életem ) Söderström 1916 Tammerfors (svédül) 172, 
10.) ugyanott 174, 
11.) Karl Ekman: J.Sibelius 79,80. 
12.) Karl Flodin: Martin Wegelius .466 
13.) Egyetemi Könyvtár, Kéziratgyüjtemény, J.Sibelius archivum. Coll.206.27. 
Sydämen aamu./ A szív reggele / Jean Sibelius és Aino Järnefelt levelei.SKS.2001. finn fordítás,15 old. 
Svéd eredeti, Kansallisarkisto – Nemzeti Archivum Helsinki.Aino (Järnefelt ) Sibelius.Signum:93 
15.) Ugyanott 20 oldal és Signum:93 
16.) Karl Ekman: J.Sibelius.93,93 
17.) Karl Flodin: M.Wegelius ,467 (svédül) 
18.) Karl Ekman: J.Sibelius 94. S.Levas : Jean Sibelius.W.S.O.Y.1986 Porvoo – Helsinki 80-85 
19.) Santeri Levas : Nuori Sibelius ( Az ifjú Sibelius ) WSOY Porvoo-Helsinki 1957-98, (finnül) továbbá 
Jussi Jalas közlése –német szöveggel- 1980 májusában. 
20.) Karl Flodin: M.Wegelius 467,468/svédül /( itt még azt is írja öreg igazgatójának: „nekem talán többet 
kellene tanulnom, mint zenét szereznem, de mi más a tanulás 
mint maga a zeneszerzés ?” 
21.) Ugyanott 
22.) Sydämen aamu : 38 old finnül és svéd eredeti Kansallisarkisto.Signum 93 
23.) Karl Flodin : M.Wegelius 95 ( „Végre olyan helyre értem, ami értem lett teremtve”. Wien-Bécs. 
24.) Sydämen aamu 40,Kansallisarkisto Signum 93 ( az újság a Helsinki svéd napilap, Hufvudstadsbladet ) 
25.) Santeri Levas : Nuori Sibelius : 92,98 
26.) Sydämen aamu 47, Kansallisarkisto Signum 93 
27.) Ugyanott 50 és Signum 93 
28.) Ugyanott 52 és Signum 93 
29,) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura-Finn Irodalmi Társaság.Archivum.Eliel Aspelin – Haapkylä , Nap-
lójegyzetek. 6.5.1909 Párizs. 
30.) Sydämen aamu 64, Kansallisarkisto Signum 93 
31.) Ugyanott 69, és Signum 93 
32.) Ugyanott 89, és Signum 93 
33.)Ugyanott 110 és Signum 93 
34.) Ugyanott 131 és Signum 93 
35.) Ugyanott 134 és Signum 93 

Sibelius kapcsolatairól                                         3518 



36.) Ugyanott 138 és Signum 93 
37.) Jussi Jalas közlése 1983 Helsinki 
38.) Sydämen aamu 155 és Signum 93  
39.) Kansallisarkisto Signum 93 .Erik Tawaststjerna finn zongorista és zenei író 1968-ban Helsinkiben a 
Söderström finnországi svéd nyelvü Kiadónál svéd nyelven kiadott és Stockholmban / Bonniers / ki-
nyomtatott egy kötetes „ Sibelius „ címü könyvében a levél szavait szövegébe illesztve mondja el az 
esetet, de Berté neve és magyar származása nem derül ki. A késöbb finn nyelvre fordított és összesen I-
V kötetre nött Jean Sibelius / Otava, Helsinki / munka sem ismeri. Grün Jakabhoz hasonlóan  öt is oszt-
ráknak hiszik. 
Ezzel szemben a Finn Irodalmi Társaságnál –SKS- ( szerkesztette Suvisirkku Talas kiasszony ) 2001-
ben „ Sydämen aamu „címmel kizárólag finn nyelvi fordításban kiadott Jean Sibelius – Aino Järnefelt 
levelezés mellözi!       
40.) Karl Ekman .J.Sibelius 100, és Karl Flodin : M.Wegelius 467-468.  
41.) Kansallisarkisto.Sibelius dossie, levél Martin Wegeliushoz + Signum 93 és Sydämen aamu 170.  
42.) Sydämen aamu 171, Kansallisarkisto Signum 93 
43.) Ugyanott 181 és Signum 93 
      A fent említett Tawaststjerna könyv is elbeszéli, hogy az ifjú Sibelius pusztai lovaglásból visszatért 
tisztekkel    találkozik, akik tokajival kínálják és szegedi látogatásra hívják. Megemlíti, hogy magyarok. 
Ezzel be is fejezi az idézetet. A Suvisirkku Talas szerkesztésében megjelent levélgyűjtemény pedig a 
181-ik oldalon a levél egész szövegét közli. Harminc évvel később tehát a levél második része is kiderül.  
44.) Sydämen aamu 205, és Kansallisarkisto Signum 93 
45.) Ugyanott 208 és Signum 93 
46.) Ugyanott 213 és Signum 93 .A Sydämen aamu ehhez a levélhez érve „olasz „ ( román ! ) szöveget 
említ, majd érthetetlennek és kiolvashatatlannak – „valami magyar „ kitétellel – minősíti Mezey Béla 
tiszta, világos kézírásával ott álló üdvözletét. A fordítók tehát még csak kísérletet sem tettek arra, hogy 
lefordíttassák a szöveget. Érdekes módon valaki mégis magyarnak tippelte.  Dinicu román zeneszerző is  
„bolgár csellóvirtuóz„ lett. Érthetetlen, hogy mindez az egyetem nyelvközpontjának közvetlen szom-
szédságában történhetett meg. A zeneirodalmi szaknyelvi hibák szembetűnőek. Következetesen  „a - 
molltrió”leírással sorolja fel az idézett zeneműveket.  
47.) Ugyanott 214 és Signum 93 
48.) Ugyanott 221 és Signum 93 
49.) Kansallisarkisto.Sibelius dossie.Levél M.Wegeliushoz + Signum 93 és Sydämen aamu 222  
50.) Ugyanott 232 és Signum 93 
51.) Ugyanott 233 és Signum 93 (telegram németül: „ an den Herrn Jean Sibelius in Wien. „) 
52.) Ugyanott 260 és Signum 93 
53.) Ugyanott 261 és Signum 93 valamint Jussi Jalas és Margareta Sibelius-Jalas közlése 1980 Kuopio 
városban. 
54.) Ugyanott 262 és Kansallisarkisto, Signum 93 
55.) Karl Ekman : J.Sibelius 96-97, 
56.) Ugyanott 
57.) Rudolf  Louis : Die deutsche Musik der Neuzeit. München 1912 
58.) Dr. Kecskeméti István : A százötven éves Goldmark Károly(1830-1915)  Muzsika XXIII,5,1980. A 
német eredeti szöveg Sopronban a Liszt Ferenc Múzeumban olvasható. „Minthogy vezetni nem tudtam, 
másokkal menni nem akartam, így hát egyedül haladtam” 
59.) Ugyanott 
60.) Kansallisarkisto.Sibelius dossie.Levél M.Wegeliushoz.  
 Sibelius 1930 és 1935 között mesélte ezt életrajzírójának Karl Ekmannak. 
 Jussi Jalas és Väinö Kyrölä szerint a nála járt a.Balogh Pálnak is említette. 
61.) A Busoni ( Faust ) –Goldmark ( Merlin ) analitika A.Beaumont : „ Busoni 
 The Composer „ könyvében van a 47,48,182,183 oldalakon. 
 Faber and Faber London 1985 
62.) Jussi Jalas közlése 1980 májusban. 
63.) Egyetemi Könyvtár Helsinki. Coll.206.8. 
64.) Wilhelm Altmann : Jean Sibelius. Nord und Süd.Berlin 1908. 
65.) Jussi Jalas által közvetített információ Karl Ekmantól. 
66.) Ugyanonnan származó  
                

Zene/szó                                                    3519 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hegedűs 
Kálmán 
önmagáról 
 
 
      

    Ezerkilencszáznegyvenhét július hatodikán születtem a trianoni határ innenső olda-
lán, Berettyóújfaluban. Szüleim pedagógusok voltak. Életemet a zene és a zenetörté-
net szeretete határozta meg. Kamasz koromban Pécsre kerültem. A város csodálatos 
székesegyházában lettem orgonista. Tanárom Halász Béla orgonaművész volt. A 
helyi Művészeti Gimnáziumban kiváló tanáraim voltak, ketten közülük Rómában és a 
Sorbonne egyetemen szereztek diplomát. 1971-ben végeztem fagott főszakon a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi tagozatán. Dunántúli városokban és Budapes-
ten dolgoztam. Népnevelői és ismeretterjesztői munkám mellett zenetörténeti kutató-
munkát végeztem. Felsőfokú finn nyelvvizsgát tettem, tolmács-fordítóként is dolgoz-
tam.1978-ban zenetanárnak hívtak Finnországba. Két év után honvágyam visszavitt 
Budapestre.1983-ban ismét zenetanári munkát vállaltam Finnországban. Aztán érzel-
mi és politikai okokból végleg kinn maradtam, finn állampolgár lettem. Nyugdíjazá-
som előtt egyetemi kutatóként dolgoztam. Életkörülményeim tettek íróvá. Nem töre-
kedtem nyilvánosságra, tartózkodtam a publikálástól. Sok száz ismeretterjesztő elő-
adáson osztottam meg tudásomat elsősorban a fiatal kutatókkal, tanárokkal. 
201-ben jelent meg Helsinkiben Kansainvalinen Sibelius ja unkarilaiset (A nemzetkö-
zi Sibelius és a magyarok) című tanulmánykötetem. 2003-ban a Budapesti Zeneműki-
adó jelentette meg Jean Sibelius finn zeneköltő és a magyarok című könyvem. Új, 
kiadás alatt lévő könyvemben Liszt, Bartók és Kodály művészetének finn-, svéd- és 
németországi hatását vizsgálom.  
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Kiss Szinnyei Ildikó 
 
Hosszú az út  
Magyarországtól Norvégiáig* 
 
     Budapesten születtem 1924. február 25.-én. 
Hárman voltunk testvérek. Nővérem 4 évvel 
volt idősebb, öcsém 4 évvel fiatalabb, mint én. 
Megvolt az egyensúly, és én ennek az egyen-
súlynak a központjában megtaláltam a helye-
met. Hasznos tapasztalatokat szereztem ahhoz, 
hogy majd az élet forgatagában az arany kö-
zéputat kövessem, kiegyensúlyozott életet él-
jek. Mint kisgyerek, szerettem firkálni, rajzol-
ni. Ceruzában nem volt hiány. Apám szabad 
idejében előszeretettel tervezgette manzárd 
tetős családi házunkat. A családi villából nem 
lett semmi. Az álmot elvitte a 30-as évek krízi-
se, de sok papír és ceruza megmaradt. Korai 
"műveimre" nem emlékszem, akkor még nem 
becsülték a gyermekrajzokat annyira, mint 
most. Az elemi iskolában sokat rajzoltunk. A 
rajzolás örömét elrontotta, hogy a tanító néni 
az én munkáimból a legjobbakat a különböző 

szakfelügyelő bácsiknak ajándékozta, hogy megmutassa, milyen jó eredményt ért el 
az osztály. Ezt nem tekintettem kitüntetésnek, inkább büntetésnek, mert mindent újra 
kellett rajzolnom. Már kisiskolás koromban sokszor mentünk a szüleimmel múzeum-
ba. Főleg a Szépművészetibe, hiszen a közelében laktunk. Szerettük is, meg nem is 
ezeket a látogatásokat, érdekesek voltak, de fárasztóak. Nagy termek nagy festmé-
nyekkel, és apám mesélt és mesélt. Furcsa, hogy nem emlékszem arra, hogyan hatot-
tak rám az "igazán" szép képek, de Velazquez festményét, amely a spanyol királyi 
udvar egyik bohócát/törpéjét ábrázolja, nem tudtam kiverni a fejemből. Torz arányai-
val, nagy fejével, rövid lábával, gondolom, nagyon szokatlannak, ijesztőnek hatott. 
Az akkor nyolcosztályos gimnázium első négy évében unalmasak voltak a rajzórák. 
A táblára akasztott nagy, kétdimenziós rajzokon ábrázolt tárgyakat kellett lerajzolni 
(biztosan megvolt az értelme: megfigyelni és pontosan visszaadni az arányokat). Ké-
zimunkához magyaros hímzésmintákat terveztünk, stb., stb. Később a rajz szabadon 
választott tantárgy lett. A tanárnő modelleket állított be. Szabadon válogathattunk a 
szertárban. Görög fejek gipszmásolatait, különböző fatárgyakat, edényeket állíthat-
tunk be "csendéletnek", színes madarakat, kitömött állatokat rajzoltunk vagy festet-
tünk vízfestékkel. Végre kezdtünk „megtanulni látni”. 
 
* A művésznő szokásosnál terjedelmesebb bemutatkozását Pályázatunk ösztönözte. 
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A vetített-képes művészeti órák hívták fel a figyelmemet a képzőművészetekre. Él-
veztem, amit hallottam, és élveztem, amit láttam, annak ellenére, hogy akkor még 
nem voltak színes diák, sem színes reprodukciós könyvek. Ekkor már sokat rajzoltam 
és festettem vízfestékkel otthon is. Szüleim látták, hogy van hajlamom a festésre, 
rajzolásra. Akkoriban a szülők határozták el, hogy milyen pályára és melyik főisko-
lán, egyetemen képeztessék a gyermekeiket. Ilyen alapon határozta el apám, hogy a 
negyedik gimnázium után beírat egy rajzfilmtervező iskolába. Úgy látta, a rajzfilm-
nek van jövője. Walt Disney filmjei nagy sikert arattak. De nekem semmi kedvem 
nem volt ehhez a foglalkozáshoz. Az érettségi után a Képzőművészeti Főiskola festő-
művész szakára akartam felvételizni. Ezt szerencsére nem ellenezték, de azzal a kikö-
téssel, hogy a festőművész képzéssel párhuzamosan elvégzem a rajztanári szakot is, 
mert egy tanári állás jobb megélhetést biztosít. Ahhoz, hogy valaki elkezdhesse a 
főiskolai tanulmányait, kéthetes felvételi vizsgát kellett tennie. Egy hét aktrajzolás 
volt, s egy hét portré, szénnel. Portrékhoz már volt gyakorlatom, a család tagjai hálás 
modellek voltak. De élő aktot életemben nem rajzoltam. A felvételi előtt előkészítő 
kurzusra jártam. Emlékszem, kissé ideges voltam, hogyan lehet majd teljes koncent-
rációval figyelni órákig (!) a meztelen női vagy férfialakot és tetőtől talpig testük 
karakterét, arányait, vonalait, és a beállított mozdulatokat szénnel, papíron megörökí-
teni. 1942-ben nem mindennapi élménye volt ez egy 18 éves, puritán szellemben 
nevelt lánynak. Legnagyobb meglepetésemre jó lett az első aktrajzom. Amikor a mo-
dellt beállítják egy pozícióba, meg se mozdul, legfeljebb a szeme pislog, akkor 
„megszűnik” élő nőnek vagy férfinak lenni, - csak az érdekes: szép látvány, akár egy 
szép váza vagy köcsög, amit papíron, szénnel meg kell örökíteni. A felvételi vizsga 
sikerült. Örültem, hogy Magyarország egyik nagy festője és legjobb mestere, Rudnay 
Gyula növendékének választott. Két évig lehettem a tanítványa. Könyörtelenül szigo-
rú és következetes volt, korrekcióiból rengeteget tanultunk. Két éven át vagy akt-, 
vagy portrérajzolás volt. Időnként kompozíciós feladatot adott, szabadon választott 
témával, szénnel. Ezek érdekesek és izgalmasak voltak. Korrigálás után a legjobbakat 
megjutalmazta. Nem nagy összeggel, de lehetett venni rajta néhány ecsetet vagy tu-
bus festéket. Mégsem ez volt a lényeg, hanem a bíztatás, az elismerés. Az olajfestés 
használatát az első két évben tiltotta. Egyszer nekimerészkedtem, s elkezdtem festeni 
egy aktot. Látta, de nem szólt egy árva szót sem, csak elment mellettem, mintha leve-
gő lettem volna. Az volt a teóriája, hogy a festőművészet alapja a rajzolás. Ha a látott 
modellt már híven vissza tudjuk adni rajzban, akkor majd jöhetnek a színek, az olaj-
festék. Egy szénrajz is lehet remekmű. A fények, az árnyékok elhelyezése, a szürke 
árnyalatok skálája a halványszürkétől a feketéig, fantasztikus lehet egy portrén.  

* 

1944 tavaszán befejeződött a tanítás a főiskolán. Nem volt óvóhely sem az Andrássy 
úti főépületben, sem az Epreskertben. Szétszéledtek a növendékek az ég minden tája 
felé. Néhányan, kis támogatással, elutazhattunk egy művésztelepre. Tizedmagammal, 
s Varga Nándorral, a grafika osztály tanárával Felsőbalogba mentünk, a csehektől 
visszatért Felvidékre, Rimaszombat mellé. A fantasztikus fekvésű bolgár királyi va-
dászkastélyban laktunk. Elhanyagolt, nagy park vette körül. Közvetlen szomszédunk 
volt a nagy vadaskert. Amikor ezt a felvidéki területet visszacsatolták Magyarország-
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hoz, a kastélyt teljesen kirabolták a csehek, még a villanykapcsolókat és –vezetéket is 
letépázták a falról. Se víz, se villany nem volt. Bútornak se híre, se hamva. Üres vas-
ágy, rozoga szék, szalmazsák, a széles ablakpárkány az asztal. Petróleumlámpa, spiri-
tuszfőző, egy tányér, egy bögre, egy kés, egy kanál a felszerelés. Összecsukható fes-
tőállvány, kazetta olajfesték-tubusokkal, ecsetekkel, vastag papírkarton vászon he-
lyett: Ennyi „műterem-lakosztályunk” berendezése. Csak legszükségesebb ruhada-
rabjaink, aprópénz a tárcában… De fantasztikus táj, szép falu. Kezdhettük a festést. 

Élveztem a tájképfestést, élveztem az olajfestéket. A faluba is lejártam festeni, és a 
falu lakói közül is megörökítettem néhányat. Egy hónap múlva beállt a krízis, nem 
jött az ösztöndíj a minisztériumból, több gondjuk volt annál, hogy festőnövendékeket 
támogassanak. (Közismert, hogy a művész a levegőből is megél.) Szerencsére, mikor 
nagy a baj, mindig felbukkan valamilyen segítség. Vállaltam az egyik falusi gazda 
lányának tanítását, de a tanítás helyett segítenem kellett nekik a gazdaságban. Festés, 
szénabetakarítás, festés, bevásárlás Rimaszombatban. Aztán festés, aratás, krokizás, 
festés, cséplés, festés, lisztszitálás a kenyérsütéshez, ruhamosás a patakban, kroki-
zás… így váltakoztak a napi elfoglaltságok. Hasonlóan „éltek” a többiek is. (Volt, aki 
borjúszülésnél segédkezett!) Olyan jól ismertek már a faluban, hogy szórakozásból és 
kíváncsiságból többen is feljöttek a kastélyba, hogy fessem le őket! Miközben mi 
békében éltünk és festettünk Felsőbalogon, minden nap, sötétedés után, nagyszámú 
szovjetbombázó repült el a fejünk felett, a főváros felé. Október elején, teherautóra 
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pakolva, mind a tízen visszautaztunk Budapestre. Így családommal együtt éltük át az 
ostrom borzalmait, az orosz katonák garázdálkodását. 

* 
A háború befejezése után Rudnay Gyula nyugdíjazása miatt új mester vette át az osz-
tályt. Bernáth Aurélt csodáltuk, munkáját jól ismertük a kiállításokról. Végre  szaba-
dabb szellem, szabadabb látásmód… És színek, színek, színek! Végre festhettem! A 
feladat hasonló, mint az első két évben, akt és ruhás modellek ábrázolása. De most 
már olajfestékkel, pasztellel. 
Az évek során élesedik a megfigyelés. Az emberi test arányai, formái annyira 
„bevésődtek” az emlékezetembe, hogy most már egyáltalán nincs szükségem modell-
re. Érdekelnek az emberek, szeretem őket, így sokszor főszereplői a kompozícióim-
nak. 
Csendéletfestéssel leginkább az akvarell órákon, tájképfestéssel a nyári művésztele-
peken foglalkoztunk. Közben a tanári vizsgára is kellett készülni: művészettörténet, 
filozófia, pedagógia, ábrázoló geometria módszertan. A rajztanításhoz egy iskolai 
évre szóló tantervet kellett összeállítani. Művészettörténetből szabadon választott, de 
jóváhagyott témával szakdolgozatot kellett írni. Témám címe: „A fény és árnyék sze-
repe a festészetben”. Nem tudom elképzelni, hogy másutt is volt a XX. században 
ilyen szigorú, alapos, a klasszikus kultúrára, hagyományokra épített tanár és képző-
művész képzés. (Nekem úgy tűnik, hogy Norvégiában nem volt, és most sem ilyen.) 
A rajz diplomavizsgai feladat egy majdnem életnagyságú női akt szénrajza volt. Sze-
rencsére nagyon jól sikerültnek ítélte meg a vizsgáló bizottság. A rajzot sajnos meg-
tartotta a főiskola, és most valószínűleg összetekerve porosodik valamilyen raktár-
ban. A diploma megszerzése után még másfél évig ösztöndíjasként dolgoztam Ber-
náth Aurél vezetése alatt, tanársegédje, Kiss László Pál műtermében. A legfontosabb 
a műtermi munka volt, délután kroki rajzolással vagy grafikával foglalkozhatott a 
jelölt. 
* 
A mester külföldi tanulmányutat ajánlott, mint szükséges után képzést. Nagy meste-
rek műveit szemlélve a festő vagy szobrász sok tapasztalatot szerezhet a kompozíció 
felépítésére, formák egyensúlyára, színek harmóniájára és a festőtechnikára vonatko-
zóan. Úgy tervezzük, először Olaszországba, onnan pedig Párizsba vezetne utunk. Az 
utazáshoz pénzre és útlevélre van szükség. László (Kiss László Pál, az ifjú férjjelölt, 
festő, munkatárs), szerény ösztöndíjat kapott. Ez 1948-ban nagy csoda volt, mert 
ilyen célra az akkori új rendszerben nem volt pénz. Nekem Bernáth Aurél szerez tá-
mogatást az útra, eladja egy olajképemet. Az útlevél megszerzése nehézségekkel járt. 
A politikai rendőrség vette át az útlevélosztályt. Kérelmemet elutasították, azzal a 
kifogással, hogy hibásan töltöttem ki a kérvényhez az űrlapot. A mester közbenjárás-
ára megadták az utazási engedélyt, de előtte egy négyszemközti interjúra, 
„kihallgatásra” idéznek be. Kellemetlen kérdéseket tettek fel. Miért utazom Olaszor-
szágba, mikor a Szovjetunióban is vannak gazdag múzeumok? Mi a véleményem a 
főiskolai oktatásról, a polgári festészetről? (A modellekről, akik mozdulatlanul bá-
mulnak a levegőbe, s nem csinálnak semmit.) A festészet feladata, mondják, a dolgo-
zó ember ábrázolása szocialista realista stílusban. Csendéletnek nincs helye! 
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„Te jó Isten! Válaszolnom kell úgy, hogy ne ártsak se magamnak, se a főiskolai pro-
fesszoroknak. Természetesen vannak terveim egy oroszországi tanulmányútra is, de 
először fel akarom keresni az európai kultúra bölcsőjét (beleértve a Szovjetunió kul-
túráját is). Az embert ruhátlanul, aktot, azért szükséges rajzolni, festeni, hogy megis-
merjük az anatómiáját, arányait, mozgását, hogy az így megszerzett tudással, a szoci-
alista realista művészet alapelveit követve, hűen tudjuk ábrázolni a dolgozó embert.”  
Válaszom, szerencsére, kielégítette a művészet-szakértő politikai rendőrt. Mint ké-
sőbb kiderült, családnevem okozta az útlevélkérvényem körüli bonyodalmakat. Nem 
vették észre a különbséget a Szinnyei és Szinyei Merse név között, s miután a háború 
előtti kultuszminiszter Szinyei Merse volt, ergo reakciós, akkor névrokona is az lehet. 
*  
A külföldi utazásom előtti években Budapesten csoportkiállításokon vettem részt: 
Tavaszi Szalon (1947), Fókusz Galéria (1948). A Budapesti városi képtár megvette 
egy olajfestményemet a főiskolai növendékek kiállításán. 
* 
Végre 1948 novemberében, két hónapra érvényes útlevéllel, elhagyjuk Magyarorszá-
got. Elsőször néhány napot Bécsben tartózkodunk. Hihetetlen élmény a már fekete-
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fehér reprodukciókról ismert nagy mesterek eredeti műveit „viszontlátni”. Bécs után 
Velencében, majd Firenzében álltunk meg néhány napra. Városok, amelyeket három 
éves olaszországi tartózkodásunk alatt újból és újból felkerestünk, mert mint a mág-
nes vonzanak. Aztán végre Róma! „Rómát látni és meghalni!” Mondja egy régi mon-
dás. Szerencsére nem haltunk meg az elragadtatástól. Rómában felbukkan a művelő-
déstörténet tanárunk, Cs. Szabó László, aki úgy ismerte a várost, mint a tenyerét. 
Nála jobb vezetőnk nem is lehetett volna. Vele a séta Rómában érdekes, szellemes 
művészettörténeti előadás volt. A római Magyar Akadémián, a reneszánsz Palazzo 
Falconeriben van szobánk. Ösztöndíjas művészek, festők, zenészek, írók lakják a 
palotát hosszabb vagy rövidebb ideig tartó tanulmányaik alatt. Palota és jégverem. A 
vastag falakat nem fűti át a régi központi fűtés. Róma hideg a téli hónapokban. Hideg 
van az utcákon, a templomokban, a múzeumokban, a Forum Romanumon. Hulla fá-
radtan, az Akadémia kantinjában első dolgunk egy forró levest kanalazni, hogy visz-
szatérjen belénk az élet. Szerényen kell élnünk, mert a kis pénzállományunk rohamo-
san csökken. Beiratkozunk Róma képzőművészeti akadémiájára, hogy megkapjuk a 
diákigazolványt, amivel ingyen látogathatjuk a múzeumokat.  Miután szellemi táplá-
lékból nem él meg az ember, gondolnunk kellett legalább egy meleg étkezésre napon-
ként. Ajánlották az úgynevezett „menza populare”-t. Azt hiszem, minden városrész-
ben voltak ilyen „vendéglők”, talponállók vagy terített asztalosak, olcsóbbak vagy 
drágábbak, de mindig előnyösebbek, mint a vendéglők. A menü természeten olasz 
volt. Ízletes, jó, és változatos. Kivéve, ha minden nap csak parmezámmal megszórt, 
paradicsomszószos spagettire futotta. Néha meg lehetett reszkírozni egy pohár bort 
is, anélkül, hogy felborult volna a költségvetésünk. 
A római Magyar Akadémia igazgatója egy félévre szóló dél-olaszországi utazásra 
szerzett nekünk jegyet. A katonai felszerelések bolhapiacán beszerzett hátizsákokkal 
felpakolva – pénzünk egy részét, kofferjainkat, a téli ruhánkat az Akadémia gondjára 
bízva – január végén elhagyjuk Rómát. Nápoly, Capri, Herculaneum, Pestum görög 
és római építészetből megmaradt kövei, oszlopai az antik kultúrát, Pompei a Vezuv 
kitörésének rettenetes katasztrófáját elevenítik meg. Szorgalmasan rajzolok kis váz-
latfüzetembe. Fényképezőgép hiányában így próbálom valahogy megörökíteni élmé-
nyeinket.  Közben útlevelünk lejárt, kérvényeznünk kellett meghosszabbítását. Kap-
tunk igazolást, hogy a meghosszabbítás folyamatban van. Folytatjuk utunkat dél felé. 
Pestumban mindenképpen meg akarjuk nézni a görög templomokat. A legjobb álla-
potban lévő a Krisztus előtti 6. századból való dór Poszeidón-templom.  Későn érke-
zünk erre a görögöknek szent helyre. A látogatás idejének vége, az őr éppen zárja a 
kaput. Olasz nyelvtudásunk és az őr jóindulata felnyitja azt. Vacsorát és szállást is 
kaphatunk az őrház vendégszobájában. Fáradtan, éhesen, szomjasan, a vacsorát ké-
sőbbre halasztva, a sötét nyári estébe vakító teliholddal megvilágított templomok 
között sétálunk a halálos csendben. Hallgatva, amit a Poszeidón-templom dór oszlo-
pai mesélnek nekünk. 
„Az olasz csizma” csücskénél, Messinából áthajózunk Szicíliába. Jó útikönyvünk 
tanulmányozása után felkeressük a görögök és normannok fantasztikus hagyatékát. A 
Segestában és Agrigentóban lévő görög templomok bámulatot keltenek azzal, hogy 
az istenek lakhelyét fantasztikus esztétikai érzékkel helyezték el a tájban, távol a vá-
rosok zajától. Segesta temploma a lankás dombok közül a legmagasabbik tetejéről 
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uralja a tájat. Agrigento kis városa hegyoldalba épült. Keskeny utcák meredek lép-
csőin lebukdácsolva, rózsaszínű virágokkal borított mandulafaerdőn sétál a látogató a 
„szent” helyre, a tengerparton álló oszlopos romok közé. A háttérben az azúrkék ten-
ger. És csend, mindenen uralkodó csend. Csak a tenger hullámzásának ritmusa töri 
meg a csendet. Zeusz és a többi istenek régen eltűntek, mégis valahogy áhítat fogott 
el ezeken szent helyeken. Taorminában megcsodáljuk a görög színházat, márvány-
oszlopos „színpadával” és félkör alakú lépcsős nézőterével, ahol Aristophanes komé-
diáit, Euripides drámáit, Sophokles tragédiáit már 400-500 évvel Krisztus előtt hall-
gatta az ógörög közönség – a mi időnkben pedig a külföldi turisták. Ezt az élményt 
sajnos nem engedhettük meg magunknak sovány pénztárcánk miatt. De a tájba fan-
tasztikusan beilleszkedő színházat akvarelljeinken megörökíthettük.  Taorminától 
nem tudtunk elszakadni. Hosszabb tartózkodásunk alatt, nyugodtabb életkörülmé-
nyek között végre elkezdtünk festeni. Végre! Természetesen akvarellel. A lassan szá-
radó olajfestményekkel nem lehet vándoréletet élni. Önálló kiállításokat rendeztünk 
és olasz festőkkel együtt kollektív kiállításokon vettünk részt.  1949-ben önálló kiállí-
tások voltak Taorminában, Acirealében (Municipio), Cataniában (Cirkolo Artistiko). 
Palermóban pedig kollektív kiállítás.  A kiállításokon volt annyi bevételünk, hogy 
meg tudtunk élni belőle. Egyetlen nap volt csak, amikor a napi menü, reggeli, ebéd, 
vacsora narancsból és narancsléből állt. Másnapra már megoldódott az anyagi problé-
ma, a kiállításokon kívül magánszemélyeknek is adtunk el akvarellt.  

Szicíliai körutazásunk lassan végéhez közeledett. Visszatértünk Palermóba, ahol le-
vél várt a római Magyar Követségtől, hogy útlevelünk meghosszabbítását megtagad-
ták. A minisztérium azonnali hazatérésre és a tanulmányútról való beszámolásra szó-
lított fel. A nagy baj az volt, hogy érvényes útlevél nélkül azonnal megszűnt tartózko-
dási engedélyünk is. Tavaszi tartózkodásunk alatt a diákszállóban megismerkedtünk 
olyan egyetemistákkal, akiknek jó kapcsolataik voltak professzorokkal, polgármeste-
rekkel, múzeumigazgatókkal. A „hasznos” nagyságok közül felkerestük azokat, akik 
éppen otthon voltak (Ferragosto a nagy nyári szünet mindenkinek. Aki csak teheti, 
elhagyja a forró városokat, és a tenger mellett nyaral). Ezek a jó emberek szívesen 
írtak ajánlólevelet a rendőrségnek.   

1949 augusztus végén visszatértünk Rómába. A hazai hírek hallatán, az egyre rosz-
szabb politikai viszonyok miatt, fájdalmas fontolgatások után úgy döntöttünk, hogy 
nem térünk vissza Magyarországra. Rómában radikálisan megváltozott társadalmi 
helyzetünk, megélhetésünk, és lehetőségeink. Olaszország-ösztöndíjas, Magyaror-
szág teljes jogú polgárai helyett, magyar menekültek lettünk. Idegen, hazátlan nem 
dolgozhatott, mint orvos, tanár, mérnök, építész vagy iparos, mert akkor elvette egy 
olasznak a munkalehetőségét. Képzőművészek, iparművészek azonban dolgozhattak, 
ők a semmiből is meg tudtak élni. Sikerült egy jó nevű, Norway Design jellegű üzlet-
tel kapcsolatba kerülni. A tulajdonosnő mindig kereste az újat. Úgy képzelte, tervez-
te, hogy magyar származásom új, friss szellemmel fogja növelni üzlete tekintélyét. 
Jól képzelte, mert textilterveimen új motívumok, új színkombinációk jelentek meg. 
Ebben az üzletben mindennek, olyan különlegesnek, egyedinek kellett lennie, hogy 
ruha- és függönyanyagból csak néhány métert gyártatott. Ingrid Bergmannak kézzel  
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festettem egy nyári ruhára valót. Sikerrel alkalmaztam a batik technikát függönyre, 
sálra, bőrre. A tulajdonosnő jól keresett rajtam, én nem voltam jól fizetve. Annyi 
előnyöm származott ebből, hogy az olasz Iparművészeti Biennálén az én munkáim-
mal, az én nevem feltüntetésével szerepelt. László ugyanennek az üzletnek ezüstből, 
rézből ötvözött ékszereket, karkötőket, nyakdíszeket. Nagyon illettek a napbarnított 
olasz nők mélyen dekoltált színes nyári ruháihoz. Szerencsére állandóan volt mun-
kánk, de a díjazás nem volt arányban a leszállított munkákkal. László egy textilterve-
ző stúdióban is dolgozott, ahol a tulajdonos, aki bárónő volt, potom pénzért megvette 
a rajzokat, s az egész kollekciót elvitte Milánóba, s a nagy selyemgyáraknak jó pén-
zért eladta. Egy ideig szakfolyóiratnak készítettem címlapokat, fejléceket, illusztráci-
ókat. 

Elhatároztuk, hogy önállósítjuk magunkat. Nagy ambícióval láttunk neki a Szinnyei-
Kiss kollekció összeállításának. Nehéz, textilrajzokkal teli mappával utaztam el Milá-
nóba, hogy eladjam a terveinket. Az utazás egész kielégítő eredménnyel járt. (De 
azért nem lettünk milliomosok.) Szerencsére nem fizettünk adót. Igen szorgalmas 
munkával kerestük mindennapi kenyerünket, így aztán nagyon kevés idő maradt fes-
tészetre. 
1950 áprilisában a Szent Péter Bazilikában összeházasodtunk. Húsvét hétfője volt a 
nagy nap, ennél rosszabbat nem is választhattunk volna. A bazilikában több ezer em-
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ber volt. Az esküvői menet egymás kezét fogva libasorban küszködte magát keresztül 
a tömegen. Amikor a hatalmas bronz kapukhoz értünk, a svájci gárdisták állták el az 
utunkat. Előbb a misén résztvevő tömegnek kellett elhagynia a templomot. A magyar 
pap már türelmetlenül várt, s egy szép kis kápolnába vezetett minket. Teljes volt a 
csend, s a meghívottakon kívül egy lélek sem. Verrocchio festménye Mária a gyer-
mek Jézussal, s egy márványba faragott oltár-relief volt a tanúnk, amikor megfogad-
tuk, hogy: „ásó, kapa és a nagyharang” fog csak elválasztani minket. Mikor, mint 
újdonsült házaspár el akartuk hagyni a kápolnát, az lehetetlen volt, mert a ceremónia 
alatt megtelt ismeretlen olasz közönséggel, akik a nyakunkba borultak legeslegjobb 
kívánságaikkal. Másnap reggel, az „ünnepi lakomát” kipihenve, vállunkon a legszük-
ségesebbekkel teletömött tarisznyával, és a nászajándékba kapott dollárokkal a zse-
bünkben, nászútra indultunk Toscana és Észak-Olaszország felé. Gyönyörű tavasz-
nyári időben tapostuk az út porát, s ha alkalom adódott, autóstoppal folytattuk utun-
kat. (Ezt a közlekedési formát a számtalan, Olaszországba keveredett külföldi diáktól 
lestük el.) A nagy teherautók sofőrjei szívesen vettek föl utasokat, hogy legyen társa-
ságuk, és a beszélgetés ébren tartsa őket az autópályák hosszú, monoton útszakasza-
in. Egy francia diplomata egyenesen Tarquiniába vitt minket, ahol akkoriban fedez-
ték fel az etruszkok fantasztikus falfestményekkel díszített földalatti temetkezési 
kamráit. A falfestményeken megelevenedik az etruszkok élete: táncosok, furulyán 
játszó muzsikusok, lovasok, lantot pengető zenészek szórakoztatják a csemegékkel 
megrakott asztal mellett heverő házaspárt. Mindez a Krisztus előtti  7-9. századra 
vezethető vissza. Ilyet még nem láttunk azelőtt. Fantasztikus utazásunk alatt nemcsak 
évszázadok kultúrájának remekműveit, hanem a táj és az építészet szerves viszonyát 
is megcsodáltuk. Mintha a kezdet kezdetétől együtt alakultak volna azzá a pompás 



Hosszú az út Magyarországtól Norvégiáig                          3530 

látvánnyá, ami vándorlásunk alatt a szemünk elé tárult. Rájöttünk arra, hogyha igazán 
mélyreható élményt akarunk, ne üljünk se autóba, se vonatra, még kevésbé repülő-
gépre, mert a látványok eltűnnek szemünk elől, még mielőtt felfoghattuk volna azo-
kat. Elhatároztuk, hogy utunk nagy részét, ha csak lehetséges, az apostolok lován 
fogjuk megtenni. Róttuk a kanyargó utakat, kíváncsi várakozással, vajon milyen cso-
dálatos látvány bukkan fel a következő kanyar után. Ami még érdekesebbé tette za-
rándoklásunkat, az az emberekkel való találkozásaink voltak. Harmonikus környezet-
ben harmonikus emberek élnek? Mindenki, akivel útközben találkoztunk, barátságos, 
segítőkész volt. Jó tanácsokkal láttak el. Segítettek szállást keresni, elkísértek a leg-
közelebbi trattoriához (vendéglő). Megtettek mindent, hogy az olasz dialektusunkat 
megértsék. (Nekem viszonylag könnyen ment az olasz, segített a négy év gimnáziumi 
latin tanulás.) 

Toscana egyik legérdekesebb kisvárosa, St. Gimignano, hirtelen bukkan fel előttünk 
az egyik kanyar után. Egy kis hegy (nem meredek és nem magas), kényelmesen, sé-
tálva lehet felmenni az erős kőfalakkal körülvett városhoz. Magas tornyai, mint szál-
fák az erdőben, egymással versengve törekednek az ég felé. Ezek nem lehetnek temp-
lomtornyok! A városfalon belül látjuk, hogy ezek lakóházak tornyai. Minél gazda-
gabb volt valaki, annál magasabb tornyot épített. Veszély esetén a tornyok felső ab-
lakréseiből figyelték, hogy mikor bukkan fel az ellenség, hogy időben zárják a város-
fal kapuit és készülhessenek az ellenállásra. Úgy látszik, a harmonikus környezetben 
sem volt mindig idilli az élet. Szállás iránt érdeklődtünk, azt ajánlották, menjünk el a 
püspökhöz. Minden nehézség nélkül beengedtek hozzá, bemutatkoztunk, és közöltük, 
hogy kombinált tanulmány- és nászúton vagyunk, és szállást szeretnénk egy éjszaká-
ra. Pár sorral és szolgájával elküldött az apácakolostorba. Az öreg kapus átadta a le-
velet egy forgóablakon át az apácáknak, akiket se ő, se mi nem láttunk, de az apácák 
minket igen, mert az a fém forgóablak kukucskáló-lyukakkal volt perforálva. Egy 
apáca barátságosan megkérdezte, hogy éhesek vagyunk-e. Igenlő válaszunkra a for-
góablak alsó része kinyílt, egy kezet láttunk, amint két tányér levest és kenyeret tolt 
elénk. A megvendégelés után egy fiatal apácajelölt felkísért az emeletre, és kinyitott 
egy szobát, ahol minden hófehér volt, és ami minden szükségessel fel volt szerelve. 
Elköszönt, bezárta a folyosó ajtaját, megnyugtatva, hogy majd reggel felébreszt, ki-
nyitja a lépcsőhöz vezető ajtót. Sötét ciprusokkal, kis márvány síremlékekkel és fake-
resztekkel teli régi kis temetőre láttunk rá. Remekül aludtunk. 

Firenzébe érve az Uffizi, Pitti és a többi képtár márványpadlóin gyalogoltunk kilomé-
tereket, hogy újból találkozzunk Michelangelo, Donatello szobraival, Leonardo Da 
Vinci, Botticelli festményeivel és a többi nagymester műveivel - általában a záróráig. 
Azután egy tányér „spaghetti con sugo” után hullafáradtan hazatámolyogtunk a diák-
szállóba, hogy másnap reggel kissé pihentebben folytassuk a múzeumlátogatás lélek-
emelő, de fizikumot fárasztó nehéz munkáját. A napok, hetek múlnak, lassan hazafele 
(Róma) kell irányítani az apostolok lovát. Végét járja az általános nyári szünet is. El 
kell kezdeni, illetve folytatni a textilrajzolást. Sienában végigizgulunk egy autentikus 
lovagjátékot. Színes, mozgalmas látvány, páncélos lovagok, sisakjukon színes toll 
lebeg, lándzsájukat emelve rontanak egymásnak, patkók csattognak a régi kövezeten, 
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lovagok kiáltása hangzik egy jól sikerült lándzsadöfés után, harsonák ünneplik a 
győztest, lelkesen tombol a tömeg. Fantasztikus látvány, de én nem élvezem ezt a 
játékot. Emlékeztet a Colosseum porondján lejátszódott gladiátor-játékokra, egy 
győztessel és egy legyőzöttel, halottal – és tombol a tömeg, ünnepli a győztest. To-
vább, tovább! Pisa vár ferde tornyával. Mintha márványból faragott csipke lenne. 
Remélem sohasem fogja elveszíteni egyensúlyát, de én majdnem, miközben az egek-
re fordított szemekkel a torony árnyékában állva számolom az emeleteket. Elhatároz-
zuk, hogy nem folytatjuk utunkat Észak-Olaszországban, majd jövőre, tavasszal. Pén-
zünk fogy. Róma vár. 

Olaszországban korábban köszönt be a sötét este, a fáradt utazónak/vándornak szál-
lást kell keresnie. Már nem emlékszem a kisváros nevére. Felkeressük, mint kiderül, 
a városka egyetlen szállodáját. Minden szoba foglalt, egy vándorszínész társaság ér-
kezett a városba. Késő este van, az utcák kihaltak, minden üzlet zárva. Szerencsére 
holdvilágos éjszaka lesz. Felbukkan a sötét utcában a város egyik polgára. Buona 
sera! Köszöntjük, és elmondjuk problémánkat. Jöjjenek velem, mondja, s elvisz a 
plébánoshoz, aki mindenkit ismer, aki ad majd jó tanácsot. A plébános szomszédja, a 
harangozó elkísér minket a templomba. Kinyitja a nehéz kaput, villanyt nem gyújt-
hat. Zseblámpája bágyadt fényével elvezet az oltár mögé, kinyit egy ajtót, és a fél 
sötétben keskeny csigalépcsőn felmászunk a toronyba. Még egy ajtó, s belépünk egy 
teljesen berendezett hálószobába, patyolat tiszta ágyneművel megvetett ággyal, vizes 
kancsóval és mosdótállal. Egy kis ablakon besüt a hold, nincs szükség más világítás-
ra. Másnap reggel jön a harangozó, hogy szabadon eresszen minket. Fizetés? – Am-
ennyit tudunk, a templom perselyébe. Ilyen hihetetlen segítőkészséget, bizalmat nem 
nagyon tapasztaltunk Európában későbbi tanulmányútjaink alatt. Igaz, akkor csak a 
nagyvárosokat látogatjuk. Az is igaz, hogy azóta 50-60 év telt el, sok minden történt 
a világban, és mint minden egyéb, az emberek magatartása is megváltozott. 

Utunk utolsó állomása Arezzo, ahol Piero Della Francescónak, a 15. század egyik 
legnagyobb mesterének a freskósorozatát látjuk a San Francesco templomban. Fan-
tasztikus volt utunkat  ennek a művésznek  A szent kereszt legendája  című freskójá-
val befejezni. A kép perspektívája, tökéletesen felépített kompozíciója, hibátlan, mo-
numentális figurái csodálatosak. Arezzóból vonattal Rómába érkezve fáradtan, de 
élményekben nagyon gazdagon, újból belevágtunk a mindennapi életbe. A tartózko-
dási engedélyt egyre rövidebb és rövidebb időre hosszabbították csak meg. Folyton 
kérdezték, hogy mikor hagyjuk el Itáliát. És azzal fenyegetőztek, hogy Lipari szigeté-
re internálnak bennünket. Egy olasz ismerős megemlítette, hogy pénzzel minden 
megvásárolható. Spártaian élve és szorgalmasan dolgozva összegyűjtöttünk annyi 
pénzt, hogy otthonról hozott, és már akkor is megkopott ruházatunk helyett újat ve-
gyünk. Télre való cipőt, ruhát, kabátot szerezzünk be. 1952 áprilisára gyereket vár-
tam. 

Felkerestük olasz barátunkat, aki kapcsolatba hozott a Valakivel, akinek jó kapcsola-
tai voltak a rendőrségen. Ez a Valaki mindent megígér, de kijelentette, hogy a tartóz-
kodási ügyekkel foglalkozó intéző előre kéri a pénzt. Feszülten várakoztunk, és több-



 

ször érdeklődtünk a Valakinél. Az ügy intézőjének vagy nagyon sok volt a dolga, 
vagy hivatalos ügyben volt elfoglaltsága. Kezdett gyanússá válni! A rendőrség zakla-
tott, idegeinkre ment. Felkerestük a Nemzetközi Menekültügyi Irodát. Érdeklődtünk, 
hogy hová emigrálhatunk. Felvilágosítottak, hogy Európában csak Norvégia és Svéd-
ország fogad be menekülteket. Majd küldenek behívót, amikor a Skandináviai Bizott-
ság elkezdi munkáját a Nápoly melletti Bagnoliban. Abban a táborban dolgoztak bi-
zottságok USA-ból, Kanadából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, Új-Zélandról, Dél-
Afrikából. Tüdőszűrés, orvosi vizsgálat és alapos kihallgatás alapján döntik el, hogy 
elfogadnak-e polgáruknak. 
Szeptemberben megérkezett a behívó. A fent említett formaságok után hajlandóak 
voltak befogadni minket Norvégiába, azzal a kikötéssel, hogy három évig nem mű-
ködhetünk festőművészként, illetve nem lehetünk tagjai a Norvég Képzőművészek 
Egyesületének. Furcsa, érhetetlen megkötés. Minek és miért? Lászlónak a porsgrunni 
porcelángyárban ajánlanak porcelánfestő állást. Én közlöm, hogy a szülés miatt ne-
kem ne keressenek munkát. Az utazás körülbelül október végére volt várható. Rómá-
ba visszatérve, még dolgoztunk, és búcsúzkodtunk magyar és olasz barátainktól. Vé-
ge régi álmunknak, hogy olaszországi tartózkodásunk után Franciaországban, Párizs-
ban telepedjünk le. 

Közeledett az útra kelés ideje. Felkerestük azt a „Valakit”, akinek jó kapcsolatai vol-
tak a rendőrségen. Kértük, hogy miután a megígért segítség semmi eredményt nem 
hozott, adja vissza a pénzünket. Erre a „Valaki” zokogni kezdett, csurogtak a köny-
nyei. Közölte, hogy a pénz sajnos elfogyott. Felesége súlyos betegen kórházban fek-
szik, és számos gyerekével is problémák vannak. Kérte norvégiai címünket, ahová 
rövid időn belül utánunk küldi a pénzt. Ha-ha-ha! Gyűjti a pénzt, és majd kamatos 
kamattal fogja elküldeni. Azóta is várjuk! Tanulság, korrupció segítségével ne pró-
bálj megoldást találni! Igen – ez is Itália egy arca! Ezek után bánatosan, mert el kel-
lett hagynunk szeretett Olaszországunkat, de kíváncsian, hogy mit hoz a jövő Norvé-
giában, kofferjainkkal és egy flaska, utolsó líráinkon vásárolt Chiantival  St. 
Gotthardnál elbúcsúztunk az európai kultúra bölcsőjétől. 
Hosszú az út a zakatoló vonaton Koppenhágáig. Huszonnégy órás tartózkodás után 
este indult a hajó Oslóba. De mi, megszállott múzeumlátogatók, lerohantuk a múzeu-
mokat (a Történelmi Múzeum fantasztikus!). Csak az a furcsa, hogy ha bárhol érdek-
lődtünk, persze németül, rázták a fejüket, hogy nem értik. Mi sem értettük, hogy ők 
miért nem értik. Az idő rohan, vissza kell menni a kikötőbe, ahol az éjjeli szállásunk 
van. De hogy találunk vissza? Elkaptunk egy taxit (szerencsére megérti, amit mon-
dok), beindítja a motort, de hirtelen stopp, az orrunk előtt kinyílik a híd, valamilyen 
nagy hajónak kell áthajóznia alatta. Szent egek! Nekünk már a kikötőben kellett  vol-
na lennünk! Már mindenki a hajón, a magyar emigráns csoport is. Ránk várnak! Kés-
ve indulunk! Hideg, ködös Mindszentek napján léptünk Norvég földre, Oslóban. 

Az érkezetteket a Hotel Exelsiorban szállásolták el éjszakára. Másnap a Menekült-
ügyi Bizottság hivatalában gyülekeztünk, és onnan irányítottak tovább. Vonatjeggyel 
a zsebünkben várakoztunk. Ekkor jött a meglepetés, vagy inkább derűs égből a vil-
lámcsapás. A porsgrunni porcelángyár nem tudott a nemsokára három tagból álló 

Hosszú az út Magyarországtól Norvégiáig                          3532 



Képtár                                                     3533 

családunknak lakást szerezni. László lemondhatott a dekoratőr állásról. Ott kellett 
maradnunk a szállodában. A Menekültügyi Bizottság fedezte minden kiadásunkat, 
zsebpénzt is biztosított. 
* 
Jó barátunk, Lénárt Sándor, a római Magyar Akadémia orvosa, a németek elől Auszt-
riából Rómába menekült. Nyelvzseni lévén tökéletesen megtanult norvégul, úti-
könyvnek és búcsúajándéknak írt nekünk egy kis norvég nyelvtant. Röviden össze-
foglalta a legszükségesebb kérdéseket és rá a válaszokat, a számokat és a számolás 
módját (fordítottja a magyarnak), a ragozást, a segédigéket stb. Örömmel tapasztal-
tam, hogy a norvég nyelvtan sokkal egyszerűbb, mint a magyar vagy az olasz. Lénárt 
Sándor kis norvég nyelvtanánál se több, se kevesebb nyelvoktatásban nem volt ré-
szünk. Nagyon kellett vigyáznunk arra, hogy ne használjunk német kifejezéseket. Az 
utcai járókelők, legalábbis azok, akik kicsit felhajtottak a garatra, meglincseltek volna 
bennünket. Kellemetlen érzés volt, amikor egy utcasarkon állva magyarul beszélve 
tanakodtunk. A mellettünk várakozó férfi villogó szemekkel, dühöngve rázta öklét az 
orrunk előtt, és hangosan szitkozódott. Valószínűleg a pokolba kívánt minket (jó, 
hogy nem értettük, mert oda egyáltalán nem volt szándékunk elköltözni). Azt hitte, 
hogy németek vagyunk, az utálat még nagyon elevenen élt benne. Félreértések elke-
rülése végett, nem ez volt az általános magatartás velünk szemben. Az biztos, hogy 
nagyon utálták a németeket, és ezt nem is csodáltuk. 1951-ben még nagyon frissek 
voltak a megszállás emlékei. Sajnos vannak emberek, akik egész életükben elevenen 
tartják sérüléseiket, s átadják örökségbe az utódoknak. 
A hosszú, reménytelen várakozás kínját múzeumok látogatásával enyhítettük. Milyen 
jó, hogy volt egy ilyen mentőövünk. A legnagyobb meglepetés a Néprajzi múzeum 
volt. (A néprajz mindig érdekelt. A főiskolai tanulmányokkal egy időben Budapesten 
az Etnográfiai Intézet előadásaira is jártam. A nyári szünetben pedig falukutatáson 
vettünk részt. Például, amikor bukovinai székelyeket telepítettek át a Bácskába. Nem 
győztük csodálni a norvég népviseletek gazdagságát, változatosságát, eleganciáját. 
Faragott bútoraikat, festett tájképpel díszített szekrényajtóikat, akantusz levél motí-
vummal dekorált falaikat. Festett virágmintákkal díszített mély fatáljaikat. Falisző-
nyegeik figurális vagy geometrikus motívumait már ismertük a budapesti főiskola 
könyvtárából. Építészetük, faházaik, templomaik kátránybarna színükkel szervesen 
helyezkedtek el a tájban, csodálom, hogy milyen praktikus szemmel és esztétikai 
érzékkel választották épületeik elhelyezését. Edvard Munchot már megismertük mű-
vészettörténeti óráinkon, és nagyon nagyra tartottuk. Végigjártuk a történeti, az ipar-
művészeti és a viking hajók múzeumát, a Nemzeti Múzeumot. Sok időnk volt rá. Azt 
hiszem, többet láttunk, mint a legtöbb bennszülött norvég polgár. 

Próbáltuk felidézni, hogy tulajdonképpen mit is tanultunk az iskolában Norvégiáról. 
Fővárosa Oslo, nyugaton fekszik Bergen (hanzaváros). Kultúrájából Ibsent, Grieget 
ismertük. Halászattal, fakitermeléssel foglalkoznak. Norvégiáról a vikingek és a je-
gesmedve jut eszünkbe. A norvégok talán még kevesebbet tudtak Magyarországról. 
Főváros: Budapest. Nyelv: német? Történelme: Osztrák-Magyar Monarchia. Foglal-
kozás: földművelés, állattenyésztés (ló). Kultúra: cigányzene. Egyebek: paprika, gu-
lyás, puszta, csárdás. Ez volt a helyzet 56-58 évvel ezelőtt. Erről tudott a „nép”. 



 

(Persze nem lehet teljesen általánosítani.) De azóta gyökeresen megváltozott a hely-
zet; felgyorsult  a kommunikáció, elterjedt a televízió, az internet, megnőtt a turiz-
mus,  szorosabbak lettek a kultúrkapcsolatok. Most már sokkal jobban ismerjük egy-
mást. 
Lénárt Sándor ajánlólevelével felkerestünk egy norvég családot, ahol a feleség 1939-
ben római tanulmányúton volt. (Lénárt élete végéig levelezett velük norvégul, hogy 
gyakorolja a nyelvet.) Ők  oltalmukba vettek, és megismertettek bennünket egy ma-
gyar családdal, akik 1923 óta Norvégiában éltek. Így már nem voltunk egyedül a 
nagy idegenben … Amikor vidéken laktunk, a norvég családdal kezdetben minden 
probléma nélkül németül leveleztem, pedig ők sem szerették a németeket. Hihetetlen 
gyorsasággal múltak a napok, a hetek, és még mindig a Hotel Exelsiorban laktunk. 
Vártuk, hogy mikor kezdhetünk végre normális életet. Abszolút nem vagyok pesszi-
mista, kesergő típus, de amikor a megszületendő gyerekre és a közeledő karácsonyra 
gondoltam, sokszor elsírtam magam. Lénárt nyelvtan füzetéből tanulgattam a norvé-
got. Nem emlékszem, hogy miként, de biztosan tudtam valahogy kommunikálni, 
mert a Menekültügyi Hivatal telefonált, hogy olasz-norvég tolmácsra van szükségük, 
mert nem tudnak mit kezdeni egy dühöngő olasszal, akinek már volt ugyan munkája, 
mégis el akarta hagyni Norvégiát. Nem érezte jól magát. Felesége egy tüdőszanatóri-
umban feküdt valahol, ő Oslóban volt. Miután a drága panzióban már nem bírta, le-
költözött valamilyen pincébe, s mivel szerinte a norvég étel ehetetlen, ott főzögette a 
makaróniját. Kiabálva követelte, hogy feleségestől, mindenestül szállítsák haza. A 
fordítás viszonylag simán ment, csak a változatos káromkodást nem tudtam és nem is 
akartam lefordítani. Szegény! Nem tudom, hogy alakult a sorsa. Ijesztő példa volt 
arra, hogy milyen nehéz új viszonyok közé beilleszkedni. 
Nem sokkal karácsony előtt jött az értesítés, hogy Mysenben, egy kerámia műhely-
ben találtak munkát Lászlónak. A tulajdonos egy, a háború után Norvégiában maradt 
jugoszláv tengerész hadifogoly volt. Kiderült, hogy annyit értett a kerámiához, mint 
hajdú a harangöntéshez. Eidsbergben alakítottak egy menekülteket fogadó bizottsá-
got. Vezetőjük Oslóba jött értünk autóval, hogy elvigyen a szállásunkra, s hogy a 
Magyarországról jött csodabogarakat bemutassa az eljövendő házigazdának, aki 
nyugdíjas agglegény volt, s valamikor a Glomma nevű folyón úsztatott rönköket. 
Kávéval és kaláccsal várt. Az út a parasztgazdasággal teli Eidsberg járásba ezen a 
borongós téli délutánon hol sűrű fekete fenyőerdőn át vezetett, hol hóval borított 
dombok között. A domboldalakon a magas hóban kis színes családi házak kuporog-
tak, a kéményeik vidáman füstöltek. Esteledett, az ablakok mögött kigyulladtak a 
lámpák, olyan volt a látvány, mintha egy mesekönyvet lapozgattunk volna. Vissza 
Oslóba. A vonaton azon tanakodtunk, vajon milyen lesz majd az élet 25 éves buda-
pesti és 3 éves római világvárosi lét után a majdnem Isten háta mögötti, 10-20 házból 
álló településen. Egy szerény kis állomásépület mellett, ahol csak ritkán állnak meg a 
vonatok. 

A myseni menekülteket fogadó bizottság hihetetlen energiával annyi pénzt gyűjtött, 
hogy teljesen berendezték a két szoba-konyhás, üvegverandás lakást; bútorokkal, 
gyerekággyal, konyhafelszereléssel, függönyökkel, ágyneművel és a konyhaszek-
rényben több napra való élelemmel. Fürdőszoba nem volt, se WC, se jégszekrény. 
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Utóbbit a hideg pince helyettesítette (csak ne lettek volna benne - nagy rémületemre - 
egerek). A melléképületben nagy rakás tűzifa, balta és fűrész várt ránk. Mesze volt a 
háztól az illemhely is, ahol nyáron harminc fok meleg, télen húsz fok hideg volt.  
Szokatlan, falusi komfort! De hát mindent ki lehet, ki kell bírni. Vagy megszoksz, 
vagy megszöksz! Az első években nagyon hideg telek voltak, és rengeteg hó. Reggel-
re eltorlaszolta az utat, a vonathoz térdig érő hóban botorkáltak az emberek. Munka 
vagy ebéd után összeálltak a szomszédok, havat kotortak. Másnap kezdhették újra. 
Én fakutyával, egy praktikus szék és szán keverékkel közlekedtem a havas, sokszor 
jeges utakon. A vasútállomásnál három üzlet volt. Egy ún. szatócsbolt, ahol mindent 
lehetett kapni (kivéve friss halat és húst): szöget, kalapácsot, petróleumot, faszenet, 
tűt, cérnát, sört, gyapjú pamutot és nyári ruhára valót. Vettem is anyagot, amit egy 
tanítónőtől kölcsönkapott, kézzel hajtható varrógépen varrtam meg, de nem volt vala-
mi egyszerű! Volt még egyfajta tejcsarnok is tejjel, vajjal, sajttal, meg egy kis pék-
ség, ahol a kenyér mellett különböző eszenciát is lehetett venni, amivel a házi készí-
tésű pálinkát ízesítették. Sokáig nem értettem, hogy miért vásárolnak egyesek nagy 
mennyiségű cukrot és élesztőt. Napjaim házimunkával, meleg kabátok kötésével tel-
tek (az olasz kardigánok itt semmit sem értek). A csecsemő ruhatárát is össze kellett 
állítani, lassan már azt sem tudtam, hogy milyen két színt kikeverni egy palettán, de 
az is igaz, ihletem sem volt. A csecsemő és felnőtt holmikhoz leírások kellettek, azt 
ajánlották, vegyek hetilapokat. Megfogadtam a jó tanácsot. Valóban sok hasznom lett 
belőle. Nemcsak a kötésmintákból és a receptekből okosodtam, hanem a sok banális 
novellából, folytatásos történetből. Ezeknek az irományoknak egyszerű volt a nyelve, 
könnyen megértettem, s így gyűjtöttem szókincsemet és norvég nyelvtudásomat. Be-
vásárolni mindig papírral és ceruzával mentem, és lerajzoltam, ha nem jutott eszem-
be, vagy még nem tudtam a norvég kifejezést. Ezt a nyelvet általában megértették. 
László egy összecsukható festőállványt készíttetett az asztalosnál. Délutánonként és 
ünnepnapokon, ha nem volt hókotrásra vagy favágásra szükség, festett. 

1952 áprilisában megszületett a kislányunk, Krisztina. Ecseteinknek, palettánknak 
továbbra is türelemmel kellett várakoznia. Hadd várjanak! Van-e nagyobb élmény, 
mint hogy az újszülött kisgyermeket, a teremtés csodáját tarthatod karodban, ápolod, 
óvod, figyeled minden mozdulatát, megnyilvánulását, fejlődését? 
Úgy éreztük, hogy az eidsbergi lakosok, a maguk módján, minden feltétel nélkül be-
fogadtak minket. Elhívtak a bibliaolvasásos, zsoltárénekléses protestáns áhítatossága-
ikra. Kicsit szokatlan volt ezeken részt venni, de úgy éreztem, hogy elvárták, pedig 
tudták, hogy katolikusok vagyunk. Elmentem az imaházba, nem akartam megbántani 
őket. Meghívtak az antialkoholista egyesület gyűléseire és a háziasszonyok szövetsé-
gének összejöveteleire is. Minden alkalommal én reprezentáltam a famíliát, László 
azzal mentette ki magát, hogy valakinek vigyázni kell Krisztinára. Az összejövetelek 
mindig vallásos énekkel és bibliaolvasással kezdődtek. Szokatlan volt, hogy az egye-
sületi életben is ilyen nagy jelentősége volt a vallásnak. Aztán következett az egyesü-
leti ügyek, problémák megbeszélése. Utána kávé és sütemény mellett barátságos be-
szélgetések folytak. Az elmaradhatatlan sorsjegyárusítással/húzással mindig valami-
lyen nemes célra gyűjtöttek pénzt. Végül jött a zenés szórakoztató műsor. A myseni 
gimnázium ének tanárnője zongorázott, énekelt nekünk. De például az antialkoholis-



 

ták egyik estjén Beethoven hegedűversenyét játszották. A hegedűsnek gazdasága volt 
és disznókat nevelt. A zongora helyett harmonikán játszónak kertészete. Egy kicsit 
meglepett ez a hangszerelés. Ha átgondolom, egész jól játszottak, pedig csak amatő-
rök voltak. Meglepődtem, hogy klasszikus zenét választottak. Nagy sikerük volt! 
Nekem szokatlanságuk ellenére sokat jelentettek ezek az összejövetelek. Egyre több 
emberrel ismerkedtem meg, és egyre jobban fejlődött a nyelvtudásom. Egy baj volt 
csak, hogy sohasem javították ki a nyelvtani hibáimat és a kiejtésemet. Nem akartak 
megbántani. Mikor már meguntam a hetilapokat, a mozgókönyvtárból vettem ki a 
norvégra fordított külföldi klasszikusokat. Azokat, amiket már olvastam magyarul. 
László hozott egyszer a városi antikváriumból egy „norvég” könyvet, Dosztojevszkij-
től a Bűn és bűnhődést. Kiolvastam, megértettem, nagyon büszke voltam magamra. 
Egy kicsit feltűnt a helyesírása, többek között a puha mássalhangzók és a főnevek 
nagybetűi. Mikor az öreg tanár jó barát meglátogatott minket, büszkén mutattam ne-
ki, hogy immár milyen jól tudok norvégul. Végiglapozta a könyvet. Kiderült, egy 
régi dán kiadás volt. Mit számított?! Így is meg voltam elégedve magammal. 
* 
Kislányunk, Krisztina szépen növekedett, és már két nyelven beszélt. Norvégiában 
megszokott volt, hogy a 13-14 éves iskolás lányok kérték, hogy vigyázhassanak kis-
gyerekekre. Meglepődtem. Kikérdeztem az ismerőseinket, hogy bízhatom-e a gyerek-
lányokra a két éves kicsimet. Megnyugtattak, hogy nagyon megbízhatóak. Minden 
nap eljöttek, elvitték gyerekkocsival egy pár órára. 
Ekkor már hiányoltam az olajfesték szagát, elkezdtem festeni egy önarcképet. László 
megelőzött engem, miután otthagyta a kerámiaműhelyt, mint szabadúszó rajzoló ta-
péta- és textilminta tervezéssel foglalkozott. Időnként felkereste ezeket a nyomdákat, 
eladott, és új megbízást kapott, de többnyire szabadon rendelkezett idejével. Így jó 
lehetősége, több ideje volt festésre. Csendéleteket, tájképeket festett, Krisztinát és 
engem örökített meg vásznain. Egy olajképemmel szerepeltem a „Külföldi művészek 
Norvégiában” című, az oslói művészegyesület által rendezett kollektív kiállításon 
(Szicíliában festett akvarellem inspirálta, címe Halászok a kikötőben). 
 Konyhai elfoglaltságom csendéletek festésére inspirált. Egyik nap a halas autóból 
(időnként megjelent a településünkön) két makrélát vettem. Úgy megragadott a két 
hal ezüstösen ragyogó szépsége, hogy gyorsan beállítottam egy csendéletet. Szokat-
lan iramban, de úgy látszik, a legkoncentráltabb megfigyeléssel megörökítettem a 
halakat, mielőtt ebéd lett volna belőlük. Örültem a jó festménynek, mindhárman pe-
dig az ízletes ebédnek. Foglalkoztatott a gondolat, hogy kiállítást kellene rendeznünk. 
László már tagja volt a festőművészek szövetségének. Az új tagok kiállításán László 
egy szép, borús hangulatú eidsbergi tájképpel szerepelt. Egyszer csak jött egy levél a 
szövetségtől (telefonunk nem volt), amiben értesítették Lászlót, hogy valaki érdeklő-
dött festménye iránt. De a szövetség, illetve az adminisztrátora úgy vélte, hogy a kép 
ára túl magas. László nem norvég, nem ismert, a kép nagysága nem indokolja, hogy 
olyan nagy összeget kérjen érte. László azt válaszolta, hogy festménye a többi kiállí-
tott munkához viszonyítva nem drága, ezért nem hajlandó csökkenteni az árát. Az 
érdeklődő mégis megvette a tájképet. Ez persze nem nagyon tetszett a képzőművé-
szek szövetségének. 
Első közös norvégiai kiállításunkat 1955-ben rendeztük Mysenben. Olaszországban 
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festett akvarellekből és Norvégiában készített olajfestményekből. Miután Mysenben 
még sohasem volt képkiállítás, nem volt galéria sem, ezért felajánlották a tűzoltóság 
nagytermét. Meghívót saját kezűleg, linóleum metszettel nyomtattunk. Szép számmal 
jöttek az érdeklődők, de több ismerőst nem láttunk. Kiderült, hogy nem kapták meg a 
meghívót. A postás lustaságból vagy talán a bevándorlókkal szembeni ellenszenvből, 
a meghívók nagy részét bedobta az utcai szemétládába. Az egész rendezvény olyan 
szokatlan volt a helyieknek, hogy annak ellenére, hogy fel voltak tüntetve az árak, 
megkérdezték, hogy eladók-e a képek. Leginkább az érdekelte őket, hogy hány óráig 
tart egy olaj vagy akvarell kép megfestése. Vagyis az „órabér”. (Ezt talán meg lehe-
tett érteni, hiszen többen órabérért dolgoztak az askimi gumigyárban vagy a myseni 
bútorgyárban.) Türelmesen magyaráztuk az alkotás folyamatát, de hogyan is lett vol-
na fogalmuk ilyesmiről, hiszen az iskolában sohasem hallottak a képzőművészetről. 
Változnak az idők, változnak az emberek. Jó néhány évre rá, lelkes emberek kezde-
ményezésére megszületett az Eidsberg kunstforening. 

Miután már egész jól bírtam a norvég nyelvet, kedvem támadt megpróbálni a tanítást. 
Kiderült, hogy sem az általános iskolában, sem a középiskolában nem volt művészet-
történet oktatás. De egy jó ismerős zenetanárnő közvetítésével vetítettképes művé-
szettörténet előadás-sorozatot tartottam a myseni Bondelagets népfőiskolán. (A nép-
főiskola felnőtt ifjúság számára szervezett, vizsga nélküli általános képzés. Célja, 
hogy az ifjak egy életközösségben szocializálódjanak, és általános műveltséget sze-
rezzenek. Ehhez megszállott, elhivatott tanárok nyújtottak segítséget; Bonde=paraszt) 



 

Az igazgató valóban haladó szellemű személyiség volt. A növendékek érdeklődéssel 
követték az előadásokat, és az iskolaév végén közölték, hogy a hallottak addig isme-
retlenek voltak számukra. Nagy feladat volt nekem ez a művészettörténet tanítás. Az 
előkészületek sok időmet lefoglalták. Minden óra anyagát az összegyűjtés után elő-
ször magyarul írtam le, majd lefordítottam egy norvég művészettörténeti könyv segít-
ségével. Számtalanszor átolvastam, és végül próbaelőadást tartottam Lászlónak. 
Csendesen, unalmasan folytak a napjaink. Kedves emberek között éltük az eidsbergi 
társadalmi életet, de hiányzott a kávézgatás közbeni beszélgetéseinkhez a közös kul-
turális alap. Annak igazán örültünk, hogy Krisztina jól érezte magát, játszótársakban 
nem volt hiánya. A sokhavas teleket is megszoktuk. Mind a hárman megtanultunk 
síelni. (Az majdnem kötelező, de hasznos is volt.) Én voltam a legtehetségtelenebb, 
de ennek ellenére élveztem sítúráinkat. 
1954 májusában Párizsba utaztunk vonattal. Megálltunk Hollandiában. Rembrandt, 
Frans Hals, Vermer van Delft (Jan Vermeer), Van Gogh csábítottak. Párizsban talál-
koztunk régi főiskolai barátainkkal, ők is, mint mi „leléptek”, amikor tanulmányútjuk 
lejárt. 

Ki voltunk éhezve a közép-európai kultúrára, reggeltől estig jártuk a múzeumokat. A 
csendes falusi élet után szokatlan volt a lüktető, zajos Párizs. Balzsam volt lelkünk-
nek a múzeumok gazdagsága, és a magasztos templomi koncertek. Ilyen gazdag él-
ményben nem lesz részünk soha, legalábbis nem Eidsbergben. Felmerült bennünk, 
hogy beköltözzünk a fővárosba, Oslóba. 1956 augusztusában költöztünk Oslo külvá-
rosába, Höybråtenbe. Helyi vonat biztosította a fővárossal az összeköttetést. Az élet 
drágább volt, mint vidéken; utazási költség, óvoda, lakbér, stb. Szükség volt két kere-
setre. Oslói régi jó barátaink munkát szereztek nekem egy észak-norvég textilgyár 
oslói képviseleténél. Összeállítottam az utazó kereskedők kollekcióját, és részben 
textilmintákat is terveztem. Sem a munka, sem a fizetés nem volt csodálatos. László 
különböző reklámirodáknál dolgozott. 
Tervezgetéseim közepette jött a hír a budapesti felkelésről, és annak véres megtorlá-
sáról. Nem segített aggodalmainkon, hogy mi itt északon teljes biztonságban va-
gyunk. Aggódtunk, hogy mi történik szüleinkkel és testvéreimmel. Sokáig nem kap-
tunk hírt róluk. Nagyon megható, hogy jó barátunk, az első kapcsolatunk Norvégiá-
ban, a budapesti katasztrófa hírére kiutazott hozzánk, hogy kifejezze együttérzését. 
Sokáig tartott, míg megjött az első cenzúrázott levél. Élnek, és a lakás is épségben 
maradt. Élnek! De milyen életet? Amiről még csak panaszkodniuk sem lehet. 

Tanári diplomámat lefordíttattam. A hivatalos lapban meghirdetett számos állást 
megpályáztam. Az eredmény semmi. És ez így folyt éveken át. Még csak válaszra 
sem méltattak. Egyik hirdetésre személyesen vittem kérvényemet, hogy lássák, ki 
vagyok, és hallják, hogy beszélem a norvég nyelvet. De már volt jelöltjük a problé-
más fiúk nevelésére. De az igazgató felhívta a figyelmemet, hogy a Közoktatásügyi 
Minisztérium évenként rendez kéthetes tanfolyamokat idegen ajkú tanárok számára. 
A kurzuson mindkét hivatalos norvég nyelvből írásbeli vizsgát kell tenni. Előadáso-
kat tartanak a norvég iskola- és irodalomtörténetről. A legemlékezetesebb előadások 
azok, melyeket Finn Carling és Tarjei Vesaas tart. Két hétig magoltam az újnorvég 
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nyelvtant. Használat hiányában minden nagyon gyorsan elpárolgott a fejemből. A 
tanfolyam elvégzése után csak részben ismerték el az otthoni diplomámat. Így nem 
mint lektor, hanem mint elemi, általános iskolai tanító kaptam állást a kilencosztályos 
általános iskolában. Hét évről akkor kilenc-tízre emelték a kötelező oktatást. Az isko-
lai hét hat napos volt, a tanító kötelező óraszáma jóval magasabb, mint egy lektoré. 
Távol laktam az iskolától, vonattal vagy busszal több, mint két órás volt az út oda-
vissza. Előkészülni az órákra is időbe került, és mindennek tetejébe rám várt a háztar-
tás! De elhatároztam, hogy ha törik, ha szakad, akkor is elkezdek foglalkozni azzal, 
amire szintén képesítésem van: alkotó képzőművészettel. Rajzzal kezdtem, ceruza/
grafit vagy tollrajz/tuslavírozás technikával. Kihasználtam az alkalmakat vasárnapon-
ként, vagy a hosszabb, rövidebb iskolai szüneteket. Kitartóan dolgoztam. A tollal 
megrajzolt kompozíciót lavírozással, különböző árnyalatú szürke tónusokkal gazda-
gítottam.  
A háborús élményekből kiindulva a megszállás, politikai, társadalmi és emberi prob-
lémák foglalkoztattak. Úgy éreztem, hogy ennek a világnak a kifejezéséhez nagyon 
megfelel a lavírozással gazdagított tollrajz. Egy ilyen munkával szerepeltem Buda-
pesten: „Hverken ut eller in/Sem kint, sem bent” -tus lavírozással- Hommage á la 
Terre Natale/Tisztelet a szülőföldnek, Külföldön élő magyar képzőművészek kiállítá-
sán Budapest, 1981.) 
Az 1970-es években absztrakt formanyelven kezdtem kifejezni magam. Olajpasztellt 
és gouache technikát kombináltam. Az absztrakt formanyelv ellenére képeimet cím-
mel láttam el, mert az általában használt kompozíció 1. 2. 3. címek üresek, unalma-
sak. Helyette inkább "hasítva", "áttörve” "a mélyben”, "szétválasztott csoportok”, 
"Főnixmadár halála” stb. megnevezéseket használtam. Remélve, hogy így megmoz-



dul a szemlélő fantáziája. Tulajdonképpen az alkotás szól, beszél a szemlélőkhöz, de 
a megértéshez gyakorlott szem és türelmes megfigyelés kell. 
Időközben tagja lettem a Festőművészek Egyesületének. Képeimről eltűnt az ember, 
a tájkép, a csendélet, az élő, lüktető, gazdag világ, aminek az ember szerves tagja. A 
20. század elején kibontakozik az absztrakció, mint uralkodó formanyelv. Az abszt-
rakció mindig is jelen volt, mint a kép alapvető eleme, váza: a kompozíció. Formák, 
vonalak egymáshoz való viszonya, egyensúlya. A kubisták elmélete szerint a létező 
formákat vissza lehet vezetni olyan geometriai formákra, mint a kocka, a hasáb, a 
henger, a gömb, a kúp stb. A valóságot ezekkel a formákkal átírva jelenítették meg. 
Ésszel éppen hogy csak tapasztalható fantasztikus világban élünk. Ennek a világnak 
felfoghatatlan létezését, titkát csak érzelmi világunkkal „érthetjük” meg. Ez vonatko-
zik a képzőművészetekhez való viszonyunkra is. Egy idő múlva úgy éreztem, az 
absztrakt formanyelvvel ezt nem tudom éreztetni, ezért visszatértem a figuratív ábrá-
zolásra – az emberekhez és ahhoz a világhoz, amibe az ember beleszületett és amiben 
él. Stílusom figuratív ugyan, de modellt sosem használok, mert nincs szükségem rá. 
Minden tapasztalat, élmény raktáron van, nem azt festem, amit látok, hanem azt, amit 
átéltem (láttam és éreztem). 
Egy baleset, jobb oldali vállcsonttörés következtében rokkant nyugdíjat kaptam, és 
csökkentett óraszámban tanítottam. Szerencse a szerencsétlenségben! Hetenként egy 
egész napot nyertem festészetre. Önálló kiállításokat rendeztem: Oslo Kunstforening, 
Sandefjord Kunstforening, Trondhjems Kunstforening, Norsk Kunstforening, Galleri 
L. M. N., Oslo. 
Az 1980-as években több, egy-két-három hetes külföldi tartózkodással, tanulmány-
utakon frissítettük, bővítettük ismereteinket. Meglátogattuk Berlin, München, Lon-
don, Brüsszel, Amszterdam, Párizs, Barcelona múzeumait. Főleg az impresszioniz-
mus, fauvizmus, expresszionizmus, kubizmus mestereinek műveire koncentrálunk. 
Manet, Renoir, Monet, Degas, id. Bruegel, Matisse, Chagall, Klee alkotásaira. Micso-
da aranykora ez a művészetnek! De érdeklődünk az 1980 - 1990-es időszak irányza-
tai iránt is. 
Külföldi utazásaink alatt mindig újabb és újabb oldalát fedezzük fel a régi vagy az új 
mesterek műveinek. Hogy lehetséges ez? Köszönet középiskolai és képzőművészeti 
főiskolai tanulmányainknak, megtanultunk látni. A művész valahogy az emberiség 
szeme. Állandóan felfedez valamit, amit más nem vesz észre. Az a környezet, él-
mény, ami általában színtelennek tűnik az embereknek, ami iránt közömbösek, az 
gazdagnak, csalogatónak hat a művész szemén keresztül. A művésznek tehetsége van 
ahhoz, hogy különböző élményt, érzést, gondolatot fejezzen ki. Ezt az esztétikus mű-
veltséggel felruházott szemlélő megérti és élvezi. 
Görögországi utunkkal régi álmunkat valósítottunk meg. Megérkezve Athénba első 
utunk az Akropoliszra, a Pantheonhoz, Athén templomához vezetett. De hamar elme-
nekültünk a szent helyről, a nyüzsgő tömeg és a folytonosan, hangosan, több nyelven 
magyarázó turistavezetők, a bábeli hangzavar elől. Estefelé, naplemente előtt, a város 
zaját magunk mögött hagyva újra, végre egyedül álltunk a Pantheon árnyékában, 
nagy csendben. A Nap aranyosra festette a dór oszlopokat. Szótlanok voltunk. Csak 
egy fekete-fehér foltos macska kísérte lépteinket, mikor meglátogattuk a Kariatüdák 
tartotta Erechteion csarnokot és Niké templomát, amelynek oromzatáról hirdette ki 
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Niké, a győzelem szárnyas istennője a perzsák fölötti győzelmet. Láttam lelki szeme-
im előtt a Phanathenaia ünnepségre felvonuló népet, a főpapot, a zenészeket, a tánco-
sokat, hogy éltessék születésnapján Pallasz Athénét, a tudományok, a művészetek, a 
kézművesség stb. istennőjét. Magamban hálát adtam tanáraimnak a régiségtan- és 
művészettörténeti órákért, amik a látottakat hihetetlen nagy élménnyé emelték. 
Tanítás, festés és kiállítások (önálló és kollektív). Újból kérvényeztem főiskolai dip-
lomám teljes elismerését (1983). A minisztérium kérésére, miután nem ismerték a 
Budapesti Képzőművészeti Főiskola színvonalát, tartalmát, a kérvényhez másolatot 
mellékeltem az öt éven át vezetett leckekönyvemről, amiben minden tantárgy, az 
órák száma, a mesterek, professzorok neve, igazoló aláírása és az elért eredmények 
szerepeltek. Mellékeltem kiállításaimról katalógusokat, és a festőművész működése-
met, festőegyesületi tagságomat igazoló papírokat. Ez a bizonyítékhalmaz sem nyug-
tatta meg őket, tanakodtak, húzták az időt. Azzal indokolták, hogy nem tudják, hogy 
a magyar érettségi megfelel-e a norvég érettséginek, s erről nagyon nehéz felvilágosí-
tást szerezni, mert sokan jönnek Ázsiából. Megnyugtattam, hogy a magyarok már 
több,  mint ezer éve átjöttek Európába. Végül nagy kegyesen mégis elismerték a dip-
lomámat. 
Lektori besorolásom előnyös volt. Kötelező óraszámom kevesebb, fizetésem sokkal 
jobb, mint egy tanítóé. Csökkentett óraszámot kértem, hogy még több időt fordíthas-
sak alkotó munkára. A következő években több önálló kiállítást rendeztem, részt ve-
hettem kollektív kiállításokon, úgynevezett évi és országrészbeli kiállításokon. 1995-
ben idősebb művészeknek szánt ösztöndíjat kaptam. Mint említettem, elhagytam az 
absztrakciót, és formanyelvem újból figurális lett. Olajfestéket és akrilt praktikus 
okokból nem használtam. Áttértem a gouache (vízfesték fedő pigmenttel, nem 
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transparens, mint az akvarell) használatára. Az így készült munkákból önálló kiállítá-
saim  születtek: Eidsberg Kunstforening (1991), Galleri Asbjörn, Kongsvinger 
(1995), Galleri Hoftunsgården, Kongsvinger (2000), Galleri Vera, Dröbak (2003).  
Részt vettem csoportos kiállításokon is: Seljordutstilling (1985), Galleri L. M. M. 
Jubileumi kiállítás (1993), Galleri L. M. M. Oslo (1985-1991), Vígadó Galéria, Bu-
dapest (1995), Östland-utstillinger (1980), Höst utstillinger (1995). 
Sokszor érdekes lehet a kiállítás látogatóival való udvarias beszélgetés. Közlik, hogy 
már többször látták festményeimet kiállításokon, és rögtön ráismernek. No, ez nem 
rossz, könyveltem el a megjegyzést – ez azt jelenti, hogy egyéni. Utána azt is közlik, 
látszik rajta, hogy nem norvég. Oj! Ez pozitív vagy negatív megállapítás? Ahogy 
vesszük! Ha átgondolom, hogyan is lehetne képeimnek norvég szelleme, amikor én 
magyar vagyok?! 
 Szülőhazája elhagyása után, előbb vagy utóbb észreveszi az idegenbe szakadt, hogy 
nem csak a földrajzi távolság nagy. Mindkét ország az európai kultúrkörbe tartozik, 
ennek ellenére már a kultúra meghatározásában is különböznek. Hogy mi tekinthető 
kultúrának, és mi nem? Egy nemzet kultúrájának egyik legérzékenyebb megnyilvá-
nulását a művészetekben találjuk. Irodalomnak, zenének, képzőművészetnek 
(különösen a népművészetnek) megvan a nemzeti egyéniséget éreztető hangja/
hangulata. Az alkotó művészek, ha nem is tudatosan, de érzékeltetik a nemzeti karak-
tert. Ez a jól ismert, a megszokott, ezt szeretik, és ehhez viszonyítják az idegenszerűt. 
Ez érthető Észak- és Közép-Európa lakóinak. A különböző földrajzi, természeti, ég-
hajlati, történelmi viszonyok és iskolák alakították szemléletüket, érzésvilágukat, 
ízlésüket. (Ezt a különbséget tompítja a tömegkommunikáció fejlődése és elterjedé-
se.) Ismert emberi tulajdonság, hogy az, ami idegenszerű, attól többé-kevésbé tartóz-
kodunk. A művész munkáját megérteni, lelkesedni érte tapasztalást, időt követel. A 
művészt az emberiség szemének tartom. A művész mélyebbre lát, érzékeivel többet 
fog fel. Ezt adja át műveiben a többieknek, akik nem látnak "úgy", mert nem része-
sültek esztétikai nevelésben. Az esztétika: olyan ismeret, tudás, amit érzékeink segít-
ségével szerzünk. Fontos tényezője az általános műveltségnek. Meglep, hogy az esz-
tétika nem tantárgy az általános- és középiskolai oktatásban. A művészet az emberi-
ség útitársa, az őskor barlangfestményeitől kezdve hűségesen beszámol az életfelfo-
gásáról, életformájáról, az élet örömeiről, bánatairól. A művészet az élet tükre, gene-
rációról generációra öröklődik, fejlődik, változik, ugyanakkor majdnem változatlanul 
követi, viszi magával a régmúlt felfedezéseit, tapasztalatait. Ez a folytatólagos áradat 
jellemzi a kultúrát. A művészetértés, a harmonikus műveltség hiánya fosztja meg az 
embereket ennek a csodálatos, megszakítás nélküli áramlatnak a megismerésétől. Az 
iskolai nevelés célja, hogy felvilágosult, mesterségre vagy szellemi munkára felkészí-
tett, önálló véleményt alkotó munkaképes, harmonikus embereket neveljen. Az em-
beriség célja, hogy minél nagyobb általános műveltségre tegyen szert. A görögök 
szellemi nyomorékoknak, lelki nyomorékoknak tartották azokat, akik vakok voltak a 
szépség ideájával szemben. Már Arisztotelész is úgy vélte, hogy a rajztanítás célja az 
esztétikai érzékek fejlesztése. Ennek tudatában, és az újból és újból megreformált 
tantervek ismeretében, saját kezdeményezésemre bevezettem iskolánkban a művé-
szettörténeti oktatást. Hogy megértsük, hogy mit üzen alkotásával a mester, meg kell 
ismerkednünk a művészet nyelvével. Az iskolaigazgató hozzájárulásával beszereztem 
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Kiss Szinnyei Ildikó: Földalattin (1977, tus/tollrajz)                             

diaképeket, reprodukciós könyveket, és a kötelező rajzórákon, az aktuális feladatok-
kal kapcsolatban, vetített képekkel világítottam meg a növendékeknek a feladatot. A 
szabadon választható három órás rajz és mintázás órák keretében hetente egy óra 
művészettörténet órát tartottam. Úgy az általános iskolában, mint a gimnáziumban is. 
Múzeumokat, kiállításokat látogattunk. Örömmel tapasztaltam, hogy kinyílt a sze-
mük, megtanulták látni, értékelni mind a figuratív, mind az absztrakt formanyelvet a 
művészeti alkotásokban és a saját munkájukban is. Kreativitásuk, fantáziájuk, ítélő-
képességük, önbizalmuk hihetetlen gyorsasággal fejlődött. Ezeknek a jó tulajdonsá-
goknak fontos szerepük van abban, hogy mindenki gazdagabb életet élhessen. 
1992-ben befejeztem a tanári pályafutásomat. Nem tudom, hogy a művészettörténet-
nek van-e ma különösebb szerepe az oktatásban. De örömmel gondolok arra a nem is 
kevés fiatalra, akik előtt új és gazdag világot nyitottam meg. Erről ők is tanúskodnak. 
És! Kiknek van nagyobb szüksége a „látókra”, mint az alkotó művészeknek?! 
A festés és tanítás mellett múzeumokban, galériákban vezettem tárlatot. Előadásokat 
tartottam az iskola tanári karának, és az oslói magyar egyesületeknek. A művészet 
szeretetét a lányunknak továbbadtuk. Ő a zenét választotta. 
 
Oslo, 2009. március 15. 
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Sugár Péter önmagáról 
 
Budapesten születtem, 1938-ban. Tíz 
éves eves korom óta illusztrátor 
akartam lenni. Budapesten végeztem 
a Képző- és Iparművészeti Gimnázi-
umot.  1956 nyarán származásom 
miatt nem vettek fel a Képzőművé-
szeti Főiskolára.  Jól jött az őszi for-
radalom, az év végén Norvégiába 
kerültem. Itt rögtön alkalmam nyílt 
elkezdeni tanulmányaimat az oslói 
Kunst- og Håndverkskolet könyvmű-
vészeti szakán, amit 1960-ban sike-
resen elvégeztem. Ez a szakma min-
dig nehéz megélhetési feltételeket 

nyújtott. Egy ideig alkalmi munkákból éltem, majd sikerült állami tanulmányi köl-
csönnel Párisba jutnom, ahol másfél évig  laktam. Itt ismerkedtem meg a nemzetközi 
kortárs festőművészettel. Abban az időben még mindig Páris volt a festőművészet 
„laboratóriuma” és centruma, de New York absztrakt expresszionistái  még inkább 
befolyásolták a művészeti életet. Párisban kezdtem el festeni absztrakt képeket. Büsz-
ke voltam, mikor egy galéria próbára bevette egy képemet. De Páris megélhetést nem 
nyújtott, vissza kellett mennem Oslóba. Ott, két norvég barátommal alkalmazott gra-
fikai műhelyt alapítottunk, amelyben egyrészt reklámirodáknak dolgoztunk, másrészt 
illusztrációs munkát végeztünk, lapoknak. Négy munkás, de vidám és bohém év után, 
mialatt rengeteget fejlődtünk. Aztán megnősültem. Feleségem magyar, 1964-ben 
került ki Oslóba, és közösen elhatároztuk, hogy egy mozgalmasabb helyen kezdünk 
új életet. Koppenhágára esett a választásunk, amely nagyobb, lehetőséggel bíró hely-
nek tűnt, ugyanakkor megőrzi a skandináv élet és mentalitás jó oldalait. 1966 elején 
Dániába költöztünk. Egy nagy reklámirodában sikerült elhelyezkednem, mint 
layoutos (oldalszerkesztő) és alkalmi művészeti igazgató. Hét évig dolgoztam ott, de 
közben kialakítottam privát üzleti kapcsolataimat: illusztrációs munkát végeztem 
esténként. Két fiúnk született. A 70-es évek közepén alkalmam nyílt egy másik nagy 
reklámirodához szegődnöm, ezúttal szerződés nélkül, de, állandó foglalkoztatással. 
Az évek múltával igyekeztem függetleníteni magam. Szaklapoknak, hetilapoknak, 
kiadóknak voltam állandó munkatársa, a 80-as évek közepétől végre sikerült. Rek-
lámirodai összeköttetéseim továbbra is igényelték illusztrációimat, de a 90-es évek 
elején a computer elterjedése erősen szűkítette munkakörömet. Az iskolai könyvki-
adás területén találtam magamnak munkát. Dániában több kiadó látja el az iskolákat 
szebbnél szebb könyvvel. Sok jó munkát kaptam, itt virágzott ki valójában illusztráci-
ós karrierem. Az új évezred elején előnyugdíjba vonultam és újra festeni kezdtem. 
Sikerült több helyen kiállítanom munkáimat. Legutóbb, 2008 májusában, Bécsben 
volt kiállításom, az ottani  dán kulturális intézetben.  
Műveim általában absztraktak. Kiindulópontom gyakran  egy fajta collage, lapokból 
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kivágott fotók, vagy annak részei, melyek a festési folyamat során nonfiguratív ké-
pekké válnak, olykor „képek a képekben”. Szeretem az erős, határozott  színeket és 
kontrasztokat. Az utóbbi időben figuratív elemekkel kísérletezem, amelyeket abszt-
rakt formákkal párosítok. A lényeg számomra az örök formakeresés. Ez elég külön-
bözővé teszi festményeimet, de ezt nem találom hátránynak. Utazásaim során sok 
fényképeket készítek akvarelljeimhez, amelyek egyfajta lazításként, szórakozáskép-
pen készülnek.  
 

Kiállításaim: 
1999    Galleri Lisse Bruun 
Codan Hallen, Hørsholm 
Galleri Blidah, Hellerup 
Artville, Müvészeti vásár, Koppenhága 
Hørsholm Városháza 
Dán Királyi Könyvtár, Koppenhága 
Hørsholm Kórháza 
Krudttønnen kiállítoterem, Koppenhága 
Galleri Pialeh, Koppenhága 
Art Collective, Esbjærg 

       Galleri Decker, Koppenhága 
       Dán Ujság-és Laprajzolók Múzeuma, Koppenhága 

HNG (Fövárosi Földgázmüvek Székháza) 
Skævinge könyvtára 
Køge, Müvészeti vásár 
Lyngby Művészeti Társaság 
Weibull´s Kunstgalleri, Vedbæk 
Birkerød Városháza 
Galleri N24, Koppenhága 
Kunstforum DanAustria, Wien 
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Kováts Dea Judit  
önmagáról 

 
   Gyermekkoromban buzgón rángattam 
körbe a szüleimet minden papírboltban, s 
egy új, tizenkettes színes készlettel sok 
mindent el lehetett nálam érni. Édes-
anyám, egész kicsi koromban beíratott 
Szombathelyen Vörös Feri bácsi rajzszak-
körére, aminek következménye - sajnos jó 
darabig nem lett, ugyanis általános iskola 
után „hivatalosan” szó sem lehetett továb-
bi művészkedésről. Gimnáziumba jártam 
hát, majd az egész család büszkeségére 
jogászként végeztem a budapesti ELTE-n. 
Ezután a Bevándorlási és Állampolgársá-
gi Hivatal reményteljes európai uniós 
szakértőjeként dolgoztam, míg magam is 
„bevándoroltam” - Norvégiába. A Kedve-
semmel együtt költöztünk Oslóba: ő a 
konyhaművészet - én pedig az Élmény 
képekben történő megnyilvánulása iránti 

Szenvedélyből indíttatva. Dr. Jogászból Mrs Festőművész?  Szükségesnek éreztem a 
változást. Azt hiszem, azzal mindenki egyetérthet, hogy az ember lánya 30 éves korá-
ban egész egyszerűen teljesen más belső képekre van ráhangolódva, mint 70 évesen, 
szalmakalappal a fején, megfáradt jogászként a Bahamákon. Arra pedig ráérek - tu-
lajdonképpen akármeddig. 
Kiállítások? Utoljára az általános iskolai rajzverseny – határozottan emlékszem, hogy 
egy David Attenboroug könyvet nyertem. Az élő bolygó-t. Ugye, milyen érdekes? 
A következő? Például egy Mesekönyv lapjain. Képeslapokon, amiket ünnepi hangu-
latban küldünk el szeretteinknek. Vagy egy Kórház falán, ahol rákos betegek láthat-
ják, amíg kezelésre várnak.  
Miért? Édesanyám emlékére, más édesanyáknak, kicsi és nagy gyerekeknek - és per-
sze apáiknak. A saját magam iránti tiszteletből. 
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Kováts Dea Judit Tudni akarom, (grafit, 30 x24, 1996) 



Baják K. Zsuzsanna  
(Susy Berg)  
önmagáról 

 
1978-ban születtem Esztergomban. 
Gyermekkoromat színnel töltötte 
meg a sok-sok filctoll, vízfesték, 
tempera, zsírkréta és ceruza. Egy 
holdas téli estén só-liszt gyurmát 
készítettem édesanyámmal, és alig 
vártam, hogy kifesthessem. Miután 
szobánk egyik falrészletét dekorál-
tam ki zsírkrétás alkotásaimmal, 
nagymamám hatalmas méretű naptá-
rat ajándékozott nekem, amelynek a 
lapjaira határtalanul rajzolhattam. Az 
óvodában fát kellett rajzolnom. Hatá-
rozott elképzelésem volt a fákról, 
nagy lombkoronával és vastag törzs-
zsel rajzoltam. Az óvó néninek nem 
tetszett. Nem engedett ki játszani, 
amíg nem úgy rajzolom a fát, aho-

gyan neki tetszik. Kiszöktem. 
Szüleimnek és tanáraimnak köszönhetően természetjáróvá váltam és megkedveltem a 
természetfotózást. Tíz éves koromban fényképezőgépet kaptam karácsonyra. Tizen-
hat éves koromban a Felső-Tiszán túráztunk. Büszkeség töltött el, hogy lefényképez-
hettem a szivárványt. Szerencsémre olyan iskolákba jártam, ahol a művészetek és 
kulturális ismeretek oktatását előnyben részesítették. Hatodik osztályos koromtól a 
rajzszakkörben az akvarellt, a linómetszést és az agyagozást kedveltem. 1992-ben, 
egy őszi tájat ábrázoló akvarell festményemet kiállították az esztergomi Sugár Galéri-
ában. Az esztergomi Szent István Gimnáziumban a nyelvek, a humán tantárgyak, a 
rajz, a biológia és a földrajz érdekeltek. Van Gogh, Caspar David Friedrich, Szabó 
Lőrinc, Ady Endre, Martin Andersen Nexø, Joanne Harris, Carlos Castaneda és Saint
-Exupéry alkotásai voltak reám (vannak ma is) nagy hatással. 1995-ben hollót ábrá-
zoló, diópáccal készült festményem bekerült a megyei rajzverseny helyezettjei közé.  
2002-ben külgazdasági szakos közgazdászként végeztem, majd marketing- és rek-
lámmenedzseri, majd logisztikai diplomát szereztem. Főiskolás koromban akvarell-
festékkel, akvarellceruzával, szénceruzával és rúzzsal rajzoltam. Aztán felfedeztem 
és megszerettem az üvegfestést, a selyemfestést, a szalvétatechnikát, és dísztárgyakat 
készítettem (órákat, faldíszeket, fűszertartókat, bútordíszeket, strucctojásból festett 
szélharangot). Jelenleg is ezekkel foglalkozom. És természetfotózással, filctechniká-
val, akrilfestészettel és versírással. Művésznevem pedig Susy Berg lett. 2008 őszétől 
élek Koppenhágában. 
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Művészi hitvallásom: A legfontosabb, hogy a misztériumot mindig maga körül érezze 
az ember a hétköznapokon is, elég éber legyen a csodálkozáshoz. Hiszen az élet - 
csodálkozás - Martin Andersen Nexø 
Aki képes felismerni a szépséget, soha nem fog megöregedni –  írta Franz Kafka. Va-
lóban, rengeteg kincset rejtenek az egyszerű dolgok, a természet. A természeti for-
mák, a virágok ábrázolásával, fotózásával az emberi érzések, kapcsolatok is kifejez-
hetők. Alkotásaimmal a természet szépségeit, a szép formákat kívánom újra feltárni, 
felfedezni és bemutatni, vagy azokat más megvilágításba helyezni, miközben mások-
nak örömet szerzek. Élményeimmel és képzettársításaimmal gondolkodásra, szemlé-
lődésre szeretném ösztönözni az embereket. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Baják K. Zsuzsanna (Susy Berg) : Mosolygós gyümölcsök  
(félfamentes rajzlap, rúzs , A/4 , 1996 ) 
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Petter Bjerck-Amundsen:  
 

Søren Kierkegaard kezdőknek  
Avagy, hogyan is taníthatjuk Kierkegaard-ot „középiskolás fokon” - egy dán iroda-
lomtanár ajánlata - Fisker kiadó 1990 
 

Fordította:  Lázár Ervin Járkáló 
Az Ághegy Könyvek sorozatában megjelenő fordítás első változatának részlete 

 
A VALLÁSOS ÁLLAPOT 
Az életmű ezen része tartalmazza a legnehezebbet, de ugyanakkor a legérthetőbbet 
mindabból, amit Kierkegaard valaha írt. Amikor Kierkegaard azt állította, hogy min-
dig vallásos szerző volt, úgy gondolta, hogy ezt bizonyítja az is, hogy az esztétiku-
mot, és etikát elemző írásaival egy időben kiadott vallásos műveket is. Ezeket építő 
beszédeknek nevezi, és saját neve alatt adta ki őket, szemben sok másik könyvével, 
amik pszeudonim nevek alatt jelentek meg. 
A vallásosság és a hit közötti különbség 
Elérkeztünk hát Kierkegaard korának, no és immár az utókornak is szánt valódi elin-
tézni valójához. A kérdés: Hogyan élek, én az egyén, egy igaz, autentikus emberi 
életet? megválaszolásának kísérlete az életmű ezen részében található, de csak akkor 
érthető, ha az olvasó keresztül ment az előző állapotokon. 
Az egyén saját létezéséhez való viszonya 
A legtöbben életük egy korai időpontjában rengeteg egzisztenciális kérdést tettek föl 
maguknak - ilyesmi stílusban: Ki vagyok, hogyan vagyok, miért is vagyok itt? Stb. 
Ezen kérdések legtöbbje spekulatív karakterű, azaz, nem lehet rájuk pontos, kielégítő 
választ adni. Van, aki talál választ, és megelégszik avval, más kitalálja, hogy nincs 
igazi válasz, és eszerint rendezi be az életét. Ellenben a legkevesebben állíthatják, 
hogy soha el nem gondolkodtak a kérdéseken. Ezért is fontos nekünk Kierkegaard 
olyan hihetetlen mértékben. 
Az emberi tudás 
Sok mindennapi helyzetben is találkozunk olyan problémákkal, amikkel nehéz mit 
kezdeni, mert nincs rájuk kielégítő megoldás. Mi emberek naponta el kell ismerjük 
saját tehetetlenségünket, idomtalanságunkat, tudatlanságunkat, és elégtelenségünket. 
Mindennapjainkat külsö tényezők befolyásolják, amikre a legkisebb befolyásunk 
sincs. Olyan jelenségek, mint háború, szerencsétlenség, betegség és halál árnyalják  
lealázó módon képességeinket, és belátásunkat. Gyorsan eljutunk a nagy, sötét 
senkiföldjére, ahol az emberi tudás találkozik a határával, és az egyén csak annyit 
mondhat: Hiszem / nem hiszem - a helyett, hogy: tudom. 
Hit és tudás 
”A hit” ezek szerint szembeállítható a ”tudás” fogalmával, vagy más módon 
fogalmazva - a hit az nemtudás: Nem mérlegelhető, és mérhető, ellene lehet szólni, 
de nem lehet ellenbizonyítékot állítani. Ha ellene szólnak, akkor gyakorta fura módon 
az ellenérv is hitre épül - csupán ellenkező előjellel. Ebben a viszonylatban ennek 
nem kell vallásos hitnek lennie. 
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 Kierkegaard viszont a vallásos hitben érdekelt, mert véleménye szerint ez a 
legmagasabb fokozat, ami alkalmas az emberéletet a legnagyobb tartalommal 
megtölteni, és a vallásosság és hit lesz az, amivel a következőkben foglalkozunk, de 
először még üdvözölnünk kell Wilhelm bírót egy rövid megjegyzés erejéig ismét. 
... „Belátható, hogy a Vanás (a Legközvetlenebb) előretör, és egy másik Maga lesz (a 
legközvetlenebb Negációja) a maga immanens (nem kívülről jellemző) tartalmával. 
Megáll és a saját negatív Énje lesz. …” 
(Szatirikus rajz, a kor érdeklődéséről a többé-kevésbé érthetetlen filozófiai irányzatok 
iránt. Rajzolta Fritz Jürgensen. A 89 rajz, és Gysse könyvből.) 
Wilhelm bíró vallásossága 
Wilhelm sok időt használ arra, hogy a józan észre hivatkozva meggyőzze ifjú barátját 
A-t Isten létéről. Nagyon meggyőző, és látszólag nagyon logikusan érvel; de - mert-
hogy magától értetődően van egy de, amikor Kierkegaardal foglalkozunk - egyáltalán 
lehetséges egy embernek Isten létét megismernie? Az érvelés többek között arra 
megy ki, hogy Isten az ember abszolút ellentettje, pld Isten az abszolút pozitív képvi-
selője. Világos, hogy Wilhelm kénytelen ezt az érvet használni, hogy kiemelje A-t a 
kétségbeesésből, aminek egyik kifejeződése esztétikus életvitele, de ugyanakkor be-
leszalad egy problémába, amit nem látott előre: Ha Isten mindaz, ami mi nem va-
gyunk, hogyan tudunk egyáltalán valami képet alkotni róla? Ez idáig úgy definiáltuk, 
mint valami hatalmat, ami az elgondolható összes módon különbözik az embertől; 
úgy határoztuk meg, mind mindenben az ember ellenkezőjét. 
Wilhelm mégis azt állítja, hogy az ember fel tudja fogni Istent racionálisan, hogy 
elérhető a gondolat segítségével. De a racionális mérlegelés ugye szintén emberi, és 
ezért lényegileg különbözik Istentől. Más szóval: Hogyan fog az ember a gondolatot, 
mint szerszámot használva megérteni valamit, amit a gondolat nem tud felfogni? Ez 
abszurd. Ezért, amikor Wilhelm elgondolja magát Isten létéig, akkor emberi előfelte-
vésekből alkotja meg. Vagyis vallásos ő, amennyiben a világképében található egy 
Isten, de nem hívő. A hívő, vagy igaz jelentésében vallásos magasabb nívón éli az 
életét, mint az etikus. Minden amit tesz egyezik a vallásos meggyőződésével. 
"Meghalt a közvetlenség számára", hogy egy Kierkegaardi semmit az általános felfo-
gás szerint. Mindaz, amit tesz, része a vallásos életének - még egy családi kirándulás 
is. Ez annak köszönhető, hogy a vallásossága egy új dimenziót nyitott életében -  új 
közvetlenséget, ahol minden Istenhez való viszonylatában mutatkozik.  
Két történet a vallásosságról 
A hit és vallásosság közötti különbség további illusztrációjaként újramesélek két kis 
történetet, amik poénja minden oldalú megvilágítására Kierkegaard egy egész könyv 
minden lapját felhasználta. Ezek a történetek Agamemnonról és Ábrahámról szólnak. 
Kierkegaard változata a Félelem és reszketés-ben [Frygt og Bæven] olvahasható, ami 
1843-ban jelent meg. 
Agamemnon 
Agamemnon egy legendás görög király volt, aki, ha a történet igazat beszél, a Krisz-
tus előtti második évezred körül kellett éljen. Őt választották a görögök, hogy a 
Hellespoint-nál fekvő Trója elleni bosszúhadjáratot vezesse, mert a trójai herceg, 
Paris elrabolta a spártai királynőt, Helenát. Vagyis az ügy igazságos volt. A görög 
flottának azonban mégsem sikerült azonnal elindulnia, mert a szél állandóan ellenük 
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fújt. Megkezdődött a pletyka arról, hogy annak valami oka van, hogy az ember nem 
kap rendes hátszelet. Valami varázslat van a dolog mögött, netán az istenek haragja. 
Agamemnon az okkultban, és vallásban jártas szakemberhez fordul hát , és ez transz-
ba esik, hogy kiderítse miért kapnak a görögök állandó ellenszelet. A transzállapot-
ban megmutatkozik a varázslónak, mi is az ok. 
 Artemis istennő megharagudott a görögökre mert ezek elejtették egyik szent 
szarvasát, és most vezeklést igényel, különben nyugodtan berendezkedhetnek arra, 
hogy ott maradnak, ahol vannak. A vezeklés abból áll, hogy Agamemnonnak fel kell 
áldozni Artemisnek azt, ami neki a legkedvesebb. Méltányosnak tűnik a dolog. Aga-
memnon a vezér, és a vezetőnek mindig magára kell vennie a teljes felelősséget, kü-
lönben nem is vezér a szó igazi jelentése szerint.  
Agamemnon felelősségkrízise 
A sajnálatos csupán az, hogy Agamemnon számára a legfontosabb Iphigenia, a lánya. 
Ezért azután egy kötelességkrízisben találja magát. Mint apának erkölcsi kötelessége 
megvédeni a lányát, sőt, feláldoznia érte mindent, amije csak van. Ezentúl még egy 
mindenek feletti kötelessége is van vele szemben: a szeretet kötelessége. Ez egy 
olyan kötelesség, ami minden apának van, és a legtöbbnek ez könnyen megy; Aga-
memnonnak pedig különösen könnyen megy. Iphigéniát szereti a legjobban e vilá-
gon. 
A társadalmi felelősség az egyéni fölött áll 
A másik oldalon viszont ő egy egész nemzet vezetője, és a kötelessége tisztán mutat-
ja, hogy Trója ellen kell vonulni, és győzni kell. A választás tehát az egyénre, vagy a 
társadalomra, avagy a nyilvánosságra tekintettel áll fenn. A legtöbb vezető manapság 
a gyerekére lenne tekintettel, inkább, mint a nyilvánosságra, ha más okból nem, hát 
önzésből. 
Ha valaki elveszít egy gyereket, akkor nem csak őmiatta gyászol ugye, hanem saját 
maga miatt is. A gyász gyorsan a szeretett elvesztésére irányul, oly módon, hogy a 
veszteség lesz a gyász oka. 
Agamemnon választási lehetőségei 
Miképpen is tudna kimászni Agamemnon a szörnyű csapdából, amibe került? Termé-
szetesen lemondhatott volna a vezérségről, és mást kérhetett volna a posztot átvenni - 
más szóval továbbadhatta volna a feketepétert [vesztes kártya] másnak. De mi van, 
ha Artemis továbbra is ragaszkodott volna ahhoz, hogy csakis Iphigénia feláldozása 
elégíti ki? Akkor arra kérhette volna a görögöket, hogy hagyják a fenébe a dolgot, és 
jussanak el Trójához, ahogy a legjobban adódik. Agamemnon viszont más anyagból 
öntött személyiség volt. Ő a legnehezebbet választotta - boldogsága romjait, és evvel 
Iphigénia halálát. 
Agamemnon választása 
Lehet nagyon jól hangzik ilyen laza módon használni más életét, de a fantasztikus az, 
hogy Iphigénia egyetértett vele. Természetesen boldogtalan volt, de megértette, hogy 
mit volt muszáj Agamemnonnak választania. Vezető volt - a nemzetség sorsa tőle 
függött, és egyedül tőle - nem volt más választása. A történet avval végződik, hogy 
Iphigéniát feláldozzák, a görögök hátszelet kapnak, és legyőzik Tróját. 
Ábrahám 
A következő kis történet Ábrahámról szól, és Isten követeléséről, hogy áldozza fel 
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egyetlen fiát Izsákot. Amikor Ábrahám 99 éves lett, Isten lepaktált vele. Azt ígérte 
neki, hogy a leszármazottai számtalanok lesznek, mint égen a csillag, és megígérte 
neki, hogy  felesége Sára szülni fog neki egy fiút, akit Izsáknak kell majd nevezni. 
Ábrahám a maga 99 évére gondolt, és közel ugyanolyan idős feleségére, és kicsit 
nehéz volt elképzelnie, hogyan is történhetne mindez meg, de Isten újra biztosította 
arról, hogy ez így lesz, és akkor Ábrahám hinni kezdett. 
Ábrahám apa lesz 
Amikor Ábrahám 100 éves lett, szült neki a felesége Sára egy fiút, akit Izsáknak 
hívtak. Apja öröme lett, és vigasza az öregségben, és Ábrahám gyönyörködött benne 
minden nap. Egy nap Isten magához hívta, kérdezte: "Hol vagy Ábrahám?" Ő 
válaszolt: "Nézd itt vagyok." És akkor Isten megparancsolta neki, hogy vigye el 
Izsákot a Morias hegyére, és ott áldozza fel. Ábrahám magához hívta Izsákot, és 
elindultak a Morias hegyéhez. Három napi utazás után odaértek, és együtt hágtak a 
hegyre. Izsák vitte az áldozati tűzhöz való fát,  Ábrahám pedig a tüzet, és az áldozó 
kést. Amikor odaértek az áldozati helyre, Izsák megkérdezte: "Atyám, van tüzelőnk, 
és tüzünk, de hol az áldozati állat?" "Isten majdcsak küld nekünk egyet." válaszolta 
Ábrahám. 
Isten angyala beavatkozik 
Ezután megparancsolta Izsáknak, hogy készítse elő a máglyát, és amikor készen volt, 
megkötözte és ráfektette az áldozati oltárra. Fogta az áldozó kését, és éppen le akarta 
vágni, amikor Isten angyala megfogta a kezét, és megakadályozta, hogy megtegye. 
Majd így szólt az angyal: "Ne tégy semmi rosszat a fiúval, mert mostmár tudom, 
hogy féled az Istent, és mindent feláldoznál érte, még az egyetlen, szeretett fiadat is." 
Abban a pillanatban meglátott Ábrahám egy kost a hegyen, ezt megfogta és feáldozta 
Istennek. Mindezek után visszaindultak Sárához. 
 
Kommentárok a történetekhez: 
Agamemnon az etikus 
Nézzük meg Kierkegaard két főszereplőjét közelebbről. Először Agamemnont. 
Feláldozza a legértékesebbet életéből. Amikor Iphigénia meghal, eltávozik minden 
szín tőle, az élete szürkévé válik. Mégis feláldozza. Saját érdekében? Nem, szabadnak 
érezné magát, ha Artemis az ő életét kívánta volna, de sajnos nem ilyen könnyű a 
helyzet. Semmi könnyű megoldás. Gyönyörűsége, öröme, élete tartalma, nem 
kevesebb - ez követeltetik tőle. 
Ha hittek volna a hajdani görögök az életben a halál után, ahol találkozhattak  a 
szeretteikkel, akiket hiányoltak, akkor talán megérthetnénk a cselekedetét, de ez nem 
így volt. Mert a görögök szeme előtt csak egy hely volt, Hádesz, a halál birodalma. 
Az árnyékvilág, ahol a halottak lelke meglehetősen nyomorultul kóborolt. Nem volt 
semmi boldog viszontlátás. Minden reménynek vége. Mégis megtörténik a 
felfoghatatlan - többet áldoz fel, mint az életét magát. 
Az ember meg van áldva és átkozva, avval, hogy mérlegelni tudja az életét. Ez 
magában hordja azt is, hogy választásra képes. Agamemnon tudja, hogy az ő élete 
tönkre van téve, de a közjó érdekét a saját kívánságai és vágyai elé helyezi. Etikusan 
cselekszik. Semmi reménye arra, hogy Artemis az utolsó pillanatban beavatkozik, 
hogy megakadályozza az áldozatot, beletörődik, és engedelmeskedik. 
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Agamemnon vallásossága Agamemnon vallásos, abban az értelemben, hogy hisz 
Artemis létezésében, de racionálisan hisz. Emberi fogalomkészletét használja arra, 
hogy valami képet alkosson az istennő létezéséről, és az olvasó talán emlékszik rá, 
hogy korábban leszögeztük, hogy nem tudjuk felfogni a felfoghatatlant. Agamemnon 
egyfajta szuperembernek képzeli Artemist, aki emberi normák szerint működik, és 
emberként is viselkedik. Ezért nem jut eszébe sem, hogy majd az utolsó pillanatban 
beavatkozik, és megakadályozza az áldozatot. Az igazságosság emberi fogalmai 
vezénylik Agamemnons cselekedeteit. A görögök egyszerűen tartoznak Artemisnek 
egy élettel, és ahhoz, hogy az istenek és emberek közötti számadás egyensúlyban 
legyen, rendbe kell hozni a számlát. Itt van egy példánk arra, hogyan teremt az ember 
Istent a saját képére. Agamemnon ezért nem igazán hívő, ő tud. Ezért törődik bele 
[adja föl a reményt - szerző kieg.], mert nem hisz a csodákban.  
Ábrahám: A hit atyja 
Ábrahámmal egészen más az ügy. Először is nem etikai megfontolások vezetik, 
amikor elindul, hogy megölje Izsákot. Nem etikus megölni a saját gyereket, kivéve, 
hogyha a szeretni és védeni a gyerekeket követelménye felfüggesztetik egy magasabb 
etikai követelmény, például a közjó érdeke által. Ábrahám Izsákot feláldozván nem 
akarja Izrael népét megvédeni valami katasztrófától. Abszolút semmi racionális oka 
nincs megölni Izsákot. Nem is saját  érdekében teszi. Isten éppenséggel megígérte 
neki, hogy rajta keresztül Ábrahám nemzetsége elszaporodik a Földön, de most Isten 
láthatólag visszavonta az ígéretét. Ábrahám ténylegesen éppen elkövetni készül az 
egyik legutálatosabb bűncselekményt, amit az ember csak el tud képzelni. Mégsincs 
benne semmi tiltakozás, semmi kétely.  
Netán Ábrahám egy érzéketlen pszichopata, aki vak egedelmességében robotszerűen 
végrehajtja a fönök parancsait? Nem, Ábrahám felfogja, hogy Isten számára 
felfoghatatlan. Nem tudja megítélni Istent az emberi jó, és rossz, igazság 
igazságtalanság fogalmai szerint. Az egyetlen amit tehet, hogy elengedi magát. 
Az ember nem alkudozhat a teremtőjével, amikoris emberi érvekkel megpróbálja 
meggyőzni a saját álláspontja igazáról. Minden amit okosságnak, és logikának 
nevezünk, igen maga az etika is felfüggesztetik, amikor Ábrahám helyzetébe kerül az 
ember. 
Hit: Az abszurd ugrás 70.000 láb mélységbe 
Hogyan oldja meg hát Ábrahám a problémát? Egyáltalán nem oldja meg; ráhagyja 
Istenre a megoldást. Sziklaszilárdan hisz benne, hogy Isten közbeavatkozik, és 
megakadályozza az áldozatot. Nem tudja megindokolni, miért hisz ebben, mert a 
magyarázatok ugye racionális érveken aalpulnak, és a hit éppenséggel nem 
racionális. Kierkegaard azt mondja, hogy a hit abszurd ugrás a 70.000 lábnyi 
mélységbe - oda, ahol nincs semmiféle biztonsági háló. 
Miért írta meg Kierkegaard  
a FÉLELEM ÉS RESZKETÉST [FRYGT OG BÆVEN]? 
Felőlem nézve két célja volt a kis történetekkel. Az egyik, hogy Agamemnon és 
Ábrahám helyébe képzelni kényszerítsen bennünket; röviden mondva, kicsit 
komolyabban megvizsgálni az életet, mint amihez a legtöbbünk szokva van a 
hétköznapi életében. A másik, és fontosabb az kell legyen, hogy megmutassa az 
emberi etika bizonyos esetekben felfüggesztetik. 
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Adódnak ugyanis helyzetek és alkalmak, ahol az egyén érdeke fölülemelkedik a 
közjóén. Ha Isten valamit követel tőlem, az egyéntől, akkor a közjó érdeke egyáltalán 
semmilyen szerepet nem játszik. Az ilyen fogalmak, mint szolidaritás, kollektíva, 
társadalmi érzékenység egy csapásra a háttérbe kerülnek.  
Kierkegaard üzenete a FÉLELEM ÉS RESZKETÉS-ben. 
Nem azért ír Agamemnonról és Ábrahámról, hogy állásfoglalásra kényszerítsen. 
Kierkegaard olvasója egyedül és nyomatékosan Az egyén, vagyis, te, vagy én. Totáli-
san lényegtelen, hogy netán a többség közelebbi mérlegelés után, és miután olvasta 
az újságban valamilyen módon "állást foglal" a dologban. Ha az embernek szüksége 
van mások felfogásának ismeretére egy problémát illetően, ahhoz, hogy maga is véle-
ményt alkothasson valami ügyet illetően, akkor személyből önként fajjá degradálta 
magát, vagyis emberből valamely tömegtaggá lett. Ennek magától értetődően megvan 
az a közvetlen előnye, hogy mentesít a felelősség alól, de ugyanakkor kizár az ”élők" 
sorából. 
A világgal szemben Istent választani 
A történelem sok példát mutat arra, hogy az ember Istent választotta, mert Isten őket 
választotta, és egyidejűleg eltávolította őket a családjuktól, a társadalmi karriertől, 
barátoktól, és ismerősöktől, és mindattól, amiről csak le kell mondani ahhoz, hogy a 
közt feláldozva, valaki egyén lehessen. 
Egy példa erre Assisi [Szent] Ferenc, egy szerzetes, aki mindent elkövetett azért, 
hogy az Új Testamentum szellemében éljen. 
Assisi [Szent] Ferenc: Egy példa 
Ő alapította a Ferencesek szerzetes rendjét. 25 éves koráig életvidám, jó kedélyű 
fiatal ember volt, aki szeretett mulatni. Az apja tehetős ember volt, akinek nem volt 
ellenére a fia életvitele, sőt, támogatta anyagilag.  
Egy szép napon azonban Ferenc beteg lett, és hosszú időbe telt a felépülése. Ez lett a 
fordulópont életében. Amíg beteg volt, nem tudta folytatni mindazt, ami addig betöl-
tötte az életét. Életében először nyugton kellett maradnia, és legfontosabb időtöltése 
a gondolkodás lett. Elgondolkodott a létezésen, annak célján és hamar rájött arra, 
hogy addigi életét üres szórakozásra pazarolta. Ez lelkiismereti válsággá nőtte ki 
magát, és kínjában Istenhez fordult útmutatásért, és vigaszért.  
Amikor újra ki tudott mozdulni a házból, elkezdett nagy összegeket szétosztogatni [az 
apja pénzéből - szerző kieg.] a szegények között. Az apjának nem volt ellenére, ami-
kor a pénz italra és lányokra ment el, de egyenesen elosztogatni, ráadásul a szegé-
nyeknek, ez volt a határ. Amikor azután Ferenc egy napon kifizette egy romos temp-
lom rendbehozatalát [még mindig az apja pénzéből - szerző kieg.] elege lett. Bevá-
dolta Ferencet a városi vezetésnek, és a legmagasabb egyházi vezetőknek, hogy ezek 
el tudják magyarázni a fiának, mi is az, ami elvetendő a viselkedésében. 
Röviddel az előtt átélt Ferenc valamit, ami hozzájárult ahhoz, hogy végleg hátat for-
dítson a világnak. Ő maga így adja ezt elő: 
„Imígyen adott az Úr nekem Ferenc barátnak jelet, hogy elkezdjem a vezeklést: Ami-
kor bűnben éltem, nem állhattam ki a leprások látványát sem. De az Úr közéjük veze-
tett, és könyörületes dolgokat cselekedtem velük. Amikor pedig eljöttem tőlük az, ami 
korábban kibírhatatlan volt, átváltozott örömmé, mind lelkemnek, mind testemnek. 
Ezután nem maradtam többé a világban, hanem elhagytam azt.” 

Søren Kierkegaard kezdőknek                                 3556 



A végső szakítás, apa és fia között, és a fiú és a társadalom között az Assisi főtéren 
zajlott le. Nézzük csak a képet. 
Ez bemutatja mi is történt. Ferenc glóriával a feje körül jobbra áll az egyházi embe-
rek között. Az arckifejezése nyugodt, tiszta, a pillantása pedig az égre vetül, ahonnan 
Isten keze mutat le rá, ragyogva, megáldva őt. Tőle és az egyháziaktól tisztán elvá-
lasztva állnak a város polgárai. Szemben Ferenccel áll az apja, látható dühöt sugár-
zó szemeivel, és ütésre összeszorított öklökkel. Egy polgártársa tartja vissza nehogy a 
fiára támadjon. Az tette olyan dühödté, hogy Ferenc szimbolizálni akarván az apától, 
és a társadalomtól való függetlenségét, minden ruháját levetette, és visszaadta az azt 
adónak. Többé nem tartozik az apjának semmivel. Assisi főterén úgy áll Ferenc, 
amint Isten teremtette, csak éppen hogy takarva egy lepellel, amit a püspök tart köré. 
A közzel való szakítás teljes.  
Azt hihetné az ember, hogy az egyház kezet csókolva fogadja az ennyire mélyen hívőt. 
Nem így esett. 
(Freskó az Assisi Szent Ferenc templomból. A képet valószínűleg Giotto festette 1300 
körül) 
Assisi [Szent] Ferenc viszonya az egyházhoz 
Ferenc nem volt népszerű minden egyházi körben, mert teljesen következetesen le-
mondott a gazdagság, és pompa minden formájáról.  
Tudatosan próbálta követni az evangélium parancsolatát, hogy szegénységben éljen, 
nehogy a világi igények megzavarják a legfontosabbat: Keresztényként élni. Ha vala-
ki megvizsgálja az egyházat, és annak népét az idők során, nem olyan nehéz megérte-
ni miért is voltak sokan, akik nem lelkesedtek Ferencért. Ha volt valaki, aki lelkese-
dett a gazdagságért, és pompáért, hát azok a papok, a püspökök, és a pápák voltak.  
Jézus a legszegényesebb rongyokban járt körbe a szegények között. Az üzenet, és a 
cselekedet volt, ami számított, nem a kinézet, de a számunkra láthatólag először csak 
akkor érvényes az üzenet, ha a pap az oltárnál selyembe van öltözve, és aranyláncot 
visel. Véresen ironikus az, amikor egy egyházi ember felolvassa az evangéliumot a 
gazdag ifjúról, aki megkérdezi Jézust, hogy mi az, amit tennie kell, hogy követhesse, 
és azt a választ kapja, hogy minden vagyonát adja a szegényeknek. És ki olvassa föl 
az örömteli üzenetet? Egy pap, egy egyházi személy, netán egy püspök, aki abból él, 
hogy a lemondást, és a követést prédikálja. Erről írja Kierkegaard a következőket: 
 
RÖVIDEN ÉS HEGYESEN 
1. A kereszténység hagyja magát kiteljesíteni (perfektibel); előre halad; most elérkez-
tünk a tökéleteshez. Az ideál, aminek eléréséért erőfeszítéseket tettek, de az első 
időkben csak megközelítőleg sikerült, hogy a kereszténység az a papok népe, most 
teljesen eléretett, kivált a protestantizmusban, és kivált Dániában. 
Amennyiben amit papnak hívunk, az papnak lenni - igen, akkor mi mindannyian pa-
pok vagyunk. 
2. „A pompás dómban fellép a méltóságos, mélytiszteletű Geheime-General-Ober-
Udvari-Prédikátor, az előljáró körök kiválasztott kedvence, aki a válogatott kiválasz-
tottak elé áll, és a saját maga által kiválasztott szövegtől meghatottan prédikálja: 
„Isten választottjai a világban a szegények,és kitaszítottak” - és senki nem nevet.” 
4. „Volt Pál apostolnak valami hivatala?” Nem, Pálnak nem volt semmiféle hivatala. 
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„Valami más módon keresett pénzt?” Nem, semmilyen módon nem keresett pénzt. 
„De legalább nős volt?” Nem, nem volt nős. „No de akkor ez a Pál nem is egy komo-
lyan vehető ember.”„Nem, Pál nem vehető komolyan.” 
5.”Ez ugyanaz a tanítás, amiben Krisztus azt mondja a gazdag ifjúnak: „Add el min-
denedet - és adj a szegényeknek mindent.”  
És amiben a pap azt mondja, hogy "Add el mindenedet - és add nekem az egészet?” 
9.”Az ember nem élhet meg a semmiből. Ezt gyakran hallani, kivált papoktól. 
És éppen a papok tudják ezt a bűvészmutatványt: A kereszténység sehol - és mégis 
megélnek belőle.” (Forrás: A pillanat [Øjeblikket] 6. szám) 
Milyen az igaz kereszténység? 
Forduljunk csak vissza egy kicsinyég Assisi [Szent] Ferenchez. Az ő módja az egyet-
len lehetséges keresztény magatartás? Tényleg az Isten követelése az embertől, hogy 
fordítson hátat a világnak, vagy haljon meg a világ számára, amint Kierkegaard 
mondja? De miért teremtetett hát az ember szociális lénynek, aki ilyen, vagy olyan 
fajtájú társadalomban élt mindig? Azért van ez így, mert csak keveseknek adatott 
meg a lehetőség, hogy részesedjenek Isten szeretetében, míg a maradék csupán egy 
pogány banda , akikkel a kiválasztott kevesek össze tudják hasonlítani magukat? 
Kierkegaard néhány művének, különösen a késeieknek olvasásakor könnyen kaphat-
juk ezt a benyomást. Ahol arról beszél, hogy az embernek meg kell halni a világ szá-
mára, kitennie magát a nép gyűlöletének, és az üldöztetésnek, evvel mutatva meg 
nekik, hogy milyen hibásan élnek, és végső esetben mártírhalált kell halnia az igehir-
detésért. Kierkegaard úgy hívja ezt, hogy az igazság tanújaként való élet. 
Azonban amikor a kívánatos mártírhalálról beszél ezt nem azért teszi, mert szerinte a 
mártír szentté lesz. Vagyis nem beszélhetünk semmilyen formában valami becsavaro-
dott egoizmusról, amikor a mártír, vagy az igazság tanúja biztos az üdvös hazatérés-
ben Istennél. Azok azonban, akik tényleg megölnek egy mártírt, végignézik ezt, vagy 
csupán hallanak a dologról, mindenképpen kirázódnak abból a félálomból, amiben 
általában élnek. Felfigyelnek, és néhányan soha nem fogják elfelejteni. Az esemény 
megmarad kísérteni az elméjükben, újra gondolják, hogy ez a személy vajjon miért 
választotta a mártíromságot, és néhányan talán meg is értik. Ezáltal a mártír elérte, 
amit akart, feláldozta magát, hogy mások is rátalálhassanak az útra. Vagyis tiszta 
altruizmusról [önzetlenségről] van szó, ami az egoizmus ellentettje. 
Világtól idegen sötétlátó volt Kierkegaard? 
Amikor az ember bizonyos könyveket olvas Kierkegaardtól, ezek között kiemelve a 
Befejezett tudománytalan utóirat a filozófiai morzsákhoz [Afsluttende uvidenskabelig 
efterskift til de filozofiske Smuler] címűt, akkor közel fekszik a gondolat, hogy Kier-
kegaard itt az elgondolható legsötétebb életfelfogást prezentálja. Ami egyébként nem 
igaz. Talán emlékszik az olvasó, hogy az írói álnevekről szóló részben ott áll, hogy 
Kierkegaard éppen azért használt pszeudonimeket, hogy álcázza a saját véleményét: 
A Befejezett tudománytalan Utóiratot sem ő írta, hanem láthatólag egy olyan úr, aki-
nek igen passzentos a neve, Johannes Climacus [Égostromló - szerző ford.]. 
A következő fejezetben megpróbálom megvilágítani, hogyan is fogta fel Kierkegaard 
a kereszténységet, és, hogy milyen szerepet játszott [és játszik -szerző kieg.] ez az 
ember életében. 
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A KERESZTÉNYSÉG - AMI LEHETETLEN, DE MÉGIS LEHETSÉGES 
A nyárspolgár elveszetten és eszmélet nélkül él a világban. Az esztéta is elveszetten 
él, mert mindent üresnek észlel. Az etikus nyugodtan él, mert felfedezte, hogy van 
valami, ami abszolút jó. Az elveszés elvesztetik azáltal, hogy az etikus Istentől fogad-
ja el magát. Megtalálja Istent, de az ész által, ami nem lehetséges, mert Isten minden, 
ami az ember nem. Isten az ember számára elgondolhatatlan, megfoghatatlan, és első 
látásra legalábbis lehetetlen. 
A vallás létrejötte 
Ha megnézzük a világ különböző vallásait, mindben közös, a kereszténységben is, 
hogy ember által teremtettek. Az adott, illetve ismert létből kiindulva, és az ember 
veleszületett kíváncsiságából megpróbálja kitalálni, hogy miért is olyan a világ ami-
lyen. Elkezdi tolmácsolni az egzisztenciáját, mi is az embernek lenni, és, hogy mi-
lyen meghatározások szerint kell ezt csinálni. Szabályok teremtetnek, elvárások arra 
nézve, hogy mi is az, amit a Teremtő elvár az egyéntől, és az ember megpróbál, ki-
sebb, nagyobb mértékben, több, kevesebb szerencsével felnőni ezekhez a maga te-
remtette követelményekhez. Mitológia születik, avval a céllal, hogy törvényesítse 
ezeket. Például Isten hallat maga felől, egy próféta kinyilatkoztatásokat kap, valami-
lyen formában. A zsidók Mózese, vagy a muszlimok Mohamedje csak két példája 
ugyanannak a változatnak. Az üzeneteket azután lefordítják a próféták, és a hívők 
legjobb tudásuk szerint megpróbálnak ezek után élni. Azok, akik hívei egy ilyen val-
lásnak, és próbálnak az életszabályok szerint élni mindenben, mélyen vallásos embe-
rek, akik nagy nyugalomban vannak, de ugyanakkor nagy aggodalomban is attól, 
hogy nem tartják be a parancsolatokat. Ha például közelebbről megnézzük a 
judeizmust, akkor láthatjuk, hogy nagyon szoros szabályrendszer után kell élniük, 
egy csomó tiltással, és követeléssel. Vagyis ezeknek az embereknek a cselekedetek, 
illetve bizonyos cselekedetek elhagyása, ami végülis biztosítja istenkapcsolatukat. Ha 
az ember tartja magát az igaz, ámde keskeny úton, úgy biztonságban van. 
Az istenfélelem fogalma 
A vallásos embernek magától értetődő, hogy akinek sikerül egy, a fentihez hasonló 
etikus kötéltáncot végigvinni életén át, annak nincs mitől félnie istenétől.  
Ez az oka annak, hogy annyi ember tesz meg mindent azért, nehogy félrelépjen. A 
motivációjuk végső soron a félelem. Istent felruházzák olyan emberi tulajdonságok-
kal, mint a harag, bosszúvágy, öröm az áldozatoknak, stb. Nem furcsa egyáltalán, 
hogy annyian képzelik el Istent szigorú apaként, vagy talán még inkább nagyapaként, 
hosszú, fehér szakállal. A legkisebb részlet is a számlakönyvbe kerül, ami elszámol-
tatik az ítélet napján. Annyi sok alatt itt a magukat keresztényeknek vallók értendők. 
És miért is? Azért, mert a keresztény egyház igehirdetését a zsidó vallásra alapozza, 
arra, amit mi Ótestamentumnak hívunk. Ez magában hordozza azt, hogy az az igehir-
detés, ami a templomokban folyik, egy zsidó, keresztény keverék, avval az 
istenfogalombéli zűrzavarral, ami evvel jár. 
A keresztény, és a zsidó istenfelfogás 
A zsidók adták a kereszténységnek a felfoghatatlanul nagy Isten gondolatát, de egy-
idejűleg fel is ruházták emberi tulajdonságokkal, ami idegen a keresztény istenfelfo-
gástól. A zsidó és keresztény ideák keveredéséről ezt írja Kierkegaard egy 
naplójegyzetében 1843-ból: 
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„A nehézség abban, hogy az embernek megvan mind az Ó, mind az Új Testamentu-
ma az, hogy az ótestamentumnak teljesen más értéknormái vannak - tudniillik, mit is 
mondhatna az Új Testamentum arról a hitről, amely azt vallja, hogy neki igazán jól 
kell lenni a világban, az időben [a földiben - szerző kieg.], ahelyett, hogy föladná 
mindezt, az örököt akarván. Innen van az az állhatatlanság a klérus előadásaiban [a 
papi igehirdetésben - szerző kieg.] aszerint, hogy az Ó, avagy az Új Testamentum 
kerül előtérbe.” 
A keresztény istenfelfogás 
Alapvetően más, mint minden más vallásé. Röviden kifejezve: Isten emberré lett. 
Nem azért, mert az ember elemberesítette, hanem mert Isten a lehetetlent választotta: 
emberré lenni - ezt azért lehetetlen elgondolnunk, mert Isten minden más, mint mi 
vagyunk. Amikor mi a gondolataink segítségével eljutunk egy zsákutcába, ahonnan 
minden emberi belátás szerint lehetetlen tovább menni, amikor minden reménynek 
vége, akkor Isten az egyetlen lehetőség, ami akkor is ott van, ha amúgy semmi egyéb 
lehetőség nincs már. Nem tudjuk felfogni, megfogalmazni, de a hittel meg tudjuk 
fogni. De vigyázat! Az a hit, amiről itt beszélünk, az minden, vagy semmi! Ezt az 
egyénnek minden éber percében élnie kell. A legbensőségesebben kell élni, ami által 
végtelenné lesz, és imígyen lesz az ember üdvözült.  
A kereszténység mint létüzenet 
Isten emberré lett. Történelmi tény, hogy Jézus élt az emberek között. Ez az ember-
életbe való direkt beavatkozást jelent - isteni beavatkozást. Azt is mondhatnánk, hogy 
Isten közvetlenül az emberhez fordul evvel a cselekménnyel. Nem vagyunk többé 
rászorulva, hogy elképzeljük Istent. Itt van közöttünk. Ezáltal minden megváltozott. 
Emberi létünk új alapot kapott. 
Amikor Kierkegaard le akarja írni a kereszténységet, akkor nem tanításnak, hanem 
egzisztenciális üzenetnek nevezi. Ez nem csak elmondja nekünk, milyen előfeltételek 
szerint kell egzisztálnunk, vagy élnünk, de egyidejűleg az egzisztenciánk alapja is. A 
történelmi tény egyidejűvé válik, azáltal, hogy az életről szóló üzenet által kapom az 
életet. Ez itt és most történik velem, éppúgy, amint jó 2000 évvel ezelőtt történt Pa-
lesztinában.  A történelmi eseménynek nincs vége. Minden embert érint minden idő-
ben.  
ISTEN SZERETET 
A keresztény istenfelfogás az, hogy: Isten szeretet. Az embernek ezért olyannyira 
része van ebben a szeretetben, hogy számára ez az élet alapja. Szeretetből, szeretet-
ben a szeretetnek teremtettünk. Mégis a Biblia hemzseg az emberi bűn, gonoszság, és 
értetlenség példáitól, amik előkerülnek lépten nyomon. Az oka ennek az igen kevéssé 
felemelő emberfelfogásnak a zsidó teremtéstörténetben, Mózes első könyvében kere-
sendő az Ótestamentumban, ahol Ádám és Éva fellázadnak Isten ellen, avval, hogy 
esznek a tudás fájáról. Ez az "esemény" lesz oka annak, amit a teológusok 
„bűnbeesésnek” neveznek, az a cselekedet, ami a bűnt az ember életébe hozta, és ami 
magával hozta Ádám, és Éva kiűzetését is a Paradicsomból. Nem csak őket érte el ez 
a szomorú sors, hanem mindannyian, generációról generációra viseljük a következ-
ményeit annak, amit az ő engedetlenségük Istennel szemben kiváltott. A legrosszabb 
ezen következmények közül: Az ősbűn. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy mi 
keresztelési ajándékként bűnössé leszünk, Ádám és Éva meggondolatlansága miatt. 
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Ezért nem követelhetjük Isten kegyelmét és szeretetét, ami mégis felkínáltatik - mert 
Isten a szeretet. 
Na most azután elég sokat foglalkoztunk a szeretettel. Természetesen nem arról be-
szélünk, amit az emberéletben normálisan szeretetnek hívunk, sem az érzelmekről, 
sem az ösztönökről, stb. nincsen szó. Ezt a fajta szeretetet hívja Kierkegaard önzés-
nek, előszeretetnek, vagy önszeretetnek. Na de mi is akkor az a szeretet? Az Új Tes-
tamentumot olvasva választ kaphatunk a kérdésre. Ez szinte kizárólag egy emberről 
szól, aki mindazt amit csinált, mondott és gondolt, szeretetből tette. Avval, hogy tel-
jes tisztességgel, és nyíltsággal odaadta magát embertársainak - minden egoista vágy-
ról, és saját boldogságról való álomról lemondva - kiállva, nyíltan, kiszolgáltatva, és 
ezért sérülékenyen, Jézus szeretni akart. 
Kierkegaard: meg kell halnod a világ számára 
Az eszköz az elengedés volt, elhagyva mindent, amit az ember normálisan kíván - 
élvén élve meghalni az élet számára. És miért? Megmutatni akarván nekünk, hogy mi 
is a szeretet alapjában; vagyis mi is a szeretet alapja.  
Egy példa: Amikor találkozunk egy kellemes lánnyal/fiúval esetleg szerelmesek le-
szünk. Tegyük föl, hogy nagyon szerelmesek. Nem akarom az olvasót megsérteni 
avval, hogy megpróbálom leírni, hogyan is érződik ez. Mindenki biztosan ismeri - de 
azt is biztosan ismert, hogy egy viharos szerelem során, amikor az egyik fél teljesen 
megadja magát a másiknak, mint semmi más arra bírhatja az illetőt, hogy elengedje 
saját magát - odaadja magát, a szó eredeti értelmében, abban a hitben, hogy viszont-
szerettetik. 
Vagyis a komoly szerelemben megtalálhatók azok az elemek, amik a szeretet keresz-
tényi változatában is ott vannak. A különbség persze, anélkül, hogy viccesek akar-
nánk lenni, hogy a szerelemben van valami megfogható, érzékelhető, amivel meg-
ajándékozzuk egymást, amikor szeretünk. Ott a másik ember, egy jelenség, ami a 
világunkhoz tartozik, amit érzékelünk és ezért érteni is vélünk. 
A keresztények Isten iránti szeretete 
A szerelemmel való példálódzás azt próbálta meg illusztrálni, hogyan és milyen tüze-
sen szereti az igaz keresztény Istent, és ezáltal az egész isten teremtette, istenadta 
létet. Ha elérjük ezt az állapotot, az abban hordozza a fizetségét, hogy amibe szerete-
tünket töltjük, az igazi, halhatatlan, és ezért örökkévaló. Amikor az az ember, akit 
szeretünk meghal, a szeretetünknek nem kell vele halnia - de nem leszünk többé vi-
szontszeretve. Ezt egy igaz keresztény nem fogja átélni soha istenkapcsolatában, mi-
után Isten az egyetlen állandó [tényező] a létezésben.  
Kierkegaard és a kereszténység 
Amikor Kierkegaard pld. A pillanat-ban [Øjeblikket] azt követeli, hogy nekünk, mint 
keresztényeknek "meg kell halnunk" a világ számára,akkor ez nem azért van, mert ő 
egy szigorú, világtól idegen, utolsó ítéletet prédikáló próféta, aki embertelen követel-
ményeket támaszt ember tásainak - csupán próbálja, mint mindig, megmutatni az 
olvasójának, hogy mi a legvégső konzekvenciája valamely gondolatmenetnek. Ha 
valaki kereszténynek akarja magát hívni, akkor muszáj tudnia, mit is fed ez a szó. 
Dajkamesékkel, üres érzelgéssel nem kíván foglalkozni. Meg vagyunk keresztelve, 
konfirmáltunk, templomi esküvőt tartunk, fizetjük az egyházi adót, templomba is 
elmegyünk néha - és akkor mi van? Igen, egy csapatban vagyunk a világ keresztény 
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közösségei nagy részével - de ez nem tesz bennünket keresztényekké. 
Álszentség [Hykleriet] 
Minden nap találkozunk a képmutatással - valamit mondani, azután az ellenkezőjét 
tenni - számtalan formában. Gondoljunk csak azokra a felnőttekre, akik különféle 
témájú morálprédikációkat tartanak fiatal embereknek - hogy azután maguk 
megtegyék mindazt, amit éppen mennydörögve károsnak minősítettek. Az iskolában 
lehet hallani a káros alkoholról, a káros cigarettáról, a laza szexuális kapcsolatok 
veszélyeiről, stb; stb; de hol a mintakép? Hol a tisztesség? 
- Egy Fyn szigeti látogatásakor egy helyen Szófia [Sophie] megpróbált megtéríteni 
néhány Papot a Kereszténységre. 
(Kierkegaard gndolatai A pillanatból [Øjeblikket] karikatúrává átültetve Fritz 
Jürgensen által. A 84 rajz és Gysse könyvből; Gyldendahl 1969) 
Ami miatt Kierkegaard nyúzza a papságot, az azért van, mert a szemében a 
legtiszteségtelenebb dolgot művelik, amit ember elkövethet: Tisztességtelenek 
Istennel szemben. Ugyan foglalkozhatott volna bármelyik felnőtt csoporttal is. De a 
csúcsot választotta, és onnan lefelé azután magunk lelhetünk rá a párhuzamokra. 
Ezért ez a Kierkegaard idézet ennek a könyvnek a mottója:  
"Leginkább gyerekekkel beszélgetek! tudniillik velük kapcsolatban ugye megvan a 
remény arra, hogy épeszű lényekké legyenek, de azok, akik már felnőttek - Herre 
Jemini!"* 
(* Herre Jemini = Közepes indulatkifejezés, ami irritációt, megelepetést, vagy 
ijedelmet jelez. "jemini" a latin "O Jezus Domine" kifejezésre utal (Ó Urunk Jézus) = 
O JEsus doMINE) 
 
Egy leegyszerűsített modell  
a lehetséges emberi fejlődésről Kierkegaard nyomán 
A különféle stációk definíciói: 
A NYÁRSPOLGÁR 
Def.: Erdetileg a szó a német SpieSbürger-ből származik, aki a polgárőrség katonája 
volt. Ezek a katonák nyilvánvalóan Ein SpieS-el voltak fölfegyverezve, vagyis egy 
lándzsával. Később a szó a szűklátókörű kispolgár szinonimája lett. Ebben a 
jelentésében találkozunk vele Kierkegaard-nál is, de érdemes megjegyezni, hogy az ő 
szóhasználatában semmi a kispolgárt elítélő tónus nincs benne, miután nem fogta föl, 
hogy szűklátókörű lenne. Kierkegaard kispolgárai meg vannak győződve önmaguk 
jelentőségéről, és, hogy az életük azon jó és igaz princípiumok kifejeződése, amire a 
társadalom épül, és amire a kispolgár szerinte befolyással is bír a választásain 
keresztül.  
AZ ESZTÉTA 
Def.:  - eredetileg görög szóra utal, aistheis, ami a szépről szóló tudományt jelenti. 
Egy esztéta eredendően olyan ember volt, aki a világ érzékekkel fefogható részére 
koncentrált. Miután az érzékekeket használva vidámabb dolog a naplementét 
tanulmányozni, mint egy szemetes ládát, ezért a fogalom később olyan fordulatot 
kapott, hogy az [esztéta] egy olyan személy, aki a világban található szépet 
tanulmányozza. Pár száz évvel ezelőtt úgy vélte az ember, hogy a szép legkivált a 
művészetben kerül kifejezésre, tehát esztéta alatt műértőt értettek. 
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Kierkegaardnál az esztéta az a személy, aki azért értékeli a szépséget, mert azt 
rendezettnek találja, ami ezért nem követel semmiféle erőfeszítést [engagement] a 
nézőjétől, vagy hallgatójától. Az esztéta nem kíván bevonatni, miután rájött, hogy az 
'igazságok', amikre a nyárspolgár az életét építi üresek mind. Többek között semmi 
befolyása nincs a létezésére, és ezért minden választása abszurd, és értelmetlen. 
AZ ETIKUS 
Def.: Tulajdonképpen: A szokásokról szóló tanítás, vagyis viselkedési szabályok, 
beleértve az igazi emberi viselkedést. A fogalmat úgy is magyarázhatjuk, hogy 
morális tanítás.  
Amikor Kierkegaard etikusról beszél, akkor olyan személyt ért alatta, aki 
kiemelkedett abból a reménytelenségből, ami az esztétát jellemezte. Ez akkor 
történik, amikor az etikus felfedezi, hogy nem minden üres a világban, hanem van 
valami örökérvényű jó, amit választani lehet. Ez az örökérvényű jó Isten, és az első 
kapcsolatban ezért kívül van az emberen, de miután az ember Isten által teremtetett, 
ezért mégis valami jónak a kifejeződése. Ez megnyugtatja az etikust, ezért aktívan 
résztvehet a társadalomban, amiben él. 
A VALLÁSOS EMBER 
Def.:  A vallás szó, religio eredetileg latin, és azt jelenti: Istenfélelem. A vallás az 
ember kísérlete arra, hogy valamely összefüggést teremtsen a rajta kívül fekvö, 
megmagyarázahatatlan erők, és az emeberélet között.  
Kierkegaard-nál a vallásos ember egy köztes állapot az etikus és a keresztény ember 
között. Az etikus, aki fölfedezi Isten létét, de az ész útján, a gondolatait követve éri 
el. Láthatólag vallásos, de csak látszólag. Ennek oka az, hogy Isten mindaz, ami az 
ember nem - minden szempontból annyira magasan fölötte van az embernek, hogy mi 
egyszerűen, a szimpla fogalmainkkal, fel sem tudjuk fogni. Vagyis abszurd azt 
hinnünk, hogy el tudjuk gondolni magunkat hozzá. Oda az utat úgy hívják, hogy: Hit. 
Először miután az ember alávetette magát feltételek nélkül, és minden ösztöne, és 
tudása ellenére hisz; akkor valóban vallásos.A KERESZTÉNY EMBER 
Def.: A szó a görög Khristos-ból származik, ami felkentet jelent.  
A kereszténység egy olyan vallás, ami történelmi eseményben gyökerezik. Ez az 
összes többi vallástól megkülönbözteti. Ez a történet Jézus születése. Megtörténik a 
felfoghatatlan, hogy Isten Jézuson keresztül közvetlenül az emberhez fordul, oly 
módon, hogy többé nem vagyunk kénytelenek elképzelni Istent. A kereszténység 
elmagyarázza nekünk, hogy milyen feltételekkel kell élnünk, és ugyanakkor alapja is 
az életünknek. Ez nem egy olyan üzenet, ami a 2000 évvel ezelőtti embernek szól - 
hanem örök érvényű. Ezáltal történelmietlen lesz, azaz generációról generációra 
ismétlődik. A keresztény istenfelfogás az, hogy: Isten a szeretet. Az embernek 
olyannyira része van ebben a szeretetben, hogy az emberi szeretet az életünk alapja. 
Ennek mintaképe Jézus, akinél mindabban, amit tett látható volt a szeretet.  
A szeretet minden egoizmus direkt ellentéte, ezért kell a kereszténnyé válni kívánó 
embernek "meghalni a világ számára", vagyis letörnie önszeretetét, és önzését, és 
ehelyett megpróbálni követni a mintaképet, amit Jézus mutatott az emberiség 
számára. 
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Utóirat 
„A véletlenszerűségben rejlik az egész titka. Azt lehetne hinni, hogy nem művészet 
véletlenszerűnek lenni, de bizony elmélyült tanulmányokat követel olyan módon vé-
letlenszerűnek lenni, hogy az ember ne menjen olyan messzire, hogy  élvezze a dol-
got. Nincs közvetlen örömködés, hanem valami egészen más, amit magunk fektetünk 
be teljesen véletlenszerűen. Megnézzük egy színdarab közepét, vagy elolvassuk egy 
könyv utolsó harmadát. Ezúton valami egészen más élvezetet kapunk, mint amit az 
író olyan jól kigondolt a számunkra.” 
Na és mit tehet az ember, hogy behatoljon ezen ördögien nehéz írói életműbe? A 
kezdet remélhetőleg megvolt e könyv olvasása által, de maguk a művek? Hol kezdje 
az ember a hosszú sorban álló művekkel, amit Kierkegaardnak sikerült kiadatnia rö-
vid élete során? A természetes az lenne, ha az ember fogná a Vagy - vagy-ot [Enten-
Eller], vagy talán még inkább az iróniáról szóló doktori értekezést, de a legtöbben 
rájönnének, hogy hibáztak - nem tudnak részeknél többet felfogni az egészből. És 
akkor kétségbeesik az ember - ugyan nem Kierkegaard-i értelmében a szónak - és 
leáll.  
Az én tanácsom az, hogy: Kezd a végén! Gyakorta megtalálhatók a nagyobb antikvá-
riumokban az olcsó kiadású A pillanat [Øjeblikket] * számok, könyv formátumban. 
Sokan - kivált teológusok - gondolják, hogy az a Kierkegaard, akivel A pillanat-ban 
találkozunk beteg, mentálisan zavart valaki, akit nem kell komolyan venni. Miután 
mindig nehéz diagnosztizálni a pacienst, miután meghalt, és el is temettetett, kiha-
gyom a beavatkozást ebbe a vitába. De egy biztos:Az, ami A pillanat-ban áll érthető, 
és "az átlagembernek" íródott. Kierkegaard saját neve alatt írta, és maga adta ki, ami 
miatt megbízhatónak kell tekinteni - követve saját kijelentését Az Írói életművem 
főszempontja [Synspunktet for min Forfatter - Virksomhed] című írásában. Ezen túl-
menően, humoros, mély és komoly, harapósan gonosz, változatlanul aktuális - és, 
amint mondám - könnyen érthető.  
 Az, ami a legtöbb embernek érdekes, és jóleső, az a könnyen felismerhető. 
Amikor azonosulni tud személyekkel, akik olyan problémákkal kénytelenek szembe-
nézni, amit az ember maga is átélt, akkor az közelivé és relevánsá teszi az olvas-
mányt. Azt hiszem a legtöbbünk, fiatalok és öregek átéltünk helyzeteket, amikor, 
mint egyének kétségesnek éreztük a társadalommal való kapcsolatunkat, mind benne, 
alárendelve, és hozzá viszonyulva. Ugorj hát vissza az írói életműben és olvasd el a 
korai Félelem és reszketés-t [Frygt og Bæven]. Az olvasó persze már ismeri a proble-
matikát, de az élmény, amint Kierkegaard tekeri a gondolatmenetet minden lehető - 
és legtöbbünk számára lehetetlen - módon. Azt gondolom, hogy ez az a könyv ahol 
Kierkegaard a legjobb, és érthető is - legnagyobbrészt. 
 
Kierkegaard írói életművének áttekintése [magyarul megjelent?] 
Af en endnu levendes Papirer 1838 
Om Begrebet Ironi 1841 
Enten-Eller 1843 
Atten opbyggelige Taler udkom i 6 hæfter 1843-44 
Frygt og Bæven 1843 
Philosofiske Smuler 1844 
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Begrebet Angest 1844 
Tre taler ved tænkte Lejligheder 1845 
Stadier på livets vej 1845 
Afsluttede uvidenskabelig Efterskift 1846 
En literair Anmeldelse 1846 
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand 1847 
Kjerlighedens Gjerninger 1847 
Christelige Taler 1848 
Krisen og en Krise i en Skuspillerindens Liv 1848 
Lilien på Marken og Fuglen under Himlen 1849 
"Ypperspræsten" - "Tolderen" - Synderinen" 1849 
Tvende ethisk-religieuse Smaa Afhandlinger 1849 
Sygdommen til Døden 1849 
Indøvelse i Christendom 1850 
En opbyggelig Tale 1850 
To taler ved Altergangen om Fredagen 1851 
Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet 1851 
Dømmer selv! 1876 (skrevet 1851-52) 
Bladalrtikler [újságcikkek, amik kapcsolatban vannak az írói életművel] 1842-51 
Om min Forfatter-Virksomhed 1851 
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed 1859 
Bladartikler 1854-55 (megjelentek a Haza [Fadrelandet] c. újságban) 
Øjeblikket 1-10 1855 
 
Felhasznált irodalom, és forrás jegyzék: 
Søren Kierkegaard: Samlede værker 1-20; 3. udgave Gyldendal, 1962 
Søren Kierkegaards Efterladte papirer; ved H. Gottsched; C.A.Reitzels forlag 1880 
Søren Kierkegaard: Et tekstudvalg; Paul Möller; Nyt Nordisk Forlag Arnold 
Busck,1982 
Kierkegaards univers. En guide til geniet; Johannes Sløk, Centrum 1983 
Da Kierkegaard tav; Johannes Sløk. Hans Reitzers Forlag, 1980 
Søren Kierkegaards dagbøger; udgivet af Religionslærerforeningen og 
Dansklærerforeningen. Gyldendal, 1973 
Søren Kierkegaard; Johannes Hohlenberg. Minerva bøgerne, Aschehoug Dansk 
Forlag,1963 
Ideens Politispion; Bjarne Troelsen. Systime A/S Herning, 1984 
Søren Kierkegaard Selskabets Populære Skrifter 1-2 og 5-6. Ejnar Munksgaard, 
1952, 1955 og 1956 
Erindringer om Søren Kierkegaard; redaktion Jacon Paludan, Hasselbalchs Kultur-
Bibliotek, 1955 
Søren Kierkegaard, Se Dig i Speilet; citater samlet af Arne Herløv Petersen. Stig 
Vendelkærs forlag, 1984 
Corsaren; M.A.-Goldschmidts årgange genudgivet ved Uffe Andreasen. Det danske 
Sprog og Litteraturselskab, C.A. Reitzels Boghandel A/S 1979 
Den antikke filozofis historie; Johannes Witt-Hansen.Munksgaard, 1965 
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Filosofiens Historie; Arne Næss, Stejrnebøgerneskultur-bibliotek Vintens Forlag, 
1967 
Litteraturhåndbogen; redigeret af Ib F.Hansen m.fl., Gyldendal,1985 
Dans Litteraturhistorie; Gustav Albeck m.fl., Politikens Forlag, 1967 
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Kirsti Lystrup 
 

A mai magyar irodalom  
magával ragadó és igényes bemutatása Norvégiában 

 
A Jung kiadó idealista alapon fenntartott 
folyóirata, a Nordahl & eftf. dupla számot 
szentelt a mai magyar irodalomnak (2007, 3-
4. szám). A kiadvány magas színvonalának 
biztosítéka vendégszerkesztője, Kovács 
Ferenc, a magyarországi és norvégiai kultúra 
legjelentősebb közvetítője. Aligha akad más, 
aki nála jobban ismerné korunk magyar és 
norvég irodalmát. Számtalanszor fordított 
magyarra norvég, svéd és dán irodalmi 
alkotásokat, és szerkesztett e népek mai 
irodalmából antológiákat. Azon kívül, hogy 
ő választotta ki a jelen folyóratban 
megjelenő szerzőket és műveiket, a 
jellegzetes művészi egyéniséget tükröző 
illusztrációk is neki köszönhetőek.  
12 olyan mai magyar szerzőtől szerepelnek 
fordítások a folyóiratban, akik eddig még 
nem jelentek meg norvégul. Ezen kívül 
esszéket és cikkeket olvashatunk e számban 
a legelismertebb mai magyar szerzőkről: 

Kertész Imréről (1929), Nádas Péterről (1942) és Esterházy Péterről (1950). Különös 
jelentősége van annak a villámleveles interjúnak, melyet Thomas Marco Blatt 
készített Szabó Magdával (1917-2007) közvetlenül az írónő halála előtt. A levélváltás 
utánra tervezett beszélgetésükre sajnos már nem kerülhetett sor. Szabó Magda 
művészetét a norvég olvasóközönség jelentős része is ismeri Az ajtó c. 1987-ben  
megjelent regényének fordításából. (Aschehoug, 2006, Den norske Bokklubben 
2008, ford. Kari Kemény). Olvasásra ösztönző Heller Ágnes svéd fordításban közölt 
esszéje Kertész Sorstalanság című könyvéről. Perspektívákban gazdag cikkeket 
olvashatunk Esterházy szerzői munkásságáról és Nádas Péter Emlékkönyv-éről 
Gunnar D. Hansson illetve Ingvild Holvik tollából. Zilahy Péter (1970)  Az utolsó 
ablakzsiráf című művéről Espen Stueland írt. Véleménye szerint Zilahy jobban is 
kihasználhatta volna könyvének igen jó ötletét. 
Legnagyobb érdeklődéssel a fiatalabb szerzők verseit és prózáit olvastam. Dragomán 
György (1973) a Pax Forlag kiadásában megjelent A fehér király c. regényrészletével 
szerepel (Den hvite kongen, 2008, ford.: Kari Kemény). Témája egy törvénytelen, 
ítélet nélküli letartóztatás, és a feleség valamint a tíz éves fiú ehhez kötődő élménye. 
Ez az írás eszembe juttatta Déry Tibor (1894-1977) Szerelem c. ismert novelláját, 
melyre több norvég olvasó bizonyára emlékszik még gimnáziumi tanulmányaiból. 
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Bartis Attila (1968) A nyugalom c. regényéből, melynek hátterét a magyarországi 
átalakulások adják, humoros részletet olvashatunk. Mindkét említett szerző 
emlékeztet minket arra a fájdalmas múltra, amit nem szabadna elfelejteni. Az 
előzőekkel éles kontrasztot mutat Hazai Attila (1967) Vigyázz Zsuzsi! c. írása,  mely a 
felelősség nélküli szabadság következményeit ábrázolja, és Tóth Krisztina (1974) 
irónikusan Ünnep címet viselő verse a materializmusról. A fiatal lírikusok közül 
többen, mint pl. Prágai Tamás (1968) és Lackfi János (1971), általános emberi 
tapasztalatokat fogalmaznak meg igen eredeti és egyszerű módon. Nekem különösen 
tetszett Lackfitól a Billentyűk c. vers.  
Mint arra Szilágyi Zsófia rámutat a fiatal prózaírókról szóló cikkében, legtöbben 
lírával kezdik irodalmi pályájukat. Ebből a szempontból a magyarországi áramlat 
nem különbözik attól, amit máshol is megfigyelhetünk Európában. A fiatalok 
számára legfontosabb saját maguk és a világban való helyük megtalálása.  
A folyóiratban megjelent költőkre jellemző a szabad forma és a gazdag képhasználat. 
Az utóbbi hagyományosan kötődik a magyar nemzeti karakterhez és nyelvhez, 
eredetét a magyar népköltészetben találjuk. Ezért külösen nehezen fordíthatók a 
versek. A szavak és a szóképek használatát igazítani kell a célnyelvhez, újra kell 
teremteni a rímeket és a ritmust. Olvasóként szinte lehetetlen igazságosan megítélni a 
költőket, hiszen a norvég változatban majdnem ugyanolyan fontos a fordító szerepe. 
A gyűjteményt záró próza  közös kultúrörökségünk bizonyítéka. Hagyományos, örök 
érvényű téma – érzelmek és viszonyok – konkrét eseményekkel, történetekkel 
illusztrálva. Kálnay Adél (1952) Dregyán Ancsa boldogsága című novellája magával 
ragadóan ábrázolja, mennyire szükségünk van a befogadásra és a hovatartozásra, és 
azt, hogy nem a ”hírnév” a megoldás. 
A borítón szereplő fotomontázst Ida Skivenes készítette. Fiatal lány megy a félsötét 
erdőben, válla fölött visszatekint. Egy fiatal férfi bizonytalanul néz előre,  az erdő  
világosabb, nyitottabb része felé. Olvasatomban a borító  kifejezi, hogy az 
egyirányúság kényszerének traumája továbbra is élő, de a fiatalabb generáció már 
kezd kiszabadulni a nemzet sötét múltjának örökségéről. A kötetben szereplő 
írásokból úgy tűnik, hogy a ”fiatal írók” talán messzebbre jutottak ebben a 
folyamatban, mint amit a borító képe sugall. 
A lektorálásra néhol kevés idő maradt. A tartalomjegyzékben felcserélődött két 
szöveg, és egyes írásokban az olvasást is zavaró nyelvi hibák maradtak. 
Mindent összevetve ez a gyűjtemény érdekes perspektívában jeleníti meg a mai 
magyar irodalmat. Nincsenek benne hosszú szövegek, és talál benne magának valót 
az is, aki a ”hagyományos” magyart, és az is, aki ”valami újat” keres. De az 
olvasónak fel kell készülnie arra, hogy sokoldalú irodalmi modernitással találkozik, 
mely időnként koncentrációképességet és tolmácsolást is követel. 
A magyar irodalmat, és azon belül, főleg a lírát, a nemzet lelkiismeretének tekintik. 
Igy tehát a jelenkori irodalom betekintést nyújt a mai magyarországi áramlatokba. 
Azzal, hogy az Antológia közvetíti ezt a norvég olvasóknak, jelentősen hozzájárul a 
magyar társadalom megértéséhez is. 
                                                                                      Fordította: Kunszenti Ágnes 
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Kovács katáng Ferenc:  
 

Északi ellenfényben 
Dán, norvég és svéd dráma és irodalom, Nagyvilág Könyvkiadó, Budapest, 2008* 

 
 
Az északi irodalom iránt érdeklő-
dők örömmel értesültek Kovács 
katáng Ferenc legújabb esszéköte-
tének megjelenéséről, melynek 
bemutatójára 2008. október 27-én 
került sor Pesten a Bajza utcában. 
A Magyar Írószövetség Klubjában 
tartott esten elhangzott, mi hívta 
életre ezt a könyvet: bár – Kovács 
Ferenc elkötelezett munkájának is 
köszönhetően – egyre több norvég, 
svéd és dán mű jelenik meg ma-
gyar fordításban, a hazai olvasókö-
zönség számára nagyon hasznos 
lehet egy átfogó képet nyújtó esz-
szégyűjtemény a kortárs északi 
irodalomról.  
A kötet tartalmilag két fontos egy-
ségre oszlik: az első rész a színhá-
zé, a második pedig egy XX. szá-
zadi irodalmi áttekintésé. 
 

A színház 
Norvégiáról elsőként valószínűleg a nagy drámaíró, Henrik Ibsen jut eszünkbe. Oslo 
legjelentősebb irodalmi eseményei közé tartozik az évenként felváltva megrendezett 
Nemzetközi Ibsen Fesztivál és a Kortárs Drámafesztivál, melyekről rendre jelennek 
meg a színvonalas szakmai tudósítások Kovács tollából. A sorokat olvasva magunk 
előtt láthatjuk az egyes darabok díszleteit, tájékoztatást kapunk a rendezői koncepci-
ókról, s a művek tartalmáról is. E beszámolók nem titkolt célja, hogy az is gazdagod-
hasson a fesztiválok kincseiből, akinek nem áll módjában ezeken részt venni. 
Az első Ibsen Fesztivált 1990-ben rendezték meg Stein Winge, az oslói Nemzeti 
Színház akkori igazgató-főrendezője kezdeményezésére. Az első öt alkalommal 
évenként tartották (20. old.), sajnos azonban idővel arra kényszerültek, hogy áttérje-
nek a kétévenkénti megrendezésre. „Egyre nehezebb szponzorokat találni, s ez bi-
zony érződik a Fesztivál színvonalán. A rangot adó jeles külföldi társulatok vendég-
játékából van egyre kevesebb. Még szerencse, hogy legalább a skandináv színházak 
jelen vannak; dánok, finnek, svédek. Komoly, színvonalas előadásokkal, nagy nevek-
kel, közönség és szakmai sikert aratva.” (13. old.) 
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A kötetben négy fesztiválról olvasható beszámoló: a 2000-ben, 2002-ben, 2004-ben 
és 2006-ban tartott fesztiválokról. Ezek egy-egy téma jegyében zajlottak. 2002-ben 
Ibsen és Csehov közös szellemi örökségét dolgozták fel, ami ugyan eredményezett 
„néhány kétes értékű előadást, rendezvényt” (19. old.), mint pl. A vad sirály, de 
ugyanakkor a jól ismert Ibsen-darabokat is láthatta a nagyérdemű. 2004-ben a Nóra-
rejtély állt a középpontban; az, hogy vajon mi különös rejlik abban a nőben, „akit 
férfi álmodott meg, s szinte kivétel nélkül férfiak rendeznek színpadra”, és aki több 
mint egy évszázada képes lázban tartani a közönséget (21. old.). 2006-ban pedig a 
tizedik, jubileumi Fesztivál (egyébként csupán egyike az Ibsen halála 100. évforduló-
jára rendezett ünnepségsorozatnak) témája Hedda, a végzet asszonya volt. A szinte 
állandóan helyet kapó darabok: A babaház; Ha mi, holtak, feltámadunk; Hedda 
Gabler; Kísértetek, Kis Eyolf. Aki e fesztiválok rendszeres látogatója, az egészen 
sokszínű rendezői megvilágítást ismerhet – a hagyományos bemutatót és a meghök-
kentőt, az Ibsen-korabeli díszletet és a farmernadrágos verziót, az eltáncolt és az ősi 
operastílusban előadott darabokat, nagy sikereket és kevésbé ütős előadásokat. 
Az első Kortárs Drámafesztiválra 2001 őszén került sor Oslóban. Ezt az Ibsen utód-
jának kikiáltott, negyvenes éveiben járó, újnorvég nyelven alkotó, norvég drámaíró, 
Jon Fosse munkásságának megismertetésére szánták, aki jól ismert Európa-szerte, 
hiszen színdarabjai különböző nyelveken, köztük magyarul is olvashatók. A fesztivál 
utolsó napján nemzetközi konferenciát is tartottak, melynek Fosse volt a témája (44. 
old.). Legnépszerűbb darabjait természetesen műsorra tűzték, így az Őszi álom, a 
Névadás és a Valaki jönni fog címűt. Emellett olyan megrázó történetek is színpadra 
kerültek, mint egy depressziós fiatalember sorsa, aki maga ellen bérgyilkost fogad 
fel, ill. egy, a koncentrációs tábort túlélő ember regényéből készült egyszemélyes 
előadás. 
A fesztiválnak hatalmas sikere volt, ennek ellenére nem sikerült a következőt a terve-
zett módon két évvel később megtartani. A második Kortárs Drámafesztiválra ezért 
csak 2005-ben kerülhetett sor, ekkor azonban mind mennyiségi, mind minőségi szin-
ten nagyot alkotott. Tizenkét játszóhelyen huszonhárom darab, háromhetes periódus-
ban 111 előadás volt a mérlege. Jon Fosse – Lebegés, Csodás, Melanchólia c. művei 
– mellett az új, ú. n. in-yer-face irányzathoz tartozó Sarah Kane, a modern mozgás-
színház-társulatával fellépő Jo Strømgren vagy az orosz Presznyakov-fivérek már egy 
olyan modern generációt képviseltek, akik provokatív stílusban, erőszakot, félelmet 
sugárzóan jelenítik meg a valóságot.  
Az Ibsen Fesztiválokhoz hasonlóan a külföldi társulatok a Kortárs Drámafesztiválon 
is jelen vannak, de – ahogy a kötetben lévő két beszámolóból kitűnik – lényegesen 
szerényebben. 
 
Esszék a XX. századi északi irodalomról 
Az Északi ellenfényben második részében a dán, a norvég és a svéd irodalom utóbbi 
néhány évtizedes alakulásáról olvashatók tanulmányok. A dánokról és svédekről rö-
videbb, a norvégekről hosszabb áttekintést kapunk – ennek a terjedelmi különbség-
nek talán az az oka, hogy a szerző átfogó képet igyekszik festeni az északi horizont-
ról, de Norvégiához való személyes kötöttségét nem tagadhatja meg.  
A dánok XX. század végi prózájára Hans Hertel, a Koppenhágai Egyetem professzo-
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ra az „anorexiás” jelzőt használta, mert „leginkább egy anorexiás beteghez hasonlít-
ható; ultraminimalisztikus, aszketikus tökéletességre törő”. (74. old.) Művelőik nagy 
része az Íróiskolából került ki, ahová diplomával a kézben lehetett csak bekerülni. Az 
Íróiskolában „az írásgyakorlatokon a több fázisban történő elemzés során műveik 
egyre csiszolódtak, tömörödtek, mígnem szikárrá, csontra aszottá, anorexiássá váltak. 
A figurákról lecsupaszodott a múltjuk, függetlenné váltak időtől és tértől, s az esemé-
nyek banálisak, katarzis nélküliek lettek. Felerősödött viszont az ego, a mesélő én 
szerepe.” (63. old.) Néhány név az Íróiskolát végzettek közül: Helle Helle (1965), 
Simon Fruelund (1966), Katrine Marie Guldager (1966), Peter Adolphsen (1972) 
vagy a tanyasi gazdává lett, s témáit onnan merítő Hans Otto Jørgensen (1954). 
A dráma sokáig háttérbe szorult, megújulása a kilencvenes években Peter 
Asmussennek (1957) köszönhető, aki szerint „az absztrakció, a politika és a morál 
érdektelen a dráma szempontjából; a lét alapigazságairól kell, hogy szóljon: életről és 
halálról, szerelemről és szenvedésről, fényről és árnyékról. Ha ideákat, gondolatokat 
akarnék megfogalmazni, és közzétenni, akkor esszét írnék. Igazából nem tudom, mi-
ről szólnak a darabjaim. Fejtsék meg azok, akik nézik.” (65. old.) 
A XXI. század embere, főleg fiatalja, már a világhálón szocializálódik. Az irodalom 
is ennek megfelelően alakul, népszerűek pl. az email-novellák. A művek témái egyre 
inkább reflektálnak a kor ellentmondásos jelenségeire, mint a modern információ-
technológia hatása, az emberi kapcsolatok alakulása, de a bevándorlókkal való konf-
liktusok vagy a generációs problémák is. Meg kell továbbá említeni azt, hogy bár 
fennen hangoztatták a kilencvenes évek Dániájában a regény halálát, a kétezres évek-
ben számos történelmi tárgyú írás és emlékezésregény jelent meg pl. Eddie Thomas 
Petersen, Jakob Ejersbo, Peter Høeg, Kirsten Thorup tollából. 
„A műfajok – a regény, a novella, a vers – között elmosódott a határ. Ahol korábban 
biztosak lehettünk egy adott stílus, forma, téma kereteit illetően, ott ma már csak el-
mosódott körvonalakat találunk. Ködös a határ a faktum és a fikció között, új kifeje-
zés született: fakció. Egy és ugyanazon művön belül keveredik a patetikus, a komi-
kus, a poétikus, a cinikus. Az archaikus beszédbe a szleng, a gyerekszáj s a rap ve-
gyük. A műfajkeveredés komoly gondot okoz például a könyvtáraknak, nem tudják 
eldönteni, hogy egyes műveket milyen kategóriába soroljanak Dániában.” (78. old.) 
A svéd kortárs költészetből az esszékötet végén találunk pillanatképeket. A szerző 
egy svéd kortárs-líra antológia szerkesztésén dolgozott közösen Mervel Ferenccel, a 
neves műfordítóval, nyelvésszel, akinek gyors lefolyású betegsége miatt azonban az 
antológia nem jelenhetett meg. Hogy az összegyűjtött anyag ne vesszen kárba, össze-
állítást közölt a Nagyvilág című folyóirat, illetve elkészült az Északi ellenfényben 
kötet záró esszéje. Ez utóbbiban a jelentősebb költők rövid méltatása és illusztráció-
ként egy-egy versük olvasható. Ebben Per Helge (1945), Göran Greider (1959), Eva 
Ström (1947), Elisabeth Rynell (1954), Kristian Lundberg (1966), Bengt Berg 
(1946), Kristina Lugn (1948), Lars Norén (1944), Tomas Tranströmer (1931) és Lars 
Gustafsson (1936) kapott helyet.  
Gustafsson vetette papírra a következő sorokat (161. old.): 

A világ hallgatósága Bach előtt 
Lenni kellett egy világnak 
az d-moll triószonáta előtt, egy világnak 
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az a-moll partita előtt 
de milyen volt az a világ? 
Visszhangtalan, nagy terekből álló Európa 
s tudatlan hangszerek mindenütt, 
ahol a Musikalisches Opfert s a Wohltemperierte Klaviert 
nem játszották még klaviatúrán. 
Kies templomok 
melyekben nem fonta körbe soha 
az önzetlen szeretet szopránja a Húsvéti Passió 
lágyan érzékeny fuvola hangját. 
Nagy lomha tájak 
hol öreg favágók baltacsapásai hallatszottak csak 
vad kutyák mérges csaholása télen 
s mint csengettyű – szikrázó jégbe harapó korcsolyák. 
Nyári levegőégben surranó fecskék 
tengeri kagyló búgását fülelő gyermek 
és sehol Bach, Bach sehol 
a világ korcsolya-csendje Bach előtt. 

A norvég irodalom kap legtöbb helyet Kovács katáng Ferenc kötetében, ebből jelen 
cikkben a teljesség igénye nélkül szemezgetünk.  
Az áttekintés az ötvenes évekkel kezdődik, amikor Norvégiában több, a kultúrát je-
lentősen befolyásoló változás történt. Számos ma élő és alkotó író a hatvanas évek-
ben lépett a nyilvánosság elé. Közös bennük, hogy a háborút, a német megszállást 
fiatalon vagy egyáltalán nem érték meg. Még fontosabb talán, hogy egy fejlődő gaz-
daságban, jobb tanulmányi lehetőségek között nőttek fel. A hatvanas évek iskolare-
formja lehetővé tette a tizenkét éves iskolázottságot és több férőhelyet biztosított a 
főiskolai, egyetemi képzésben. A nőknek alapvetően megváltoztak a lehetőségeik az 
iskola- és szakmaválasztásban, ami megalapozta a hetvenes évek nőmozgalmának és 
nőirodalmának a kibontakozását.” (81. old.) Általánossá vált továbbá a televízió, ami 
behozta a nagyvilág eseményeit az otthonokba, és egyúttal felborította azok nyugal-
mát.  
Az irodalomra nagy hatással volt „a könyvklub-hálózat kialakulása is, melynek kere-
tén belül minőségi irodalom került az egyre vásárlóképesebb olvasók kezébe. Az 
állam kötelezettséget vállalt minden kiadott szépirodalmi műből adott példányszám 
felvásárlására a könyvtárak, iskolák, intézmények számára.” (81. old.) 
Ebben az időben a meghatározó irodalmárok a Profil c. folyóirathoz kötődtek.  
A nyolcvanas évek újabb nagy változásokat hoztak: a vásárlási láz, a jólét, az újgaz-
dagok kora érkezett el. Csökkent a különbség a nagyváros és a vidék között. Az urbá-
nusság fogalma egyre pozitívabb jelentést kapott, hiszen az európaisággal kapcsolták 
össze. A kávébárok a fiatalos életmód kellékei lettek. (127. old.) Előretört a kispróza 
(képviselői: Ambjørnsen, Anne B. Ragde, Gro Dahle), melynek főbb témái a kapcso-
latok hiánya, a kommunikációs akadályok, az elkeseredés és a félelem voltak. (107. 
old.) Megjelent a posztmodern regény, mely pl. Fløgstad tolmácsolásában olyan – a 
nyelv által irányított – társadalmat mutat be, ahol a zenéből muzak, a hírekből 
newzak lesz, és s különböző médiumok kiragadott elemeiből áll össze szöveggé. 
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(133. old.) Ennek ellenpólusaként fogható fel Erik Fosnes Hansen (1965) több nyelv-
re lefordított történelmi regénye a Titanic pusztulásáról. Jostein Gaardner (1952) a 
Sophie világa c. levélregénnyel robban be a nemzetközi irodalmi köztudatba.  
A nőmozgalom „sikerei”, az „elvileg semmi akadálya, hogy bárki bármi lehessen” 
mottó megélése súlyos kérdéseket vet fel, melyek lecsapódnak a szépirodalomban is. 
Gerd Brantenberg ironikus stílusban írt regényéből (Egalia lányai), egy anya-fia pár-
beszédéből idézünk: „A férfiakban nincs akarat. A férfiak legszívesebben otthon ma-
radnának. Maradjanak! A férfiaknak rossz a lelkiismerete és azt hiszik, nincs értéke a 
munkájuknak. Az, amit otthon csinálnak, (…) ezerszer értékesebb, mint amit a nők 
csinálnak, papírokat tologatnak, értekezletekre járnak, s az ország fontos ügyeiben 
hoznak határozatot. (…) A férfiak gondoskodók, a legalkalmasabbak arra, hogy gon-
doskodjanak a gyerekekről…” (87. old.) 
Komoly társadalmi, szociális problémákat jelez a kilencvenes évek írógenerációja a 
„Válság a családi fészekben” gondolat megfogalmazásával. A széttört családok, a 
válások és abortuszok magas száma, a szexuális élet egyre korábbi megkezdése, a 
nemi szerepek összezavarodása, a magányosok helyzete, a gyereknevelés kérdései 
regények, novellák témájává válnak pl. Hanne Ørstavik (1969), Trude Marstein 
(1973) vagy Tore Rendberg műveiben. (137. old.) 
A neves drámaíró, Jon Fosse is regényíróként kezdte. Lassú ismétlésekkel teli elbe-
szélései közül a legjobbak ritmikusak, szuggeráló hatásúak, költőiek voltak. Nyelvé-
nek költői ereje is korán megmutatkozott. „Kevesen hitték volna, hogy Fosse külön-
leges stílusa a színpadon is megállja a helyét. Mégis tény, hogy ő lett a legtöbbet ját-
szott norvég drámaíró hazájában és külföldön egyaránt. Költői, stilizált, kevés szerep-
lős kamaradarabokat ír, többnyire családon belüli viszonyokról és közeli kapcsola-
tokról. Ezek keretében jelenít meg alapvető érzelmi konfliktusokat, nagyon-nagyon 
cselekményszegény helyzetekben. ” (139. old.) 
A jövő generációjára tekintve a szerző az irodalmi portálok közül is felsorolja a jelen-
tősebbeket, melyek nemcsak a Norvégiában, hanem a más országokban élő, norvégül 
beszélő, fiatal olvasók figyelmére is számot tart. És bizakodóan tekint az 1970 után 
született alkotókra, akik különféle területen próbálják ki tehetségüket. 
„Sokoldalúságuk, legtöbbjük esetében egyetemi végzettségük, közéleti tevékenysé-
gük, s nem utolsósorban jelentős alkotásaik garantálják, hogy a norvég irodalmi élet-
ben maradandó nyomot hagyjanak maguk után. A közvetlen előttük járó nemzedéktől 
meglepően nagy szellemi és lelki támogatást kapnak. Többük műve már nemcsak a 
skandináv nyelvek egyikén olvasható.” (140. old.) 

 
„Az északi irodalom vonzásában élek.” – vallja Kovács katáng Ferenc író, költő, mű-
fordító, az Oslói Egyetem médiamérnöke, aki 1982 óta él Norvégiában. Kétségtelen, 
hogy az északi kultúra vonzása és a magyarok iránti elkötelezettség egyaránt része 
életének. Az Északi ellenfényben című kötet is annak ékes bizonyítéka, hogy e két, 
térben távol lévő vidék közel hozható egymáshoz.  

Hulej Enikő 
 
 * A cikkben a zárójelesen közölt oldalszámok a kötetből vett idézetek forrását jelzik.  
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Baják K. Zsuzsanna (Susy Berg) : Strucctojás, (Esztergom, 2007) 
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Az Ághegy Könyvek 5. kötete 

ERDÉLYI SZÉPMÍVES CÉH 
EMLÉKKÖNYV 

1924 - 1944  

1990 - 1995 
Az Emlékkönyv a viszontagságos életű Céh 
dokumentumkönyve. Összeállította még 
1995, tehát Svédországba érkezése előtt: Tar 
Károly. A kötet történetéről többet tudha-
tunk meg a szerkesztő két utószavából: 

Utószó helyett 

1994-ben az Erdélyi Szépmíves Céh gyakor-
latilag vezetés nélkül maradt. Ekkor anyagi 
juttatás nélkül elvállaltam, hogy rendbe ho-
zom a Céh kilencvenes évek elején összezi-
lált szénáját. Ezt a könyvet kilenchónapos 

intézői munkám közben állítottam össze, és 1994-ben képekkel és mellékletekkel, 
másolásra alkalmas átlátszó famentes (paus) papíron leadtam a kolozsvári Glória 
nyomdába.  Kós Károly idejében minden ötödik esztendőben készült egy a Céh mun-
káját bemutató, a könyvkiadó munkájával elszámoló kötet. Ezt a hagyományt volt 
szándékomban követni. Az egyik régi emlékkönyv 28.000 magyarországi előfizető 
nevét tartalmazza, fedőlapján pedig, a különleges oklevélszerű borítón, Kós Károly 
jellegzetes betűivel annak az olvasónak a neve áll, akinek ezt a díszes könyvet a Céh 
megküldte. Ez nyilván 28.000 kézzel címzett kötetet jelentett.  Merthogy eleink nagy 
becsben tartották a könyvkiadót pártoló tagságot.  Ezt szerettem volna magam is. 
Ezért terveztem és állítottam össze ezt a könyvet. Ez a kötet képezte volna a Céh bel-
földön és külföldön egyaránt fiókszervezetekbe tömörült tagsága további növelésé-
nek alapját.  Sajnos, nem futotta időmből, el kellett jönnöm, ott kellett hagynom Ko-
lozsvárt, Erdélyt, hogy új életet kezdjek unokáim szolgálatában.  Reméltem, és azóta 
is remélem, hogy az Erdélyi Szépmíves Céh történetét dokumentumokban bemutató 
összeállításom, amely többek között tartalmazza a Céh által kiadott könyvek kiegé-
szített címtárát, a Céh íróinak rövid szócikkekbe tömörített életrajzi adattárát is, egy-
szer majd napvilágot lát. Hiszen ahhoz, hogy intézőségem idején a munkatársaimmal 
toborzott kétezer hatszáznyi pártoló tagon kívül, Erdélyben, Magyarországon és a 
világ legkülönbözőbb országaiban továbbiakat is megnyerjünk az Erdélyi Szépmíves 
Céh továbbéltetése ügyének, nagy szükség lenne egy ilyen, a Céhet teljességre törek-
vő ismertetőre.  

A könyv megjelentetését 1995-re terveztem. A ESZC tagjai már nagyon várták, és 
követelték azt a beszámolót, amely a Céh ügyeit megnyugtatóan tisztázza, és jövőjé-
ről, terveiről is bővebben szól. Sajnos, az anyagiak hiánya miatt, az ESZC-nek ez a 
beígért könyve sem jelenhetett meg. Svédországból időnként hazatérve hiába  



szorgalmaztam megjelenését, erre azóta sem került pénz. Közben eltelt újabb hét 
esztendő. A Céh mindenféle nehézségei, mellőztetése ellenére még él, könyvei is 
megjelengetnek.  A hiányzó öt esztendőről, miután a Céh elnöke erről folyamatosan 
megfeledkezett, kérésemre, Kisgyörgy Réka, az ESZC utánam következő intézője, 
elvállalta, hogy megírja a beszámolót, illetve a könyv utószavát.  Ez lehetett volna e 
kötet harmadik része. Erdélyi Szépmíves Céh 1924-1944 és 1990-1995 részek után 
magától értődően következnie kellene az 1995-2000, majd a 2000-2005 közötti évek-
ről szóló beszámolóknak, dokumentumoknak.  Tavaly, miután Orbán János Dénes-
nek a nyakába szakadt a Céh minden elhanyagolt ügye, őt kértem arra, hogy haszno-
sítsa, fejezze be munkámat. Remélem, hogy előbb-utóbb ez is sikerül neki. Addig is a 
Magyar Elektronikus Könyvtár révén és segítségével kívánom, az érdeklődök elé 
tárni, a megismerésre mindenkor érdemes, dokumentumokból álló Céh tanulságos 
történetét. 

Stockholm, 2004.június 30  

Utolsó utószó 
Az újraalakított Erdélyi Szépmíves Céh háza táján nem sok jó történt az elmúlt évti-
zedben. Ezek számbavétele, a régi Céh hagyományai szerint, nem egy, hanem az 
ötévenkénti megjelenést számítva, immár három másik emlékkönyv szerkesztőjének 
feladata lett volna. Feladva a hagyományokat, különféle érdekek mentén, megjelent 
még néhány tervszerűsítés nélküli kötet, amelyekből nem jutott az 1995-ben több 
mint kétezer hatszáz fizető tagot számláló könyvbarátoknak. A Céh kolozsvári irodá-
ja fokozatosan átalakult, a Céh jövőjéről felvilágosítást ott már senki sem kaphatott. 
Kiss Jenő költő, a régi Erdélyi Szépmíves Céh utolsó, az újraalakuláskor tiszteletbeli 
elnöki tisztet vállaló szerkesztője (és unokája Márton Zoltán) által ajándékozott teljes 
Erdélyi Szépmíves Céh-könyvtár, gondos gazda híján, a prédálók kénye-kedvének 
kiszolgáltatva megfogyatkozott.  
Mostanában az a furcsa hír járja, hogy a Könyvkiadó eladásra került. Az újraalakult 
Erdélyi Szépmíves Céh nem rendelkezett könyvkiadási joggal, így aztán, nehezen 
elképzelhető, hogy eladható vagy megvásárolható valami, ami nincs. Erdélyi Szépmí-
ves Céh könyv megjelenéséről az utóbbi években nincs adatunk. 
E könyv szerkesztőjének nem tiszte, hogy az 1994-1995-ben, önzetlen, anyagi jutta-
tás nélkül végzett intézői munkája utáni években, a Céh életében/megszűnésekor 
bekövetkezett fejleményeket vizsgálja, ezért csak arra szorítkozhat, hogy az Emlék-
könyv megjelentetését elősegítő igyekezetéről beszámoljon. 
Miután az Emlékkönyv szerkesztett változatát, a Céh könyveinek első sorozatába 
tervezett más kötetekkel együtt, a kolozsvári Glória nyomdába leadta, hogy a Céh 
további terjeszkedéséhez megfelelő ismeretterjesztő könyvet nyújtson, és a közel 
háromezres tagságot és érdeklődőket pedig tájékoztassa, hiába várta a nyomdai mun-
kálatok megkezdését, a Céhnek ígért különféle pályázati támogatások híján erre nem 
került sor.  
Az eltelt évek során az Emlékkönyv kéziratát rendre számos erdélyi és anyaországi, 
de még egy svédországi könyvkiadónak is felajánlottam. Nemleges, elodázó és taga-
dó válaszokat kaptam. Az általánosítás sajnálatosan igaz, példákat sem említhetek, 
mert tapasztalatból tudom, hogy csak lelkiismereti indoklással élhetek, de amikor, két 
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évtizeddel ezelőtt, lelkiismereti önvizsgálatra szólítottam az erdélyi szerkesztőket és 
néhány főszerkesztő nevét kicsi betűkkel írtam, sokak fején olvadt a vaj, választ a 
felvetett időszerű kérdésemre nem kaptam, mert az új körülmények között kisebb 
gondjuk volt a közérdek, de rágalmat csőstül kaptam azoktól, akik az ujjuk mögé 
bújtak és még azoktól is, akikről azóta kiderült, hogy mellékállásban a besúgást gya-
korolták. Reményik idézettel vallom: „Nem a mi dolgunk igazságot tenni, a mi dol-
gunk igazabbnak lenni.” Igazabbak pedig nem lehetünk elhallgatásokkal, lakkozá-
sokkal, nyuszi természettel. Az Erdélyi Szépmíves Céh ügyeit egyszer már éppen 
nyílt színvallással sikerült visszafordítanom, ezernél több új hívet szerezhettem a 
körém gyűlt lelkes szervezőkkel. Biztos vagyok abban, ez másoknak is sikerülni fog, 
ha majd rádöbbennek, hogy mekkora szellemi és anyagiakban is kiszámolható értéket 
jelent a Céh hagyománya. 
Az Emlékkönyv befejezéséhez többször is kértem az illetékesek zárószavát, nem 
sikerült egyet sem begyűjtenem. Sokan azt hiszik, hogy amiről nem beszélünk, az 
nincs. Csakhogy az Erdélyi Szépmíves Céh, ha méltatlanul elporladt is a sok bába 
között, van és lesz, meg kell tartanunk jó emlékezetünkben. Mert az újraalakult Erdé-
lyi Szépmíves Céh nem volt valakikké, hanem mindnyájunké, minden művelődni 
kész magyar emberré. Mindörökké azoké, akik nem a gyorsan elérhető anyagi hasz-
nát nézik, hanem a jövőjét, amely sohasem lehet ráfizetéses, ha Kós Károly szellemé-
ben irányítják a Céh sorsát.  
Mutatóba, íme, egy a számos levél közül: 
  
„Mivel jócskán elmúlt két hét legutóbbi levelem óta, engedve a régi és nem mindenki 
által elfelejtett szokásoknak, amelyek szerint két hét elteltével hivatali szokásból vá-
laszt remél az ember, újra figyelmedbe ajánlom az Erdélyi Szépmíves Céh emlék-
könyvét, amelyet Bodó Barna által küldtem kezedhez. Mondom hivatali választ remél-
tem, de nagyon jól tudom, hogy a baráti válaszadásnak nincsenek szabályai, ily mó-
don végleg elmaradhat, tekintettel a barátság milyenségének fokozataira. Mivel a 
hadseregben is csak a címzetes káplárságig vittem, s szalagokkal sohasem terheltem 
gyenge vállamat, a köztünk lévő fokozatot sincs érdekemben vizsgálódás tárgyává 
tenni. Inkább csak hivatkozom, a dolgok sajátosságából kifolyólagosan, a sürgőség-
re, ugyanis nemsokára találkozom neves honfitársammal, Pomogáts Bélával, aki 
válaszodtól függően működteti majd ceruzáját, amelyikből a Céhvel kapcsolatos ta-
nulmányát befejezni szíveskedik.  
Ezért most e levelemet zokon ne vedd, hanem szólj bátran, s rögvest, mitévők le-
gyünk? Mit, miket javítgassunk a kötet zárófejezetén? Hagyjuk úgy, ahogy van? 
Avagy pótoljuk rajtad és másokon kívül egyebekkel?  
Hát ez itt a kérdés! Parlamenti szókkal élve: Várom megtisztelő válaszod. 
(Aranyosan mondjad: itt is török, ott is török, a török, ne várjon hiába!)  Üdv. Tar 
Károly” 
 
Évekkel ezelőtt elküldtem a kötet anyagát a Magyar Elektronikus Könyvtárnak. 
(Erdélyi Szépmíves Céh  Emlékkönyv, 1924-1944, 1990-1995 http://
mek.oszk.hu/01900/01926 )  
Azóta tízezernél többen olvasták.  
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Miután Pomogáts Béla szíves közreműködésével kiegészíthettem a kötetet tanulmá-
nyával, a következő levelet küldtem a Céh vélt tulajdonosának: 
„Önhöz fordulunk a Céh hagyományainak továbbéltetése végett. Kós Károly tette 
hagyományossá a Céh tevékenységét bemutató emlékkönyveket. (Az egyik például 
több mint húszezer anyaországi előfizető névsorát tartalmazza.) A kötetet, az 1990-
ben újraalakult ESZC intézője, összeállította és szerkesztette: 
Nemcsak azért ajánlom szíves figyelmébe, mert e kötet a régi Céh legteljesebb ismer-
tetőjét tartalmazza, és az új Céhről szóló részben, Kiss Jenő és Wass Albert eddig 
még közöletlen levelezése is szerepel, hanem mert egyben a Céh további könyvkiadói 
munkájának kiváló népszerűsítésére is alkalmas, hiszen éppen ebből a célból készült, 
de a Céh sajnálatos anyagi körülményei miatt nyomtatásban eddig még nem jelent 
meg. A kötetet Pomogáts Béla tanulmánya fémjelzi, és gazdag képanyag díszíti. A 
kötet csomagolt szövege a mellékletben. 
Üdvözlettel: Tar Károly mkl., író, szerkesztő” 
 
Pomogáts Béla a Magyar nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága elnöke, az akkor 
még közöttünk lévő Méhes György segítségét – sajnos későn – kérte: 
 
„Kedves Gyuri Bátyám! Svédországi barátom: Tar Károly, akit Te valószínűleg még 
kolozsvári író korából ismersz, kért meg arra, hogy juttassam el hozzád a következő 
dokumentumokat, abban a reményben, hogy közben tudsz járni fiadnál a Tar Károly 
által kiadni kívánt kötet megjelentetésének támogatása érdekében.  
Tar Károly összeállított egy kötetet az Erdélyi Szépmíves Céh dokumentumaiból, 
minthogy e nagynevű könyvkiadó vállalat felújításának a 90-es években ő volt az 
egyik kezdeményezője. Tőlem azt kérte, hogy mint irodalomtörténész írjak egy rövid 
bevezetőt a tervezett kiadvány elé. Nos ezeket a dokumentumokat: vagyis Tar Károly 
kötet tervét és az én bevezetőmet küldöm el mellékelten neked, abban a reményben, 
hogy ehhez a általunk fontosnak és kezdeményezőnek tartott akcióhoz a Te közremű-
ködésed és jóindulatod révén a svédországi erdélyi származású magyar írók segítsé-
get kapjanak. A tervezett könyv egyébként Budapesten fog megjelenni, már csak azért 
is, mert innen könnyebb eljuttatni Erdélybe, mint Stockholmból.  
Megértő közreműködésedet és jóindulatodat kérve, Tar Károly nevében is jó egészsé-
get kívánva, szívélyesen üdvözöl: Pomogáts Béla, elnök” 
 
Végül ezt a könyvet a szerkesztő által alapított skandináviai Ághegy-Liget Baráti 
Társaság és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatásával sikerült 
nyomdába küldenünk az Ághegy Könyvek ötödik egyelőre kispéldányszámú kötete-
ként. Összeállítója reméli, hogy valamikor nemcsak a benne összegyűjtött dokumen-
tumok tájékoztató jellege, hanem gyakorlati útmutató jellege miatt is hasznát veszi a 
bizonyára hálás utókor. Az Erdélyi Szépmíves Céh történetének tanulságaira minden 
bizonnyal nagy szüksége lesz majd az utánunk igyekvőknek. 
 
Lund, 2009. január végén                                                                                                         
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Egy visszavont könyvről 
 
A stockholmi Magyar Ház hirdetőjén, 
rövid ideig egy internetes levél másolata 
volt  olvasható. Így kezdődött: „Kedves 
Francesco! Ezennel a könyvet visszavo-
nom és megsemmisítem. Kérlek küld 
vissza a 3 példányt és a két Cd-lemezt. 
Ha nem tetszik és kritikával illethető, 
akkor ne legyen. Sem svéd, sem olasz 
nyelven. Sajnos mindkét nyelvű kiadás 
folyamatban. Leállítom:…” 
György Horváth László írta a levelet, 
amelynek teljes közlésére nem vállalko-
zunk, hiszen nem a szerző és a könyv 
hőse közötti nézeteltérésben óhajtunk 
bíráskodni, hanem csupán sajnálkozá-
sunkat kifejezni afölött, hogy Kovács 
Ferenc Győző illetve  Francesco 
Wittorio Kovács viszontagságos és min-
denképpen figyelemreméltó élettörténet-

ét nem olvashatjuk nyomtatásban. 
Svédországban Francescót  mindenfelé ismerik, számtalan előadáson mesélt rögös 
életútjáról, amelynek legsötétebb  fejezete a szovjet Gulágban eltöltött sanyarú esz-
tendők voltak. Számos lapban olvashattunk róla portrét, méltatták közérdeklődésre 

érdemes, érdekes, az igazságot feltáró 
előadásait. Októberi gondolatok című 
versében így ír:  
Kilencéves fogságom láncra vert bilin-
cse/ Most szabadságom legdrágább 
kincse.  
Valóban páratlan életsors az övé.   
Szülei Kovács József és Halász Anna, 
az első világháborút követő mérhetetlen 
szegénység elől Győrből előbb Bécs-
ben, majd Fiúméban telepedtek le, sza-
bóságot nyitottak. Francesco Olaszor-
szágban született 1927. december 27-
én. 1932-ben került vissza Magyaror-
szágra , ahol gyámjaira bízták, Révfalu-
ban végezte iskoláit. Apja agyhártya-
gyulladásban meghalt. Édesanyja üzleti 

ügyei miatt Olaszországból támogatta. Jött a második világháború. Bátyjával, 
Teddyvel elhatározták, hogy megszöknek Magyarországról, anyjukhoz mennek Fiú-

Francesco a fiatalok körében 
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méba. Tizenhat éves volt. Nem sike-
rült. Beállt a partizánok közé. Elfog-
ták. Megszökött. Újra elfogták az oro-
szok. Fogolytáborba került. Korára 
való tekintettel elengedték. Dolgozott 
a Győri Vagongyárba.n Keresték a 
rendőrök és elkapták. Budapestre vit-
ték, vallatták, kémnek mondták, ver-
ték. Temesváron folytatták. Aztán tíz 
évet kapott. Konstancára vitték, onnan 
Odesszára, aztán az Uralba, erdőmun-
kára. Hajszálon függött az élete. Lőt-
tek rá, vérhast kapott. Sztálin halála 
után Moszkvába került, onnan Ri-

binszkbe az olasz hadifoglyok közé, de nem tudott olaszul. De velük szabadult. Udi-
nében egy szerkesztő segítségével telefonált az anyjának. Be kellett bizonyítania, 

hogy a fia. Az 
ajka alatti anyaje-
gyére hivatkozott. 
Aztán együtt men-
tek Velencébe. De 
az anyjának vissza 
kellett térnie Tito 
Jugoszláviájába. 
Udinében a temp-
lomi kórusban 
énekelt. Nápolyba 
került a menekült-
táborba. 1954 
végén jutott Svéd-
országba, Teddy 
bá ty j a  me l l é 
Uppsalába. Egy 
bálon ismerkedett 
meg Margarétá-
val. Összeháza-
sodtak. Három 

gyerekük született:Péter, Róbert és Angela. 
Francesco Gulág történetei tanulságosak. A fiataloknak különösen. Olyanokat mesél, 
amiről nem igen hallhattak. Ezért hallgatják mindenütt nagy érdeklődéssel. És ezért 
sajnáljuk, hogy a „könyvcsinálásban” járatlan és sietős szerző türelmetlensége, való-
színűleg kiérleletlen, nem egyeztetett és pontosított szövegrészek miatt, Francesco 
nem vállalhatta a könyvet. 

Ligeti Pál 

Feleségével 

Egyik tångagärdei előadása után hallgatóíval 



Tar Károly 

A skandináviai magyar alkotók jövője 
Elhangzott Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fejezetek a nyugat-európai magyar  

értelmiségi körök történetéből címmel megrendezett konferencián,  
2009. április 22-én 

 
Skandináviában százezer magyar él. Erre a kerek számra bizonyára felkapják a fejük 
a kételkedők, ezért sietek hozzátenni: becslésem szerint. Különben hallgatólagosan 
elfogadott becslések szerint Svédországban harmincötezerre, Norvégiában több mint 
tízezerre, Dániában négyezerre, Finnországban pedig mindössze ezerre tehető a ma-
gyarok száma. Izlandon is vannak magyarok. Még izlandi-magyar egyesület is ala-
kult évekkel ezelőtt. Förjaron (Feröer-szigetek) félszázezer lakosa között pedig pár 
(vagyis kettő) éve négy magyar focista is élt, és rövid ideig, családi lapunknak, a Ma-
gyar Ligetnek tudósítója is volt, aki felfedezte, hogy a könyvtárban Petőfit olvashat 
förjszk nyelven.  
Szeretném, ha elsősorban a skandináviai magyarok kételkednének becslésemben. 
Évek óta arra ösztönzöm magunkat, hogy megszámláltassunk, mert valamely apró 
településen, az utcában, a tömbházban, ahol lakunk, nem tudjuk, hányan vagyunk 
magyarok. Összefogásunk eredményessége, a magunk megőrzése múlik azon, hogy 
érdeklődünk-e egymás iránt vagy szótlanul megyünk el, azok mellett, akik anya-
nyelvükön megszólalni hallunk. Higgyék el, hogy megmaradásunk szempontjából 
ennek rendkívüli a fontossága, ezért erre még visszatérek.  
A számoknál maradva megállapítható, hogy a Skandináviába menekült és települt 
magyarok két nagy csoportra oszthatók: az 1956 után érkezőkre és a rendszerváltozás 
előtti évtizedben főként Erdélyből bevándoroltakra. Pontos számuk ismeretlen, de 
kideríthető. Különféle összeírásokból az is kikövetkeztethető, hogy mindkét csoport-
ban nagy számban érkeztek értelmiségiek, akik igyekeztek, a civilizáltabb körülmé-
nyeket kihasználva, leszármazottaikat valamilyen értelmiségi pályára késztetni. Biz-
ton állíthatjuk, hogy a skandináviai magyarok között az értelmiségiek aránya na-
gyobb, mint az ország lakosságához viszonyítottan, a befogadók értelmiségi csoport-
jába sorolhatók számaránya. Svédország minden ezredik állampolgárára jut egy hiva-
tásos képzőművész. Ha csak az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művé-
szeti lapfolyam svédországi képzőművész alkotóival számolunk, a magyar képzőmű-
vészek aránya kétszeresen nagyobb. A Svéd Írószövetségnek tizenegy magyar tagja 
van. De számosan vannak, akiket írói munkásságuk feljogosítana arra, hogy a magyar 
vagy magyar származású írószövetségi tagok számát a jelenlegi kétszeresére növel-
jék. Évekkel ezelőtt kértem a Magyar Írószövetséget, hogy hídszerepünk hangsúlyo-
zása végett, segítsen csoporttá alakulásunkban. Reménykedjünk: ami késik, nem mú-
lik. 
Megszámlálhatóságunkban bízva 
A skandináviai magyar értelmiségiek küldetésük tudatában, fel-felhorgadó igyekezet-
tel tették, amit tenniük kellett. Gyarapították, öregbítették a magyarság hírnevét a 
világban és a skandináv országokban is. Tanulmányok bizonyítják, hogy számosan, 
„akik előttünk jártak” és „akik mellettünk járnak” megbecsült kutatói, művészei, ok-
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tatói voltak vagy még ma is azok, az őket befogadó országnak. Az olyan köztisztelet-
ben álló hazánk fiaira gondolok, mint a svédországi Mervel Ferenc, aki valóságos 
hídemberként, a Cselényi László indította Minoritates mundi könyvsorozatban, több 
kötetben is, a legismertebb skandináviai költők és elbeszélők munkáit fordította. A 
Szenczi Molnár Albert leszármazottjaként Finnországba menekült Tanító Béla, aki 
nehéz anyagi körülmények között, hosszú éveken át vezette magyar közművelődést 
ápoló magyar egyesületet, és a finn Kodály Egyesület egyetlen magyar tagja, a Ma-
gyarok Világszövetségének egyik vezetője volt. Mikola Nándort, a finnországi akva-
rellfestészet iskolalapítójaként tartják számon, már halála előtt állandó emlékkiállítá-
sa volt. Thinsz Géza a költő, író, műfordító egyszemélyes intézményünk volt. 
Solymossy Olivér író, és a svéd rádió munkatársa kiváló példa a beilleszkedésre. 
Wagner Sándor szobrászművész emlékezetes nyomot hagyott a svéd képzőművészet-
ben, a lundi temetőben is van egy szobra. Hiszem, hogy ez a felsorolás közös meg-
egyezéssel, közös munkával folytatható. Kell lennie olyan igyekezetnek, amelynek 
eredményeképpen felmérhető, hogy kik azok, akik előttünk jártak és hírnevet szerez-
tek a magyarságnak. A skandináviai magyar értelmiség sem lehet meg elődeinek ala-
pos ismerete, példamutatásuk értékelése nélkül. És felsorolhatóan számosan vannak a 
„mellettünk járó” értelmiségiek között is olyanok, akik alkotásaikkal példát mutatnak 
a tevékeny magyar életre a skandináviai befogadó országokban. Nem a minősítés 
igényével, csupán néhány nagy nevet említek most, hogy büszkeségünket megalapo-
zottnak tekinthessük. Klein György nyolcvanadik életévén túl is világhíres, a magyar 
származású Nobel-díjasok baráti köréhez tartozó rákkutató, többkötetes író, a magyar 
irodalom szakavatott ismerője. Gulyás Balázs, stockholmi agykutatót az anyaország-
ban is számon tartják. A Kossuth-díjas Bogányi Gergely zongoraművész finnországi 
gyökerei vizsgálva kiderül, hogy családjában számos zeneművész, a népes Szilvay 
családhoz hasonlóan szerzett hírnevet a magyar muzsika népszerűsítésében. A svéd-
országi Szente Imre költő és író neve, nemcsak különleges Kalevala fordításáért, ha-
nem a magyar művelődés tevékeny szolgálatában vált ismertté. Sulyok Vince költő 
norvégiai hídszerepe, fordításai miatt vált az északi magyar művelődés jelentős egyé-
niségévé. Maros Miklós zeneszerző a kortárs svéd zeneirodalomban vívott ki magá-
nak előkelő helyet, nemrég két új operáját is játszották Stockholmban. Kovács katáng 
Ferenc, író, költő, grafikus, az oslói egyetemen tanít és a norvégiai magyar művelő-
dés szervezője. Török Miski Ágnes sokoldalú képzőművész, rézkarcai tették híressé a 
pénzjegyalkotás világában. Lisztes István szobrainak különleges világa, korszerű 
installációinak híre már rég túljutott a norvégiai magas fokú elismerésen és egyre 
ismertebbé válik az anyaországban is. Veress Zoltán, író az Erdélyi Könyv Egylet 
könyvsorozatának szerkesztője. Molnár Veress Pál skandináviai utazó-tiszteletesi 
munkája mellett, olvasmányos lapot is szerkeszt. Szívesen folytathatnám a felsorolást 
napestig, szeretnék meggyőzni mindenkit arról, hogy a skandináviai magyarságnak 
éppen úgy megvannak a maga kiemelkedő értelmiségei, mint bárhol a magyarságnak 
az anyaországban és határokon kívül. Jövőjük, a felületes szemlélőnek úgy tűnhet, 
nem függ szorosan össze a szórványban élő magyarokkal. Beilleszkedésük a befoga-
dó országban általában könnyebb, mint iskolázatlanabb társaiknak. De ha feltett szán-
dékuk szerint, nem óhajtanak beolvadni, ha gyermekeiket magyarul is tanítani akar-
ják, ha ápolni van kedvük anyanyelvüket, s magyarságukat, akkor elkerülhetetlenül 
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kapcsolatot kell tartaniuk valamely magyar közösséggel, egyesülettel. Ha nincs ilyen 
egyesület, akkor a szükségnek engedve maguknak kell alakítaniuk. 
A skandináviai magyar értelmiségiekről elmondható, hogy egy részük tudatosan vál-
lalja a magyarság szolgálatát. Néhányan közülük vállalják a közösségalkotással járó 
vesződséget is, az emberi kapcsolatok szövevényében való eligazodást, a népneve-
lést. De többségük nem találta meg az utat a magyar egyesületekhez, vagy valami-
lyen okból eltávolodott ezektől. Mutatja ezt a statisztika is. Svédországban például 
csak minden hatodik magyar tagja valamely magyar egyesületnek. Ha az egyesületi 
tagokat tevékenyekre és tétlenekre osztjuk, egyesületenként kezünkön számolhatjuk, 
kik azok, akik vállalják a közösségi szolgálatot. Megfigyelhető, hogy a svédországi 
magyar egyesületek tevékenységének nagy részét eddig egyféle szórakoztató szolgál-
tatás szervezése töltötte ki. Előadások, előadói estek sorakoztak, évenként néhány 
közösségi együttlétre alkalmas óra, amennyiben egy-egy színház, művészi előadócso-
port és alkalomadtán politikai és történelmi, ritkán irodalmi témával érkező, vagy 
nemzeti ünnepeink fényét gazdagítani érkezett előadó utaztatását és vendégül látását 
legalább tíz egyesület magára vállalja. A „senki sem próféta a maga hazájában” köz-
hely itt is érvényesült, ritkán sikerült hazai előadót szerepeltetni az egyesületi rendez-
vényeken. Az erre alkalmas értelmiségiek visszahúzódtak, felkérésre várnak. A tét-
lenségre kárhoztatott tagság különféle tevékenységekre szoktatása, a művelődés, a 
hagyományápolás gyakorlásának vezetése értelmiségi feladat. Ezért rendkívül fontos 
minden olyan önszerveződés, amelynek közösségmegtartó célja van. A skandináviai 
magyar értelmiségiek önszerveződésére számos sikeres és tiszavirág életű próbálko-
zás történt. Ezeket akkor nevezhetjük eredményesnek, ha nem az elkülönülést, hanem 
valamely magyar egyesületbe ágyazottan a közszolgálatot példázták.  
Skandináviai magyar egyesületek, körök, csoportosulások 
Dánia 
A dániai magyarok szétszórtsága miatt szervezeti élet csak Koppenhágában és kör-
nyékén alakulhatott ki. A Dániai Magyarok Országos Szövetsége (DMOSZ) 1998-
ban alakult.  Célja, hogy a dániai magyarság egyesületeinek gyűjtő szerve legyen, 
segítse a magyarság dániai beilleszkedését, ápolja a magyar nyelvet és hagyományo-
kat. Öt évvel ezelőtt a DUNA – Dán-Magyar Kulturális Egyesület vacsorás együttlé-
teket biztosított mintegy félszáz tagjának. Már honlapjuk sem működik. A Bartók 
Béla Klub a magyar komolyzene barátainak köre. Tagsága 10-12 fő, ennek a fele 
dán. Jórészt közös zenei programokon vesznek részt.  A Korcsos együttes a magyar 
táncokat kedvelőket gyűjtötte össze, hat évvel ezelőtt is már csak múlt időben emlé-
keztek róla. Nem tagja a Szövetségnek, ezért nem is említik régi honlapjukon a Ham-
vas Béla Klubbot, amelyből az újabb magyar szokás szerint kettő is van, egy sem 
működik kielégítően, a fiatalabbak Látókör csoportja időnként még működik, két 
kezünkön megszámolható tagsággal. 
Finnország 
Magyarok főleg a fővárosban, Helsinkiben és környékén, valamint Turku, Tampere, 
Oulu városokban és vonzáskörzetében élének. A Bóbita klub a Helsinkiben és kör-
nyékén élő, óvodás korú magyar gyerekek, három korcsoportban működő önfenntartó 
klubja, megfelelő könyvtárral is rendelkező magyar óvoda. A foglalkozásokat kéthe-
tente (szombaton) maguk a szülők tartották, minden alkalommal más vállalkozó ked-
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vű szülő vezette. 2005-ben egyesületté alakultak. Honlapjuk jelenleg elhagyatott. A 
Finnországi Magyar Keresztény Közösség ökumenikus istentiszteleteit az alppilai 
evangélikus templomban tartják minden hónap első vasárnapján. A Finnországi Ma-
gyarok Egyesülete tevékenysége  évente néhány rendezvény. Egykori előadásaikkal 
érdeklődést keltő Irodalmi körük, a Vidám Csapat nevű baráti társaság és honlapjuk 
nem működik. A Magyar Köztársaság által fenntartott Magyar Kulturális Központ és 
a Finn-Magyar Baráti Társaság, valamint szerte az országban működő helyi szerveze-
tei jó lehetőséget kínálnak a magyar szervezkedés megújítására. 
Norvégia 
Az utóbbi években sok magyar fiatal érkezett Norvégiába. Haakonsen-Tóth Alíz 
újonnan alapított egy klubot a számukra MIN néven (Magyar i Norge). A klub célja, 
hogy a Norvégiában élő magyar fiatalokat összetartsa. A klubnak nincs vezetősége, 
nincs tagdíja, a havi találkozások fő célja az ismerkedés, barátkozás, kapcsolatok 
ápolása, beszélgetés. Szokás szerint a Kjøkken og Bar vendéglőben jönnek össze. 
(forrás MBK Híradó 2008. okt. szám). 2004 óta közel havi rendszerességgel működik 
a Magyar Filmklub, melyet a házigazdai Dávoti Barnabás és Kovács Ferenc hoztak 
létre azzal a céllal, hogy a mozikban, tévé- csatornákon ritkán vetített s a kereskede-
lemben is nehezen elérhető értékes filmekről tájékoztassa az érdeklődőket. Az estek 
többnyire filmtörténeti előadások, sok-sok filmrészlettel. A klub vezetőség és alap-
szabály nélkül, önszerveződéssel működik s egy munkahelyi tanácsteremben tarja 
estjeit. (forrás: HunNor – Magyarok Norvégiában http://www.hunnor.net/
filmklub.2009.03.01) A Duna Televízió Baráti Körök 1994-től alakultak meg 
(tizenkilenc országban több mint száz baráti kör működik). Az oslói kör vezetője 
Horváth Anikó. A norvégiai Magyarok Baráti Köre 1990-ben alakult Oslóban. Elődje 
az 1930-ban alakult, és hét évig működő Norvégiai Magyar Egyesület, amely a ma-
gyar kultúra, az anyanyelv és a hagyományok megőrzését tűzte ki célul. Az MBK-
nak 150-200 fizető tagja van, a rendezvényeket több százan látogatják. Az egyesület 
havonta tart kulturális rendezvényeket: megemlékezéseket a nemzeti ünnepeinkről, 
színházi előadásokat, filmesteket, bálokat, közös kirándulásokat stb. Tíz éve alakult a 
Csincsele gyermekcsoport, óvodások és kisiskolások játékos ének-zenei foglalkozta-
tására. 1999-ben 12 oldalas kétnyelvű színes tájékoztató füzetet, 2000-ben Magyarok 
Norvégiában címmel könyvet, 2003-ban képes ismertetőt jelentettek meg. 1956-os 
forradalom 50. évfordulójára Mindenki együtt érzett a magyar néppel címmel jelent 
meg könyvük. Honlapjuk  www.mbk-norvegia.no/  tájékoztat az egyesület rendezvé-
nyeiről. A Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) célja, hogy baráti kapcsolatokat ápol-
jon Norvégia és Magyarország között, együttműködik más független norvég és ma-
gyar szervezetekkel, valamint a két ország hatóságaival a kölcsönös megismerés ér-
dekében. Tagjai egyének, cégek és intézmények.  
Svédország 
A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) jogelődje 1974-ben ala-
kult, amikor néhány stockholmi és vidéki magyar egyesületi vezető elhatározta, hogy 
megalakítják az Országos Bizottmányt. Célja az volt, hogy a svéd bevándorlási politi-
ka formálásában részt vehessen, és megfeleljen a svéd állami támogatásban részesülő 
egyesületekkel szemben támasztott minden követelménynek. Egyik ilyen követel-
mény egy demokratikusan választott felelős szervezet létrehozása, amely képviselni 
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tudja a hozzá csatlakozó többi bevándorló-egyesületet. Az Országos Szövetségnek 18 
városban 35 tagegyesülete van, 5675 fizető taggal, anyagi forrásai a tagdíjakból befo-
lyó összegek, valamint a tagok számától függő állami támogatás. Sem a Szövetség-
nek, sem a tagegyesületeknek nincsenek fizetett alkalmazottai. Minden egyesületi 
munkát a magyarság iránti eszmei elkötelezettségből, minden ellenszolgáltatás nélkül 
végeznek a tagok. Az egyesületek általában alapszabályzatukban meghirdetetten 
igyekeznek életben tartani a tagság magyarságtudatát, ápolják a magyar nyelvet és 
kultúrát, valamint nemzeti hagyományainkat, megkönnyítik a magyar bevándorlók 
beilleszkedését a svéd társadalomba. Ott, ahol nem elégednek meg a központilag 
irányított rendezvényekkel, a tagság enged az értelmiségiek kezdeményezéseinek: 
néhány helyen anyanyelvi óvoda működik (Tavaszi szél - Göteborg, Játszóház – 
Stockholm, Vasárnapi Óvoda Lundban és Vällingbyben), irodalmi-, fordítói-, olvasó-
filmkör (Stockholm,Göteborg, Lund stb.). Az egykor félszáznál több magyar nyelvet 
oktató értelmiségit tömörítő Anyanyelvünk Alapítvány helyében, a szórványban élők 
számára, svédországi magyar kezdeményezésre, közös erőfeszítéssel, az  Őrszavak 
(értelemszerűen Szavaink őre) nevű magyarságismereti tanításmódszertani honlap 
létesült nemrég. Stockholmban, a Stuber György kezdeményezte  hétvégi iskolában, 
magyar értelmiségi szülők tanítják a kisiskolásokat és a nagyobbakat is magyar írás-
ra, olvasásra, nyelvtanra, irodalomra, de földrajzra, néprajzra és népzenére is. De 
létezik Lundban, a SMOSZ keretein kívül, a táncház-mozgalom svédországi hajtása-
ként, a Fodor Béla alapította kulturális intézethez kapcsolható Forrás Együttes is. 
Az egyesületek közül, több is nevében hordozza a kulturális jelzőt, de értelmiségieket 
csoportosítónak mindössze néhányat nevezhetünk. Az egyesületek többsége a külön-
féle szórakoztatással, főként bálokkal, vacsorákkal kívánja összetartani a magyarokat. 
Értelmiségieket vonzó egyesület a magyar az orvosok néhány tagból álló egyesülete,  
a virtuális Erdélyi Könyvegylet, amely tagjainak tevékenysége, az évenként egy-
egy, az Egylet családi szerkesztőségben készült kötetre való előfizetésben merül ki, 
és a Stockholmi Magyar Ökuménikus Önképzőkör, amely 1974 óta, irodalmi, törté-
nelmi, zenei, néprajzi, műszaki és biológiai témájú előadásokra hívja tagjait, és nya-
ranta Tångagärdén, a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség gyülekezeti 
otthonában néhány napos táborozást rendez. A Peregrinus Klub a tanulmányaik vagy 
kutatómunkájuk folytatására érkezettek, 2001 végén, Stockholmban, a Magyar Nagy-
követség védnöksége alatt működő virtuális közösség. Célja, hogy a Svédországban 
élő magyarok találkozópontja legyen, és  a magyar értelmiségieket, kutatókat, diplo-
másokat, posztgraduális képzésben résztvevőket és ösztöndíjas diákokat olyan szelle-
mi műhelybe fogja össze, ahol egymással, az otthoni tudományos élettel és más szer-
vezetekkel is kapcsolatot tarthatnak. Hasonlóan virtuális egyesület, a SMOSZ kerete-
in belül működő Ághegy –Liget Baráti Társaság, amely az Internet segítségével tartja 
kapcsolatait mintegy négyszáz, az irodalmi, a képzőművészeti, a zenei, a film-, a fotó
-, és előadó művészetben jeleskedő alkotókkal. A Társaság tagjai alkotásaikkal önzet-
lenül támogatják az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti folyó-
iratot és a Magyar Liget című dél-svédországi magyarok családi lapját, amelyek im-
már egy évtizede minden támogatás nélkül, a szerkesztő kitartó erőfeszítésének be-
tudhatóan működnek, a világhálón és nyomtatásban is rendszeresen megjelennek. 
(http://www.hhrf.org/aghegy/ , http://www.hhrf.org/magyarliget ) Az Ághegynek 
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eddig 25 száma, összesen háromezer négyszáz oldalon, öt kötetben nyomtatásban is 
megjelent és tervezetten, mintegy tíz kötetben, a skandináviai magyar alkotók antoló-
giája kíván lenni, amennyiben továbbra is sikerül megnyernie ügyének „a haza éltető 
figyelmét.” Célja, köztudottan, kettős: az alkotó, tevékeny skandináviai magyar értel-
miség példamutatásának tudatosítása és közösségi szolgálatának elősegítse, valamint 
a skandináviai magyarság hídszerepének mindenoldalú kibontakozásának ösztönzése. 
Az Ághegy bírja a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának erkölcsi tá-
mogatását. 
Lapok, honlapok, rádió, tévé 
Skandináviában számos magyar lap és honlap készül a magyar vagy magyar szárma-
zású értelmiségiek segítségével. Norvégiában a 12-16 oldalon megjelenő, mintegy 
száz előfizetőt számláló (évenként 200 korona az előfizetési díj) MBK Híradó, Svéd-
országban a SMOSZ-egyesületek tagjainak bérmentve küldött huszonnégy oldalas 
Híradó, a hasonló terjedelmű Új Kéve, amely a Svédországi Magyar Protestáns Egy-
házi Közösség lapja, és az ugyancsak negyedévenként megjelenő, nyolc város ma-
gyarjait ingyenesen szolgáló nem tiltott, csak tűrt, de nem is támogatott Magyar Li-
get, a dél-svédországi magyarok családi lapja. Ezek a lapok, a z Új Kéve és a Magyar 
Liget kivételével, több szerkesztőt is foglalkoztatnak. Mindnek honlapja is van. 
Örvendetesen elszaporodtak az egyesületi honlapok is, amelyek nagyban hozzájárul-
nak a skandináviai magyarság szervezettségéhez, tájékoztatásához. (Idetartozónak 
érzem azt a már említett gondolatot, miszerint megszámlálásunk szükséges és hasz-
nos. A szórványban élő értelmiségiek feladata lenne, hogy rábírják, körültekintően 
szervezzék a tevékenységre és tettre vágyó tagságot a magyarságukat vállalók össze-
írására. Szemléletváltás küszöbén állunk a szórványmagyarság megmaradásának mi-
kéntjét illetően. A korszerű eszközök lehetővé teszik, hogy hadat üzenjünk a beletö-
rődésnek, miszerint le kell mondanunk az idegenbe szakadtak harmadik generációjá-
ról. A tétlen hallgatóság helyett, teremtő magyarságra van szükség. Nem elég hallgat-
ni a magyar szót, tapsolni ünnepi alkalmainkon, hanem cselekednünk kell magyar 
közösségeink gyarapításáért. Skandináviában ma már gulyással, kávéval, sütemé-
nyekkel sem lehet összegyűjteni két-három tucatnál több magyart. Bálozni sem jár-
nak ma már annyian, mint régen. Az atomizálódás folyamatának engedve nem ismer-
jük egymást. Megszámlálhatóságunk következménye lehetne aztán, például az a szer-
vezettségi forma, amelyben feleleveníthető volna az ősi tizedes szokása. Ha a magyar 
családok tízenkénti csoportokban tudnának egymásról, ha számon tartanák, segítenék 
egymást, összetartozásuk nemzeti értékeink, hagyományaink őrzésében sokat segíte-
ne. A honlapokkal immár könnyebben véghezvihető volna ez a munka. Svédország-
ban például az eniro kereső segítségével minden telefontulajdonos címét, térképen is 
feltüntetett lakóhelyét könnyen leolvashatjuk.) Jó szolgálatot tesz a HUNSOR, amely 
a svédországi magyarok hírfigyelője, egyre javuló tartalommal és külalakkal. Skandi-
náviai magyar rádióadás ismereteim szerint csak a lundi bevándorlók szövetsége jó-
voltából működik. A helyi magyar egyesület adása vasárnap délután 4-től 5-ig, az 
Ághegy Irodalmi Rádió szombaton 4-től 5 óráig, a Transylvania Rádió pedig szom-
batonként 5-től 6 óráig sugározza adásait. Mindhárom rádió műsorát magam szer-
kesztem. Évekkel ezelőtt történt próbálkozás stockholmi magyar tévé adás indítására. 
Jelenleg a lundi bevándorlók tévéjében tervezünk magyar nyelvű műsort. A lapok, 

A skandináviai magyar alkotók jövője                      3586 



honlapok, rádió és tévéadások jó működéséhez elsősorban magyarul is beszélő és író 
munkatársakat keresünk, fiatal értelmiségiek erőt próbáló közösségi szolgálatát kell e 
célból megfelelően kialakítanunk. 
A skandináviai magyar értelmiség a magyar közösségeken túl, külön úton is megva-
lósíthatja álmait. Beilleszkedve és beolvadva a befogadó ország társadalmába, képes 
az idegenekkel szembeni bizonyos fenntartásokon túltennie magát, és egyenjogúságá-
nak érvényt szerezve sikeres lehet, tehát úgy tűnik, mindenképpen van jövője. Csak-
hogy lemondva magyarságáról és hivatástudatából eredő magyarság szolgálatáról, 
már nem számít magyar értelmiséginek. Vannak, akik az otthoni politikák bírálatával, 
az anyaországon kívüli magyarok csúfos megtagadásával szemben, ezt könnyen te-
szik. Titkolják vagy tagadják nemzetiségüket, nevet változtatnak, hogy majd idős 
korukban vissza-visszatérjenek szülőföldjükre, ahol sikereiket ünnepelhetik, és kül-
földön szerzett hírnevüknek megfelelően átveszik majd a haza kitüntetéseit, élvezik 
megbecsülését. Igazi jövője pedig csak azoknak lesz, akik tudatosan vállalják nemze-
tiségüket és tehetségüknek, tudásuknak megfelelően áthagyományozzák gyermekeik-
re és kisközösségeikre sajátos kultúrájukat, jó magyarságukat, magyarságszolgálatu-
kat. 
Erdélyi vagyok. Hiszékeny és naiv mindhalálig.  Sok száz esztendeje kolozsvári. 
Megfogadtam Apáczai Csere János intelmét miszerint „Ha nem iparkodunk, hogy az 
időt hasznosan eltöltsük, dicsőség nélkül, barmok gyanánt fogunk az életből kimúl-
ni”. Dsida Jenőtől tanultam: „mindig magunkért, soha mások ellen”. Magammal hoz-
tam Svédországba Reményik Sándor biztatását: „Ahol állsz, ott vesd meg a lábad!” 
Őrzöm Kós Károly nekem dedikált könyvét Erdélyről és kisebbségi lét küzdelmeiről, 
és példáját népem szolgálatáról. És magamba szívtam a születésemkor folytatott er-
délyi kisebbségi sors Nem lehet vitájának tanulságait is.  
Kérdezem hát, van-e jövője a skandináviai magyar értelmiségnek, és az ott élő ma-
gyaroknak, akik a magyar alkotóktól várják a példamutatást. Ma még nem tudom, 
hányunk jövőjéről van szó. Holnap, az itt munkát és nyugalmat remélőkkel, az ide 
északra vágyókkal talán százezernél is több magyarral számolhatunk. A válasz pedig 
nem lehet más, mint az a régi: Erkölcsi törvényünk, mint magyar követelmény él 
bennünk. Fölöttünk most sincs semmi más, csak a csillagok. Nekünk is lehet – mert 
kell. És mindenkor vigasztalhatjuk magunkat Reményik Sándor hátrahagyott versei 
közül a Mi a magyar? címűnek figyelmeztető  soraival: 
 

Magyarok voltak Magyarország nélkül, 
Magyarok vannak Magyarország nélkül 
Magyarok lesznek Magyarország nélkül 
Mert az országnál mélyebb a magyarság 

 
Ezek a sorok majdnem velem egyidősek.  
Némileg elkeserítő, hogy milyen lassan őrölnek a magyar sors malmai… 
 
Lund, 2009. április 10. 
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Holby Tímea 
Jó nekünk itt…? 

Egy elmélkedés margójára 
 
   Meghatódva és elgondolkozva olvastam az Útitárs augusztusi számában megjelent 
Jó nekünk itt című cikket Szűcs Petra tollából. A cikk rámutat arra az általános embe-
ri hibára, hogy jobban szeretünk panaszkodni, és elégedetlenkedni, mint a jelen áldá-
sait felismerni, és értékelni az életünkben. Az Úrral való közösségben megélt “itt és 
most” jelentőségére irányítja az olvasó figyelmét.  
   Ez az írás engem a nyár óta foglalkoztat. Talán éppen azért, mert magamra ismer-
tem benne. Nyolc éve teológiai ösztöndíjjal kerültem Norvégiába. Az Oslói Teológiai 
Kar a tanulmányok mellett mély barátságot is adott nekem. A barátságból szerelem, 
majd házasság lett. Ma férjemmel, Peterrel és két gyermekünkkel Isabelle-vel es Ni-
colas-szal a Drammen fjord és az Oslo fjord közé benyúló félszigeten élünk, és vég-
zünk szolgálatot négy helyi gyülekezetben. Jó nekünk itt most – mondhatjuk is akár. 
   Eddigi itteni életem során soha nem kérdőjeleztem meg annak a tényét, hogy az Úr 
vezetett el erre a hideg, fjordokkal átszelt, misztikus északi tájra. Meggyőződésem, 
hogy az Úr szólt hozzám azon a ködös, lehangoló februári reggelen, amikor először 
hallottam a teológiai ösztöndíj lehetőségéről az Evangélikus Hittudományi Egyete-
men. Tudom, hogy az Úr vezetett el abba a gyülekezetbe, ahol Petert megismertem, s 
hogy az Úr erősített meg azon elhatározásomban, hogy a férjem szülőföldjén teleped-
jem le, és kezdjük el közös életünket és szolgálatunkat. A számtalan áldás is, amely 
ezt a közös életutat kíséri,  ennek a bizonyítéka.  
    De azért vannak apró szívfájdalmaim, amelyek az idő múlásával hol megerősöd-
nek, hol elhalványulnak. Az első években az fájt a legjobban, hogy többet nem fo-
gom Petőfit és Aranyt tanítani. Hiányzott a Fasori Gimnázium, egykori iskolám és 
pályakezdésem szellemisége. Gyermekeink születésekor szomorúsággal töltött el, 
hogy édesanyámék nem kísérhetik figyelemmel e két parányi embercsoda fejlődését.  
    Az identitás megőrzése örök téma. Asszimilálódni, elfogadtatni magunkat egy, a 
miénktől teljesen eltérő, más értékeket képviselő társadalomban, de egyszersmind 
megőrizni magyarságtudatunkat, a történelem, a kultúra, a nyelv iránti elkötelezettsé-
günket. Az ember olyan görcsösen szeretne “közéjük” tartozni, s mégis  olyan büszke 
éppen arra a különbségre, amely elválasztja  őt “tőlük”! 
    Nem könnyű összecsomagolni és ideiglenesen szögre akasztani azt a tudást és 
szakmai tapasztalatot, amit az eddigi életpályánk során elértünk, s újra elindulni a 
lépcső legalsó fokáról, a nyelv elsajátításától fölfelé haladva lépésről lépésre. Mos-
tanság azonban a norvég államegyház teológiájának és gyakorlatának negatív irányú 
változásait kísérem összeszorult szívvel. A multikulturális és vallási sokszínűséget - 
vagy  vallástalanságot - mutató társadalom igényeihez igazodó, kompromisszumokra 
hajló magatartást.  Ennek egyik legszembetűnőbb jele - a múltban kéz a kézben 
együtt haladó - egyház és iskola viszonyának megváltozása. Mára számos keresztyén 
tradíció, mint például az asztali áldás, éppen az említett okokból szorult ki az iskolák 
hétköznapi életéből. A minap mesélte a férjem, hogy megkereste őt a helyi iskola 
igazgatója, és tárgyalásokat kezdeményezett vele arról a kérdésről, hogy az iskolák 
számára meghirdetett karácsonyi istentiszteleten ne hangozzék el sem az Apostoli 
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hitvallás, sem pedig a Miatyánk. De számomra éppoly megdöbbentő, hogy egy lel-
kész a konfirmációs oktatást bevezető szülői értekezleten elnézést kér e kettő elmon-
dása előtt azoktól, akik nem tartják magukénak hitünk fundamentumát és az Úrtól 
tanult imádságot. Sőt továbbmegyek: a fiatalok ma már választhatnak egyházi és pol-
gári konfirmáció között.  
    A liberalizmus szélsőséges megnyilvánulásai szintén a nyugtalanító tényezők közé 
tartoznak. Egyre jellemzőbb az egyházon belül is, hogy bizonyos szexuális beállított-
ságú csoportok a Biblia üzenetét megmásítva jogokat követelnek maguknak mind a 
magánélet, mind pedig a szolgálat terén.  A teremtettség szerintük megelőzi a Terem-
tőt, az ember önös vágyai pedig az Isten igéjét.  Hol van a határ? Mi jöhet még? Be 
kell vallanom, hogy nekem ebben a közegben hiányzik az otthoni konzervatív, a tra-
díciókhoz és az igaz tanításhoz még hűen ragaszkodó egyház gyakorlata.  

 Hiányok, amelyek panaszra, elégedetlenségre indítanak. Mindenki tud hozni pél-
dát erre a saját életéből. Én mégis azt hiszem, hogy ezek a bizonyos hiányok akkor 
veszik át életünk irányítását, amikor az Úrral való személyes, naponkénti kapcsola-
tunk meginog. Elmarad az elcsendesedés, az igeolvasás és az imádság. Megjelenik a 
félelem, az elbizonytalanodás, a sok-sok kérdés jelenlegi élethelyzetünket és egész 
létünket illetően.  

Fájdalommentes élet nincs. A kiábrándultság, elhagyatottság, kirekesztettség, meg 
nem értettség érzése hozzátartozik ember voltunkhoz. Az Úr Jézus tudja, hogy mit 
jelent ez, hiszen neki is része volt benne. ”...megüresítette önmagát, szolgai formát 
vett fel, emberekhez hasonlóvá lett (...); megalázta magát, és engedelmeskedett mind-
halálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil. 2, 7-8)  

Vigyük bátran terheinket, életünk kisebb-nagyobb szívfájdalmait Isten önzetlen 
szeretetének szimbólumához, a jászolhoz! Ott fekszik benne a kisded Jézus, Isten Fia, 
életünk ismerője, a Megváltó. Engedjük, hogy a betlehemi csillag beragyogja az éle-
tünket, és így fényforrássá legyen mások számára is! Ez segítsen életünket az áldá-
sok, az értékek dimenziójából szemlélni. A szolgálat, a diakónia dimenziójából. Az 
üdvösség, az örök élet dimenziójából.  
       (Megjelent az Útitárs /Magyar evangéliumi havilap/ 2008. augusztusi számában) 
 
 
 
Holby Bakay Tímea önmagáról: 
1973. december 8-án születettem Budapesten. Hitéletem a családban és a Kelenföldi 
Evangélikus Gyülekezetben formálódott, itt kereszteltek, itt konfirmáltam, és itt kö-
töttem házasságot. A Fasori Gimnáziumnak, az alma maternek sokat köszönhetek, 
széleskörű műveltséget és emberi tartást adott. Innen vezetett az út a Károli Gáspár 
Egyetem magyar, és az Evangélikus Hittudományi Egyetem hittantanár szakára. Pro-
fesszoraimra szeretettel gondolok vissza: Juhász Dezső a nyelvtörténet, Melczer Ti-
bor a Babits költészet, ifj. Fabiny Tibor a hermeneutika és Reuss András az etika 
iránti érdeklődésem kialakulására volt nagy hatással. Megtiszteltetés volt számomra, 
amikor a Fasori Gimnázium 1998-ban, egykori kedves igazgatónk, Gyapay Gábor 
javaslatára meghívott tanárának. 2000. augusztusában teológiai ösztöndíjjal kerültem 
Oslóba.  
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Csontváry nyomán Taorminában 

Csontváry Kosztka Tivadar, eredetileg Kosztka Mihály Tivadar,  
1853, Kisszeben   - 1919, Budapest 

 
Ez az ember nem lehetett teljesen normális - mondtam magamban vagy ötven éve, 
fiatalon, mikor a pécsi gyűjteményben, életemben először láttam Csontváry döbbene-
tes, szokatlan képeit. Mivel korábban nem tudtam róla semmit, véleményem őszinte 
volt, senki nem befolyásolta. De éreztem azt is, hogy valószínűleg egy zseniről van 
szó. 
Később, mikor életéről többet tudtam, kiderült, hogy véleményemmel nem voltam 
egyedül. A nem-normális és zseni kitételre gondolok. Mikor például Párizsban, az 
1907-es kiállításáról a legnagyobb külföldi kritikusok már elismerően nyilatkoztak, 
akkor hazájában még kinevették. Ehhez különcsége és misztikus látnoki/prófétai al-
lűrjei is hozzájárultak. Skizofréniáról is suttogtak. Ilyeneket írt magáról: „Én, Koszt-
ka Tivadar, ki a világ megújhodásáért ifjúságomról lemondottam, amikor a láthatat-
lan Szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglakozásban, kénye-
lem- és bőségben volt részem.  … az egész világ hiúságát pocsékká zúztam … a dol-
gokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem el-
vonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem.” 
A ma már elismert, rendkívüli tehetségnek tartott Csontváry képei a hazai 
megnemértés miatt majdnem katasztrofális sorsra jutottak. Képeit 1919 júniusán be-
következett halála után örökösei értéktelennek tartották, de felfigyeltek a vásznak jó 
minőségére (Csontváry csak a legjobb anyagra festett). Vászon-áron akarták eladni 
fuvarosoknak, akik a portékáik, kocsijaik letakarására használták volna azokat. Tíz 
négyzetméteres vásznakról volt szó. De Gerlóczy Gedeon, a friss diplomájával  
Münchenből hazatérő fiatal építész ráérzett Csontváry nagyságára, és az utolsó pilla-
natban felvásárolta a képeket. Aki ma Pécsett jár, az a Gerlóczy gyűjteményt láthatja 
a Csontváry Múzeumban. 
Mindez a fenséges Etna szomszédságában, Taorminában jut eszünkbe, ahol annak a 
görög színháznak kőpadján ülünk, ami Csontváry egyik legnagyobb méret’ képének a 
témája. Az óriási festmény nem Pécsett, hanem a Nemzeti Galériában látható. Taor-
mina romantikus, bájos hely, a romantikus Csontváryt érthetően vonzotta. A színház-
ban ülve egyszerre látjuk a tengert, a part mentén a szomszédos Naxost, az Etnát, a 
dimbes-dombos tájba simuló Taorminát. Külön-külön is szép volna, de mindez egy-
szerre tárul elénk. Elképzeljük, hogy kétezer éve itt görög drámát játszottak. Valóban 
itt nem nehéz romantikusnak lenni. Naxos pedig büszke arra, hogy az első görög tele-
pülés volt Szicíliában. Richard Strauss operája, az Ariadna Naxosban is eszünkbe jut. 
Tájékozottabb útitársunk megsúgja, hogy az a görög Naxos szigetén játszódik, nem 
itt. 
Hogy indult el a felvidéki, kisszebeni születésű Csontváry Kosztka Tivadar festőkar-
rierje? 1880-ban patikussegédként dolgozott Gácson. Egy nap, a patika előtti padon 
ülve lerajzolta az ott várakozó ökrös szekeret. Jóindulatú patikus főnöke felkiáltott: 
„Hisz maga festőnek született!” Csontváry bevallotta, hogy égi hangot is hallott: „Te 
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Az Etna — Dr. Borka László felvétele 

Taormina — Dr. Borka László felvétele 
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leszel a világ legnagyobb napút-festője, nagyobb Raffaelnél!” Bár a napút kifejezést 
nem értette, de tetszett neki. Később napút-festőnek nevezte magát. Ekkor már hu-
szonhét éves. Rómába ment, Raffael képeit tanulmányozta, majd hazatért. S van élet-
rajzában egy nagyon figyelemre méltó mondat: 14 évig keményen dolgozott, takaré-
koskodott, hogy azután anyagilag teljesen független lehessen, utazhasson, festhessen. 
Micsoda céltudatosság! Micsoda elhivatottság! Micsoda önmagába vetett hit! Tizen-
négy évig készült hivatására anélkül, hogy festett volna. Csak a célért dolgozott. Az 
anyagi függetlenséget el is érte. Ekkor már -–1894-ben vagyunk--–- Csontváry negy-
venegy éves. Münchenbe utazik, Hollósy Simonnál tanul, majd Németország és Pá-
rizs festőakadémiáit látogatja, de sehol nem tartózkodik sokáig. Azaz, olyan kevés 
művészeti iskolai képzettsége van, hogy igazi autodidaktának nevezhetjük. 1902-től 
sorban születnek nagy képei. Taorminában többször jár. 1904-ben festi az óriási ké-
pet: „A taorminai görög színház romjai”. A város vezetőinek annyira tetszett, hogy 
meg akarták venni, de a művész nem vált meg művétől.  
 
Mennyi igazság van abban, hogy senki sem próféta a maga hazájában. Ezt mutatja az 
is, hogy Csontváryt már egész Európában nagyra becsülték, mikor végre Magyaror-
szágon, az 1930-ban tartott gyűjteményes kiállítása kapcsán, a kritika és a közönség 
felismeri, hogy hazánk egyik legnagyobb festőjéről van szó. 
Ez jár a fejünkben, miközben a félig lerombolt színház legfelső sorában ülve a töké-
letes akusztikát csodáljuk. A mélyen alattunk levő színpadon beszélgető turisták be-
szédjét is jól halljuk. Pedig, ahogy a legtöbb görög színházban,  itt is hiányzik már az 
akusztikához fontos hátsó fal nagy része, mert a köveit széthordták. De így is szép ez 
a színház és a város ki is használja majd. 2009 őszén az Aida kerül itt bemutatásra. 
Háttérben a havas csúcsú Etnával. Micsoda látvány lesz! 
 

Dr. Borka László 
 
 
 
 
 
 

    Képzőművészek a szállodában 
 
    Bevált a kristianstadi képzőművészek kísérlete, miszerint alkotásaikat szállodák-
ban is kiállítják. Nemcsak a tágas előcsarnokok alkalmasak erre, hanem a hotelszo-
bák  is. A vendégek figyelmét felhívják arra, hogy nemcsak ott-tartózkodásuk idején 
csodálhatják helyi művészek képeit, de megvásárolhatják is, ha megtetszik nekik. A 
népes képzőművészcsoport tagjaként Lázár Rozi is kiállította néhány festményét a 
Grand Hotelben. A képzőművésznő munkásságát nemcsak az Ághegy számaiból 
ismerheti meg az olvasó, hanem a Duna-televízió jóvoltából  nemrég,  a székelyföldi 
alkotótábor tagjaként is láthattuk sajátos technikájú képeinek alkotása közben. 



Pusztai Péter  az Egyetemes Kultúra lovagja 
 
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság ajánlására Pusztai Péter 
grafikust, folyóiratunk művészi tanácsadóját a Magyar 
Kultúra Napján, Budapesten lovaggá ütötték. 
Lovagi címének indoklása: 
Képzőművészeti tevékenységéért az Egyetemes Kultúra 
címet adományozza Pusztai Péter —Vaudreul-Dorion, 
(Kanada)-  képzőművésznek. 
Lovagias tettei: A Bethlen Gábor Irodalmi Kör tagja. Az 
erdélyi származású festőművész számos könyv illusztrátora, 
a bukaresti Ifjúmunkás lap grafikai majd művészeti és 
irodalmi szerkesztője volt. A romániai Ábécés könyv 
illusztrátora. Svájcban a genfi Edito-Srevice lap belső 
munkatársa. A Belgiumi Szépművészeti Akadémia tagja. 
Huszonöt éve telepedett le Kanadában. A rendszerváltást 
követően szülőfaluja neves személyisége szobrának 
létesítését és templomának felújítását támogatta. 

Fényképészeti munkásságáért több szakmai elismerésben részesült. Az erdélyi 
falurombolás elleni világhírű plakát alkotója, a magyar művelődés hagyományainak 
ápolója és támogatója. Az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi folyóirat 
önzetlen művészeti tanácsadója.  
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    Örömmel nyugtázunk minden az Ághegy alkotó  
közösségéhez tartozó művész anyaországban való 
szereplését. Ezalkalommal munkatársunk, Mayer 
Hella, stockholmi képzűművész a URBANSCAPE-
AKKU  budapesti tárlatán jelentkezett a nagyváros 
mozgalmas, mozgólépcsős világát abrázoló alkotás-
sal. 
„A kiállítás témája a város, illetve egy, a városi környezethez 
kapcsolódó sajátságos attitűd. A lehetséges viszonyulási formák  
olyan útja körvonalazódik a kiállításon szereplő fiatal képzőmű-
vészek alkotásaiban, melyben a város elsősorban nem mint társa-
dalmi közeg, vagy mint életforma jelenítik meg, hanem mint a 
megfigyelés tárgya. Az erre irányuló nézőpont egyszerre távol-
ságtartó és személyes, pontos megfigyeléseken alapuló, ugyanak-
kor elvonatkoztató. ... A kiállításon szereplő művek közül több is 
témájának tekinti a természet és az urbánus közeg között feszülő 
ellentétet, melyek a természet elemeit egy rezervátum-szerű 
elkülönített környezetben, egy parkban, egy játszótéren, egy 
üvegházban, vagy annak valamiféle urbanizált változatában 

ábrázolják. Emellett a bemutatott tárgyak, festmények, videók, fényképek és installációk összességét izgal-
mas léptékváltások jellemzik. Legyen szó akár a városról mint szervezetről, közterekről vagy személyes 
terekről, az alkotások egy olyan újszerű és játékos látásmóddal közelítenek témáikhoz, melyek irreális, 
álomszerű, olykor nosztalgikus hangulatot kölcsönöznek nekik. Ez az alkotói pozíció hozza közös nevező-
re a tematikájában és médiumaiban is sokszínű műveket. Melyek tehát egyszerre tekinthetők valamiféle 
városi tájképeknek (urban landscape), illetve az urbánus létformára reagáló menekülési stratégiák egy 
lehetséges útjának (urban escape). „ 



Alkotva, tevékenyen 
Dióhéjban az Ághegy-Liget Baráti Társaság 2008 évi tevékenységéről   

 
Megjelent az Ághegy, öt újabb számát felölelő V. kötetünk. (Az előfizetők jelent-
kezzenek a szerkesztőségben.) Megjelent az Ághegy Könyvek sorozatában négy, a 
szerzők által anyagilag támogatott könyvünk: Tóth Ildikó: Múltbanéző; Tar Károly: 
Száraz oázis; Szakács Ferenc Sándor: Kettéhasadt lélek; Bernhard Nordh: A hódtavi 
újtelepesek. A Magyar Liget három duplaszámmal jelentkezett 2008-ban (34-38). Új, 
ideiglenes formában, Sütő Zsolt önzetlen segítségével megújítottuk az Ághegy és a 
Magyar Liget honlapját a www.hhrf.org ingyenes portálon. Beindítottuk az Ághegy 
Rádióban a Bevezetés az újságírásba című sorozatunkat, amelyben az Ághegy szer-
kesztője megosztja 50 éves közírói és szerkesztői gyakorlatának tapasztalatait Neag 
Annamáriával, aki újságírói mesterfokozatának megszerzése céljából tartozkódik 
Lundban. Néhány alkotónk közreműködésével (Tar Károly, Kovács Ferenc, Sulyok 
Vince, Maros Miklós, Deák Csaba, Ungváry Tamás, Práda Kinga,Veress Mária, Csil-
lag János, Lőrinczi Ágnes, Tóth Ildikó, Lázár Ervin Járkáló, Publik Antal, Szakács 
Ferenc Sándor, Csibi Margit  és mások) bemutattuk az Ághegy IV. kötetét a Magyar 
Köztársaság stockholmi, oslói és koppenhágai Nagykövetségén, a stockholmi Ma-
gyarok Házában és az Idős Magyarok Otthonban, a Magyar Írószövetségben, a buda-
pesti Magyarok Házában, a Kossuth Rádióban, az mtv-ben, a marosvásárhelyi 
Könyvvásáron és másutt, de a Híradóban és számos rangos irodalmi folyóiratban 
(Korunk, Nyelvünk és Kultúránk, Irodalmi Jelen stb.) és számos napilapban. Lázár 
Rozália festőművész két alkalommal, Bartha Magda akvarellista egy alkalommal, 
állította ki munkáit az Ághegy bemutatkozások alkalmával. Megkezdtük az Ághegy 
Rádió, az Ághegy és a Magyar Liget hangos kiadásának közlését a LIVS Över 
Gränser rádiójának keretében. Megjelent az Ághegy Rádió tíz, válogatott adásának 
tartalmával CD-lemezünk. Tevékenyen részt vettünk a Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társaságának munkálataiban – Társaságunk tiszteletbeli elnöke választ-
mányi tag – és a Nyelvünk és Kultúránk című folyóiratban a Társaság jövőjét mérle-
gelő és a nyugati szórványban való magyar nyelv oktatásáról szóló tanulmányt közöl-
tünk. A svédországi magyar nyelvű oktatás helyzetéről készített, vaskos iratgyűjtőnyi 
felmérésünkkel, amelyet átadtuk Lezsák Sándor képviselőnek, a parlamenti alelnök-
nek, kívántunk hozzájárulni ”Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról” című Magyar 
Ligetben folytatott vita alapján, a magyar nyelv ápolásának időszerű teendőihez. 
Kapcsolatot tartunk fenn a budapesti ELTE skandináviai tanszékével. 20 kötetet aján-
dékoztunk a svédül tanuló diákoknak. Társaságunk tevékenyen rész vállal a Lundi 
Bevándorlók Szövetségnek munkájában, Borg Ágnes és Tar Károly a LIFS vezetősé-
gének tagja. A LIFS kéthavonként, színes nyomtatásban megjelenő lapjának főszer-
kesztője: Tar Károly, főmunkatársa pedig Borg Ágnes. Több lelkes tagunk, szabad-
idejét nem kímélve támogatja a LIFS többnyelvű, az erdélyi toleráns szellemű, 
Transylvania Rádió, heti egyszeri adásának szerkesztést. (Borg Ágnes, Fodor Béla, 
Mészáros Márta, Neag Annamária, Tar Károly). Az Ághegy-Liget Baráti Társaság 
ugyanezen tagjai tevékenyen részt vállaltak a jövő év elején induló helyi tévéadás 
gazdagításában, az első svédországi magyar nyelvű tévéadás előkészületi szervezésé-
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ben. Részt vettünk a stockholmi Híradó megújítását célzó tanácskozáson. Javasoltuk 
és elküldtük a lap korszerűsített tervét a SMOSZ-nak és a szerkesztőknek. Javasla-
tunkra a Magyar Kultúra Lovagja címet kapta Aniszi Kálmán, író, ny. egyetemi ta-
nár, a Társaság budapesti megbízottja. A Magyar Kultúra Lovagja cím elnyerésére 
sikeresen javasoltuk az Ághegy művészeti tanácsadóját, Pusztai Péter, kanadai grafi-
kust. A cím átadására 2009. január 22-én a Magyar Kultúra Napján került sor, Buda-
pesten. Eljártunk az Nemzeti Kulturális Alapnál, az Ághegy nyomtatását és a honlap 
szerkesztését segítő pályázat megvalósítása érdekében. Anyagi támogatásért sikere-
sen folyamodtunk a kulturális Miniszterhez, amit a SMOSZ is támogatott. 
 
   Hiányjelek 
    
   Az idén sem sikerült finnországi fiókunk megüresedett elnöki helyét betöltenünk, 
előző megbízottunkat súlyos betegség gátolta a saját maga által szabott feladatok 
végzésében. Anyagi támogatóink száma az eddigi közel százról, néhány tízre apadt. 
Igaz, támogatóink megnövekedett kedvvel – többen 500-2000 koronával – támogat-
ták az V. kötet nyomtatását, de az eddigi kötetenkénti 20.000 korona helyett, decem-
ber elejéig, ennek csak a fele, 10.000 korona gyűlt össze. Társaságunk elnökének, 
Dániel Lajos festőművésznek, nem sikerült képviselnie tagságunkat a SMOSZ köz-
gyűlésein és másutt sem. Titkárunk, Tóth Tünde, külföldi tanulmányai miatt nem 
vehetett részt Társaságunk vezetésében. Móritz László betegsége miatt visszavonult a 
folyóirat adminisztratív és szervezési ügyeinek intézésétől. Kasza Imre festőművészt 
Erdélybe való visszatelepedése miatt immár másfél esztendeje kénytelenek vagyunk 
nélkülözni az Ághegy képzőművészeti rovatának szervezésében.  
 
   Feladatainkból 
     
    2009 első felében megjelentetjük az Ághegy 26. közel kétszáz oldalas számát. A 
Magyar Liget tíz éves fennállásának évfordulójára CD-lemezen megjelentetjük ösz-
szegyűjtött lapszámainkat, kiadjuk az Ághegy Rádióban elkezdett Bevezetés az új-
ságírásba címmel elkezdett beszélgetés-sorozatot, (az évfordulón éppen 50 éves köz-
írói és szerkesztői gyakorlattal rendelkező Tar Károly író, és Neag Annamária, idén 
Kolozsváron végzett, Lundban mester fokú képzésre érkezett újságíró beszélgetés-
sorozata) valamint a szerző felolvasásában első Hangos könyvünket: Tar Károly: 
Szerenád dobra, cintányérra és más ütőhangszerekre című különdíjas regényét. 
    2010-ig, folyóiratunk tíz éves fennállásának ünnepére befejezzük az öt számból 
álló (26-30 szám) VI. kötetünk szerkesztését. Az Ághegy-Liget Baráti Társaság tag-
jainak és támogatóinak segítségével nagyobb nyilvánosságot biztosítunk a skandiná-
viai országokban és Kárpát-medencében, általában a médiában, az író-olvasó találko-
zókon és könyvvásárok alkalmával. Nagyobb gondot fordítunk hídszerepünk elismer-
tetésével, állami támogatás megszerzésére minden skandináviai országban. Folytatjuk 
a Nemzeti Kulturális Alapnál a folyóiratok számára kiírt pályázatokra való jelentke-
zés formaságainak teljesítését, anyaországi képviseletünk segítségével. Keressük 
azokat, akik önzetlenül, számítógépes munkával segítenék az Ághegy világhálón való 
jobb megjelenítését. Évente két alkalommal kellene honlapunkat frissíteniük. 
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Kérjük és reméljük, „a haza éltető figyelmét” élvezve, az Ághegy kötetek nagykövet-
ségi ünnepélyes bemutatásának lehetőségét a svéd-, a norvég és a dán nagykövetség-
ségeken, keressük a kapcsolatot finnországi követségünkkel is. Minden követségre 6-
12 darab tiszteletpéldányt küldtünk. Folytatjuk a finnországi magyarokkal való kap-
csolatkeresést, Társaságunk ottani fiókszervezetének kialakítása céljából. Előkészít-
jük, szerkesztjük és gondozzuk a következő szerzők köteteit, az eddig megjelent Ág-
hegy Könyvek sorozatának folytatására. Előkészületben: Erdélyi Szépmíves Céh- 
Emlékkönyv, Petter Bjerck-Amundsen: Søren Kierkegaard kezdőknek – Fordítot-
ta: Lázár Ervin Járkáló, Csillag János: Versek, Lőrinczi Borg Ágnes: Versek, Ha-
vasi-Krasznai Erzsébet: Versek, Tar Károly: Gyermekversek. 
   Folytatjuk a Társaság képzőművészeinek adományaiból kialakítható képkiállítások 
rendezését. Az adományokat árverésen értékesítjük, a bevételt VI. kötetünk nyomta-
tására fordítjuk. Erősítjük kapcsolatainkat a skandináviai magyar egyesületekkel, az 
európai fordítókat támogató Balassi- fesztivál rendezőivel, az anyaországi Falvak 
Kultúrájáért Alapítvánnyal és más egyesületekkel. Közös bemutatókat tervezünk a 
budapesti Árkádia irodalmi folyóirattal, a KÖZDOK Könyvkiadóval és a pozsonyi 
AB ART Könyvkiadóval. 
Társaságunk alkotói pályázatot hirdet a skandináviai magyar irodalmi-művészeti élet 
fellendítésére. (Lásd a  3405. oldalon.) 
 
   Elismerések  
 
   Az Ághegy-Liget Baráti Társaság elismerően nyugtázza a szerkesztő önálló, céltu-
datos, ellenszolgáltatás nélküli irodalomszervezői, olvasószerkesztői és a folyóirat 
nyomtatásban való megjelenését biztosító tördelőmunkáját. Hasonlóan elismerés ille-
ti Kovács Ferenc szerkesztő helyettes széleskörű tevékenységét, aki a lap norvégiai 
anyagait biztosítja. Az irodalmi és művészeti lapfolyam értékét növelik Dr. Békássy 
Albert fordításai. A Magyar Liget főmunkatársaként végzett áldozatos munkája mel-
lett, neki köszönhetjük a családi lap sokszorosítását is, amelynek eredményeképpen 
nemcsak a világhálón, hanem nyomtatásban is megjelenhetünk. Lőrinczi Borg Ágnes 
ügyvezető elnöki munkájával, a pénztárosi teendők önzetlen vállalásával, az Ághegy 
Rádió és a Transylvania Rádió adásainak megvalósításában nyújtott segítségével 
nagyban hozzájárult Társaságunk tevékenysége gazdagításához. Koós András segít-
ségével sikerült az Ághegy Rádió adásait CD-lemezen széles körben terjesztenünk. 
Köszönettel tartozunk Maros Miklós neves zeneszerzőnknek, aki az Ághegy zenei 
rovatának teendői mellett az elmúlt időszakban is tetemes részt vállalt a folyóiratunk 
bemutatását célzó rendezvényeinken, a zenei műsor baráti alapon történő szervezője 
és vezetője volt. Csillag János alelnök tevékenysége nagyban hozzájárult folyóira-
tunknak a svéd sajtóban való jelenlétéhez, a kristianstadi svéd irodalmi közösséghez 
fűződő kapcsolatunk fenntartásához és hídszerepünk gyakorlásához. Dr. Aniszi Kál-
mán anyaországi elnökünk hathatós segítséget nyújtott az Ághegy Kárpát-medencei 
népszerűsítésében és a KÖZDOK nyomdával való kapcsolatunk szorosabbá fűzésé-
ben, nagyrészt rá hárulnak a Nemzeti Kulturális Alapnál történő pályázatunk benyúj-
tásával járó teendők is. Ugyancsak elismerés illeti Lázár Ervin Járkálót, az Ághegy és 
a Magyar Liget sikeres koppenhágai bemutatkozását szolgáló nagykövetségi rendez-
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vény szervezéséhez való hozzájárulásáért, amely fordulópontot jelenthet dániai jelen-
létünkben. Értékes hozzájárulást jelentett, hogy a stockholmi és koppenhágai nyilvá-
nos szerepléseinket Balogh Ilona, Bartha Magda, Lázár Rozália, Tóth Ildikó és Ve-
ress Mária aktív részvétele, házi süteményeikkel is meglepetést szereztek. Társasá-
gunk életében, ötleteikkel és az aprómunkákban való tevékeny részvételükkel is, új 
lendületet hozott Mészáros Márta aki a jövőben az elnöki teendőket és Fodorpataki 
Mária, aki a titkári teendőket látja el. 
   December második dekádjában, az aghegyliget@googlegroups.com levelezőlistán 
történt véleményváltás és szavazás eredményeképpen a következő vezetőséget vá-
lasztottuk:  
   Alapító és tiszteletbeli elnök: Tar Károly, író, szerkesztő   
(tar.karoly@gmail.com) Az Ághegy–Liget Baráti Társaság elnöke: Mészáros Már-
ta, tanár (marta.mesaros@hotmail.com) Társelnök és pénztáros: Lőrinczi Borg Ág-
nes, politológus, költő (agnesborg@gmail.com) Alelnök: Csillag János, szakmunkás, 
költő (janoscsillag@hotmail.com) Titkár: Fodorpataki Mária,  nyug. tervező,  
(fodorpataki@hotmail.com) Jogi tanácsadó: Tóth Tünde, jogászhallgató 
(tubi27@hotmail.com) Pénztári felülvizsgáló: Aluuan Gizella, közgazdász 
(gabici@yahoo.com) A társaság norvégiai fiókjának elnöke: Kovács Ferenc 
(ferenc.kovacs@media.uio.no) A társaság dániai fiókjának elnöke: Lázár Ervin 
Járkáló (hamvasklub@parknet.dk) A társaság magyarországi fiókjának elnöke, 
ügyintézője:  Dr. Aniszi Kálmán ,(aniszi.kalman4@upcmail.hu) Ideiglenes segítőnk 
Finnországban: Hegedűs Kálmán előadóművész, zenetörténeti kutató 
(deosapiens@pp.inet.fi) 

Ligeti Pál 

 
Ághegy-könyvek  

a 14. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron 
 
A Közdok Kft hosszú évek óta aktív résztvevője a Marosvásárhelyi Nemzetközi 

Könyvvásárnak. Tekintettel arra, hogy a Közdok adta ki 2007-ben a skandináviában 
élő magyar alkotók Ághegy című folyóirat V. kötetét, majd az Ághegy Könyvek 
sorozatát, úgy gondoltam, hogy ezt a nagyszerű vállalkozást ezen a fórumon is be 
kell mutatni. Amint a programból is kitetszik, ezt sikeresen megoldottuk. 

Először bemutattam Tar Károlyt, mint ennek a pezsgő irodalmi életnek fő 
mozgatóját, az Ághegy lapfolyamot és a szerkesztésében eddig megjelent Ághegy 
köteteket. A program keretében került sor dr. Szakács Ferenc Sándor Kettéhasadt 
lélek című bibliai tematikájú Ághegy-könyvének bemutatójára.            

A fiatal szerző 1999–ben kezdett el teológiai témájú cikkeket, biblia-
értelmezéseket írni. Ezek elektronikus formában jelentek meg, az Infosender 
egyházpolitikai hírlevélben, illetve a Magvető honlapján és rendszeresen a Magyar 
Liget Lélekgondozó rovatában, amelynek rovatvezetője. Később, magyarországi és 
külföldi hitéleti-kulturális folyóiratokban publikált, egyre rendszeresebben. A 
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rovatában összegyűjtött írások tematikus válogatásának kötetbe rendezésének ötletét 
rovata a Biblia Éve adta. Az eseményen az Ághegy-sorozat egyik szerzőjeként 
méltattuk a művet. 

Szakács Ferenc Sándor írásainak kiindulópontját általában egy bibliai idézet 
képezi. Ezek szövegkörnyezetét vizsgálva, a korabeli társadalmi helyzetet is 
elemezve keresi a mai ember számára fontos mondanivalókat. Mint a 
könyvbemutatón mondta, „..hiszem, hogy a Könyvek könyve minden kor számára 
érthető és követendő példákat, gondolatokat, tanácsokat rejt, csak meg kell keresnünk 
azokat, és társítani a körülöttünk lévő folyamatokhoz. A lelkünkben zajló történések 
mit sem változtak évezredek alatt: egyazon örömök, félelmek, vágyak határozzák 
meg mindennapjainkat – az emberi psziché alapigényei ugyanazok, bármilyen is a 
szociálpolitikai és társadalmi környezet.” 

A bemutatót élénk érdeklődés övezte, nemcsak vásárolták, hanem dedikáltatták is 
a könyvet. A szerző így összegezte írásainak mondanivalóját: „Változó körülmények 
között a változatlant keresni magunkban, megérteni a körülöttünk lévő világot, de 
nem rabjává lenni, örökérvényű erkölcsi értékekre figyelni, ezekért tenni és 
értékvesztett világunkban a reszakralizációra törekedni…” 

Bízunk benne, hogy dr. Szakács Ferenc Sándor írásai segítik az értékkereső 
embereket útjukon. 
                                        
                                                                                                                   Nagy Zoltán 
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Az Ághegy V. kötetének bemutatói 
 
Oslóban 
A kötet bemutatására 2009. április 2.-án került sor Oslóban. Bozi Lajos, a norvégiai 
magyar nagykövet úr bocsájtotta rendelkezésünkre a nagykövetség helyiségeit. Ko-
vács Ferenc, az Ághegy és a Magyar Liget norvégiai szerkesztője, az Ághegy V. kö-
tetének tiszteletpéldányával köszönte meg. A követségnek nincs előadóterme, így bár 
hosszú lett volna a meghívandók listája, csak maximum ötven vendéget fogadhattak. 
A norvégiai szerkesztő röviden szólt a kötet megjelenésének nehézségeiről s Svédor-
szágban élő alapító-főszerkesztő, Tar Károly író gigászi szerkesztői és szervezői 
munkájáról. Aztán bemutatta a kötetet, s kíváncsi volt arra, hogy az Interneten már 
rég olvasható lapszámokról hogyan vélekednek az olvasók. Megkért, hogy őszintén 
mondjam el - a hibákat sem elhallgatva - a véleményemet. Ezeket mondtam: 
"Engedje meg Nagykövet Úr, hogy a megjelentek nevében én is megköszönjem azt, 
hogy helyet adott a mai kis kultúrestünknek. Mert ma az Ághegy új, V. kötetét mutat-
juk be, ami egyben skandináviai magyar kultúresemény is. Az új kötet elérte a 3400 
oldalt. Ez nagyon sok. Gondoljuk csak meg, hogy ha az évek folyamán, mondjuk 
ezer skandináviai honfitársunk írt az Ághegybe, akkor ez az otthoni magyaroknak 
csak a 0,01 százalékát teszi ki. S ha így nézzük az Ághegyet, akkor némi büszkeség 
tölthet el bennünket, hogy nemzetünk Skandináviába sodródott 0,01 százaléka milyen 
aktív volt. 
Évekkel ezelőtt, amikor az Internet felbukkant, azt jósolták, hogy előbb-utóbb meg 
fognak szűnni a könyvek és újságok. Minek pazarolni a papírt, mikor mindent el le-
het olvasni az Interneten? - szólt a jogos kérdés. Egyelőre ez nem történt meg, sőt a 
tavalyi frankfurti könyvkiállításon a szokásosnál talán még több könyvet mutattak be, 
mint máskor. És most az Ághegy is megjelent papíron, kötet alakban. Ez számomra 
nagy öröm, mert ugyan lehet félig elsötétített szobában mereven nézni a képernyőt, 
de egész más dolog főzni egy jó capuccinót s az Ágheggyel ölünkben ülni a napos 
erkélyen. 
 
Az internetes Ághegynek egyik hátránya az, hogy az oldalak nem a normális sorrend-
ben követik egymást. Az 54-es oldal után nem az 55. hanem egy teljesen váratlan 
oldal következik. Emiatt előfordult velem egy kedves novella olvasásánál, hogy a 
szerelmes pár története lapozás után érthetetlen módon hirtelen más városban folyta-
tódott, más szereplőkkel. S ha szabad kritizálni az Ághegyet, akkor a kedves szer-
kesztőségtől azt kérjük, hogy a jövőben valahogy küszöböljék ki ezt a hibát. A másik 
kritika az, hogy sok fényképnél nem lehet tudni, ki volt a fényképész. Nemzetközi 
sajtószabály, hogy a fényképész nevét közölni kell a kép alatt, vagy a cikk elején, 
vagy a végén. Ez egyszerű, de komoly követelmény. 
 
Az eddigi öt kötetbe, ha jól számolom, 25 norvégiai magyar adott le alkotást; írtak, 
festettek, fényképeztek, szoborművet mutattak be. 
Ki kell emelnem a IV. kötetből egy fontos cikket. Tar Károly Mi a magyar? című 
írását. Egyszer tarthatnánk egy beszélgető, vagy vitaestet a cikkben felvetett kérdé-
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sekről: Meddig maradunk magyarok? Fontos magyarnak maradni? Mikor veszünk el 
hazánk számára? - és hasonló problémákról. 
Külön köszönetet mondunk mindannyian Kovács Ferencnek, aki munkát és fáradsá-
got nem kímélve dolgozott és dolgozik a magyar kultúra terjesztésén Norvégiában. 
Nélküle azt sem tudnánk, mi az az Ághegy s nélküle talán senki nem írt volna a lap-
ba. De az Ághegy mögött, Tar Károly a fő-fő-mozgató, nélküle meg egyáltalán nem 
lenne Ághegy. Hálás köszönet neki." 
Az est folytatásában Dobos Éva a Liv Ullmann életéről írt s általa fordított könyvről 
beszélt. Mesélt a könyvben levő érdekes történetekről, valamint a művésznővel való 
személyes találkozásáról is. Ezután Dr. Nagy Lucia szólt a 15O éve született Hubay 
Jenőről készült írásáról. Hubay Jenőre mint hegedűvirtuózra emlékszik a zenei világ, 
pedig kiváló pedagógus és zeneszerző is volt - mondta Dr. Nagy Lucia. Végül Ko-
vács Ferenc ismertette a kiadás előtt áll új kötetét, amelyben 51 skandináv költőnek 
ajánlotta verseit. A könyv szerzője nem csak a versekbe élte bele magát, hanem az 
ihletet adó költők lelkivilágába is. Könyve a 80. Ünnepi Könyvhét alkalmából jelent 
meg. 
Az est a nagykövetség kedves vendéglátásával ért véget. A gazdagon terített asztal 
mesterszakácsi finomságokkal várt bennünket. 
 
Oslo, 2009. április       Dr. Borka László 
 
Koppenhágában 

Volt egyszer, hol nem volt, 2008  november 14-én Koppenhágában is sikerült a 
skandináviai magyar alkotók lapfolyamának, az Ághegynek bemutatása, a szerkesztő 
és néhány alkotó részvételével, a szíves házigazdák: Dr Tóth András nagykövet, 
Galambos Judit konzul és a követségi személyzet segítségével, a nagyköveti 
rezidencia fogadótermében. „A haza éltető figyelme...” - köszönte ismertetője 
bevezetőjében Tar Károly, a szerkesztő. 

Izgalmasan kezdődött, amennyiben a Svédországból autózó küldöttség a 
tervezettnél később egyesült Lundban,  az öresundi hídról lehajtva elkeveredett a 
városban, és csak két hajdanvolt taxisofőr (ma filmes, mérnök), távirányításával 
sikerült, háromnegyeórás késéssel a csapatot a helyszínre kalauzolni. 

A várakozó közönségre való tekintettel a nagykövet úr felkérte az eseményre 
alakult, fellépésre várakozó Virág trió zongorista tagját Brinkmann Pannát (aki 
templomi orgonista), hogy játsszon a jelenlévőknek valamit. Remek, rögtönzött 
klasszikus műsort kaptunk. (Schubert: Keringő; Debyssy: A kis néger; Bartók: 
Szonatina). 
Az irodalmi estnek nevezett találkozón, a Magyar Liget és az Ághegy alapítója és 
szerkesztője, a megfogyatkozott idővel küszködve, mutatta be az eddig háromezernél 
több oldalnyi lapfolyamot és önmagát. (Minderről bőven olvashatunk az Ághegy* és 
saját honlapjáról** (www.hhrf.org/tarkaroly) az Interneten.) Nem politikai, vagy 
gazdasági emigránsként költözött nyugdíjas éveire, Kolozsvárról a svédországi 
Lundba, hanem családegyesítés címén, svéd-magyar unokái nevelésére. Magától érte-
tődő volt - mondta -, hogy íróként és korábbi lapszerkesztőként megalapította a Ma-
gyar Ligetet, a dél-svédországi magyarok családi lapját, utána pedig az Ághegyet. Ma 



már van Ághegy Könyvek sorozat, Ághegy Rádió, sőt az Ághegy tv is úton van, - 
anyagiak híján, csupán az ugyancsak általa alapított Ághegy-Liget Baráti Társaság 
tagjainak és a mintegy háromszáz skandináviai magyar alkotók önzetlen munkájára, 
és a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének és bevándorlóknak nyújtott 
svéd állami lehetőségekre (rádióstúdió)  támaszkodva!  

Néhány korábban lejegyzett, de valamilyen formában a helyszínen is előadott ide-
vágó gondolata: 

„Magyarnak lenni ma nem állami hovatartozást jelent, hanem az érzésnek és gon-
dolatnak egy specifikus módját, ami ezer év értékeiből szűrődött le: kultúrát…” A 
többször elismételendő idézet egyik a jövőt világosan látó nagyságunktól, Szerb An-
taltól való. Az európai közösségbe beilleszkedő Magyarországon is tudják ezt, és 
vallják tiszteletreméltó, művelt fők szép számmal. De talán azt hiszik, hogy itt észa-
kon lazacból fonják a kerítést, és azok, akik irodalmi és művészeti alkotásra adják a 

fejük: milliomo-
sok. Sajnos, nem 
így van. Az 
északra vándorolt 
magyarok számá-
hoz viszonyítva, 
az itteni magyar 
vagy magyar szár-
mazású értelmisé-
giek száma jelen-
tős, de csak kivé-
teles összefogás-
sal lesznek képe-
sek szellemi mű-
helyt képező saját 
folyóiratot eltarta-
ni. De mivel ez az 
összefogás egy-
aránt szolgál min-
ket és szülőhazán-

kat, reménykedünk némi elismerésben és támogatásban. És szüntelenül keresgélünk 
az értők érvei között, és hirdetjük a Mészöly Miklós által hangoztatott „osztatlan ma-
gyar érdekek” szellemében, hogy „az európai kultúra nem más, mint soha meg nem 
szűnő folyamatos cseréje a kulturális értékeknek.” (Bányai János: Kisebbségek: Eu-
rópa védett vesztesei) Az északon fogant magyar alkotás előszámlálásával csereké-
pességünket óhajtjuk növelni. Tisztában vagyunk azzal is: „Cserére a kultúrában csak 
az képes, aki értéket teremt, akinek van mit felkínálnia, és aki nyitott a Másik szavá-
nak befogadására.”  (Uo.)  

A magyarországi és a svédországi különféle – nehezen elérhető - pályázatok háló-
jában vergődve egyetlen reményünk erősödött: magunkra vagyunk utalva. Így aztán, 
induláskor kitűzött célunk, miszerint lapfolyamunk nemcsak a világhálón, hanem 
legalább néhány száz példányban nyomtatott formában is megjelenjen – csak nagyon 
nehezen, sok üggyel-bajjal, szégyenletes anyagi körülmények között, minőségi meg-
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alkuvások árán valósulhatott 
meg. A skandináviai és a ma-
gyarországi anyagi támogatás 
két széke közötti pad alatt, de 
saját erőből, félszáznyi nemes 
támogató előfizetésének kö-
szönhetően végül mégis megje-
lentünk hatszáz példányban.  
 
Azt, hogy a skandináviai ma-
gyar irodalmi és művészeti ki-
advány szűkségét, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy 
köteteinkből mára már alig ma-
radt mutatónak néhány. Így 
lépünk hát - tovább. Mert 
kell!"*** 
Ezután Tóth Ildikó humoros 
írását olvasta a svéd nyelvvel és 
szokásokkal való találkozás 
korai bizonytalankodásaival 
kapcsolatban. (Olvasható lesz 
az Ághegy legközelebbi számá-

ban!). 
Majd a Magyar Liget főmunkatársa Dr. Békássy N. Albert vázolta mi minden van 

a lapban. Megtalálható a világhálón****, úgyhogy itt csak annyit, hogy az ambíciók 
itt sem hiányoznak. Dr. B.N.A. „nem tartja gigantomániának”, hogy az újságnak, 
legalábbis a világmagyarság főbb központjaiban legyen egyszer fiókszerkesztősége 
(amint van már Stockholmban, Koppenhágában, Malmőben, Budapesten), és imígyen 
egyfajta globális összekötő kapoccsá válhatna a világhálón. 
Ezután e sorok írója, Lázár Ervin Járkáló  (a Hamvas Béla Klub elnöke, az Ághegy-
Liget Baráti Társaság dániai elnöke, az Ághegy és a Magyar Liget főmunkatársa stb.) 
következett - volna. De, miután az idő jócskán elszaladt, csupán pár mondatra szorít-
kozott, felemlítve legutóbbi munkáját, egy Kierkegaaard kezdőknek  című dán 
„tankönyv” fordítását, amiből nagyobb részlet az Ághegy 25. számában jön, és alig-
hanem az Ághegy Könyvek sorozatban kerül kiadásra. Majd pedig arra hivatkozva, 
hogy a műsorterv szerint tíz percig beszélhetett volna, - szünetet rendelt el.  
Kitárult a nagyterem szárnyas ajtaja, bor, és a finom, friss pogácsa várta a vendége-
ket. Az előtér asztalkáin pedig ott sorakoztak az Ághegy súlyos kötetei (5-5 lapszá-
mot tartalmazva), Tar Károly számtalan könyve, és a Magyar Liget ingyenes fénymá-
solt számai, valamint Lázár Rozi svédországi magyar festő néhány imponáló festmé-
nye. (A közhiedelemmel ellentétben azonban semmiféle rokonság, sőt közvetlen is-
meretség sincs a két Lázár szereplése mögött!) 

Lázár Rozália Erdélyben született. 1987-ben ment férjhez Svédországba. Vegyész 
feltaláló, de 2006-2008 között a Kristianstadi Művészeti Főiskolán is tanult. Kiállított 
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Svédországban, Erdélyben és Izraelben is. Az élet inspirálja, szerelem, érzések, halál, 
stb. de ezoterikusan próbálja megfogni a dolgokat. (Forrás: Csillag János) 
Most pedig néhány el nem hangzott gondolat, amit szerettem volna elmondani a hely-
színen, ha az idő engedi. Mindenekelőtt - csatlakozván a könyvek, írások sorával 
bizonyítottan korábban a magyar nyelv csudálatos sokszínűségéről a szerkesztő által 
elmondottakhoz - arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy már a Magyar Li-
get, de leginkább az Ághegy ez irányú, vagyis a magyar nyelv ALKOTÓ karbantar-
tására tett erőfeszítéseknek felbecsülhetetlen a jelentőségük. Nemcsak a skandináviai 
magyarok, de az egész magyarság számára! Engedtessék meg, hogy „kívülről”, - bár 
nálunk is már látogatóban járt - barátunk Czakó Gábor most megjelent, Beavatás a 
magyar észjárásba című, „első magyar nyelvrégészeti” könyvéhez kapcsolódóan 
idézzek egy anekdotát a honlapjáról:****: „A Los Alamosban dolgozó magyar atom-
fizikusokat marslakóknak nevezte Asimov [a valaha élt egyik legnagyobb amerikai 
tudományos fantasztikus író, szerkesztő. L.E.J.], közéjük sorolva a nagy matematikus 
Neumann Jánost is. A marslakók egyike, Teller Ede [a hidrogénbomba atyja L.E.J.] 
gyakran mondogatta, hogyha ő nem Ady Endre nyelvén tanul gondolkodni, akkor 
belőle legföljebb csak egy közepesnél valamivel jobb fizikatanár lett volna.” Ha nem 
is mindenki lehet nagy fizikus, matematikus, stb., különben szerintem „a közepesnél 
jobb fizikatanárokból” is hiány van, de az bizonyos, hogy minden hátulütőjével 
együtt is (Lásd: Hamvas Béla Az öt géniusz-át!) magyarul gondolkodni kivételes, - a 
többek között a Haza a MAGosban dolgozatomban (Ághegy 10. szám) hosszabban 
kifejtett „mindenséges életminőséget” adhat. Ha műveljük! 
 
A szünet kicsivel hosszabbra nyúlt, Dr. Békássy pedig fellelkesültségében játszani 
kezdett az elektronikus zongorán, majdnem haza űzve evvel az influenzával amúgy is 
küszködő zenekar hölgytagjait, de végül is rendben és egyre tiszteletteljesebb csend-
ben, a Virág trió: Muladi Virág nagybőgőn, Brinkmann Panna zongorán, és Hirtling 

Béla csellón egy igen meg-
győzően, rövid Bartók dara-
bokkal adták meg az est má-
sodik részének alaphangját. 
Szép volt, és nagyon ma-
gyar! (A Virág trió hangsze-
relésében Bartók nyomán: 
Hej tulipán, tulipán - Med-
vetánc - Facipőben járnak.) 
Az együttest különben, 26. 
számában szándékszik be-
mutatni az Ághegy. 
Ezután érdekes  színfolt kö-
vetkezett. Csillag János köl-
tő mutatta be inspirátorát 
Anita Sjöblom svéd költőnőt. 
Az idős finn-svéd hölgy 
felolvasta, szép svéd nyelven 
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írt néhány versét, amit Cs. J. fordításában magyarul is élvezhettünk. Egyik közülük 
illusztrációképpen: 

 
 JULETID 
 Mina tankar 
 Snurrar kraftlöst 
Utan visare 
Såsom en penna 
Skriver utan bläck 
Likt ett samtal 
Utan ord 
Kan inte fånga 
Julens glädje 
I vår vilsna värld 
 
KARÁCSONYKOR 
Gondolataim  
Forognak erőtlenül 
Mutató nélkül 
Mint egy toll 
Mely ír tinta nélkül 
Mint egy társalgás 
Szavak nélkül 
Nem ér el 
A karácsony öröme 
A mi eltévedt világunkban. 

 
Amint a képen látható, Anita gyönyörű finn-svéd népviseletben jelent meg, amin 
ráadásul viselt némely relikviát is, például, ami Finnország orosz megszállás alóli 
felszabadulásának korából származott: egy sort az első finn pénzérmékből. Mint el-
mondta, a népviseletet 1808-tól betiltották, amikor a svédek utolsó vesztes háborújá-
nak következtében a cári Oroszország bekebelezte Finnországot. 1918-ban ismerték 
el a szovjetek önálló államként. Ekkor használták ismét a svéd népviseletet. Éppen 
200 éves ez a trauma: 1808 - 2008. Anita velünk is meg akarta ünnepelni az évfordu-
lót. Egy másik emlék-medalion is díszítette az egyébként is díszes ruháját. Ez annak 
emlékére készült, hogy Anita hosszabb költeményét egy svéd klasszikus komponista 
megzenésítette, és nagy sikert arattak vele, - mesélte János közvetítésével. Nagy tap-
sot kaptak! 
A program legvégén pedig Csillag János (akit elmondásuk szerint T. K. beszélt rá 
arra, hogy egyáltalán  magyarul is verseljen, és fordítsa verseit magyarra is) hihetet-
len helyzetmegértést, és önuralmat tanúsítva egyetlen rövid versét mondta el, de azt 
öt nyelven (még kínaiul is!). Íme: 

A NŐ 
Félig gyönyör/ Félig álom/ Mint a virágot/ Csodálom 

Az érdeklődő persze több verset is találhat Csillag Jánostól az Ághegy számaiban! 
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Legvégül pedig Tar Károly, az értelmiségiek érzelmiségivé válását ösztönözve felol-
vasta, a többek által az est fénypontjának tartott versét Itt és ott címmel 

Mindezek után pedig elkövetkezett a szerkesztő által a talán legérdekesebbnek 
nevezett utolsó 15-20 perc, a kiadványokkal és egymással ismerkedés, beszélgetés, és 
a címek cseréjével járó kellemes együttlét. 

Többen alig akarták elhagyni a helyszínt, és még a kapu előtt is folytatódott az 
eszmecsere egy darabig. A vendégek,  a követség visszajelzései szerint is,  jól sike-
rült bemutatkozó estre emlékezhetnek vissza. Mintegy félszáz meghívott volt jelen. 

 Remélhetőleg néhány, eddig az Ághegyben ismeretlen új alkotón kívül (a lap-
számok végén található legutóbbi lista már átlépte a 300-at!), újabbakkal gyarapodik 
majd az Ághegy és a Magyar Liget olvasóinak tábora és erkölcsi valamint anyagi 
támogatóinak köre.   
Koppenhága, 2008. november 24.  

Szeretettel jegyzi: 
 Lázár Ervin Járkáló  

(a művésznév utolsó tagja az Ormányság szótárból származik, és betyárt jelent -:) 
 
Stockholmban 
 

 
 
 
 
 
 
Immár harmadszor volt szívé-
lyes vendéglátónk  a Magyar 
Köztársaság Stockholmi Nagy-
követsége. Ez alkalommal keve-
sen jöttek el rendezvényünkre, 
nem volt lehetőségünk meghí-
vókkal értesíteni olvasóinkat, az 
Ághegy-Liget Baráti Társaság 
svéd fővárosi tagjait, támogató-
inkat. Pedig igen érdekes volt 
például Ungváry Tamás zene-
szerző elektronikus zenei bemu-
tatója, felolvasásai, amelyekkel 
a folyóirat szerkesztőjének is-
mertetőjét illusztrálta. Dohi 
Alex költő és képzőművész kép-
zelt nép, képzelt nyelvén írott és 
rajzolt, majd svédül, románul és 
magyarul szerzett verseit él-
mény volt bemutatni. Neufeld 
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Róbert új könyvét 
ismertette, Tar Ká-
roly verseiből olva-
sott néhányat. 
De mindezek előtt jó 
volt hallani Dr. 
Iklódy Gábor nagy-
követ úr szájából az 
elismerő szavakat, 
amelyekkel a skan-
dináviai magyar 
alkotók újabb köte-
tét illette és a bizta-
tást, hogy továbbra 
is képviseli a szá-
munkra olya fontos 
„haza éltető figyel-
mét” 
A bemutatóról  ez 
alkalommal tévés 
híradás is készült.  

Megjegyzések                                               3607 



                                                        Megjegyzések                                             3608 

Tíz esztendőnk 
  A magyar múltból eredően  jó  
neve van ennek a kerek  
évfordulónak. Merthogy   tize-
deseinket már őseink is 
megbecsülték, az elillannó időt 
pedig különösképpen. Jár a 
megbecsülés a Magyar Liget 
1999-ben kezdett előké-
születétől számított  évtizedének 
is. Különösen azért, mert a 
ligetes skandináviai tájban nincs 
hozzá hasonló. Még az itt 
északon megjelenő magyar 
lapokhoz sem hasonlítható ez a 
lap, mert családi lapként, a 
maga választotta  széles 
pászmán töretlenül követi 
induláskor kijelölt célját: 
szolgálja a magyarságukat 
megtartani óhajtókat. Jellegéből 
adódóan kicsit másként teszi, 
másként teheti ezt, mint  a többi 
lap. A Magyar Liget egyre 
szélesedő munkatársi-levelezői 
gárdának köszönheti meg-
jelenését. Pénzt ez a lap eddig 
még nem látott, ára, bevétele 

örében sem számolható. Kiadásait: a szerekesztéssel, a tördeléssel, a levelezéssel 
járókat  a szerkesztő magától értetődően a maga számlájára vállalja. Nyomtatása, 
sokszorosítása, terjesztése a magyar egyesületek hatáskörébe tartozik, s történik ez, 
mikor hogy, többnyire ahogy lehet, a közt tudatosan szolgálni készek jóvoltából. A 
szerkesztő elsőként őket köszönti ezen az évfordulón. Névsoruk közlése nemcsak 
azért marad most el, mert dícséretesen sokan vannak és megszámlálhatatlanok, 
hanem mert akár egyikük kifelejtése is méltatlan volna belterjes ünnepünkhöz. 
    Ez az külsőségekben láthatatlan évforduló a szerkesztő számára kétszeresen is 
ünnep. Ötven éve kezdte a magyar nyelvet, a népnevelést közszolgálatot jelentő 
újságírói munkát. Szaktudását, ha nem kérték is, továbbadta és adja még a végzett 
újságíróknak is, akik szívesen közlik írásaikat a Magyar Ligetben és az 
elkövetkezőkben is abban bizakodik, hogy előbb-utóbb sikerül átadnia a lap 
szerkesztésének sziszifuszi munkáját a fiataloknak. 
    A Magyar Liget,  dacolva a zord időkkel, a jelenben kitartásunkkal virul, és 
olvasással, írással, terjesztéssel gazdagodik a jövőben is. 

A szerkesztő 



Liget - LIGETBEN  
Barta István ünnepi lapszemléje 

 
Van Svédországban egy város, melyet LUNDNAK (magyarul LIGETNEK ) hívnak  
és van ebben a svéd LIGETBEN  van egy  MAGYAR LIGET, melyet Tar Károly  író 
és újságíró indított és szerkeszt hangyaszorgalommal. Károlyt a nyomorult politikai 
események és családi körülményei hozták Svédországba. Mint vérbeli író és újságíró, 
aki Erdélyben több folyóiratnak volt főszerkesztője, nem pihent meg babérjain, ha-
nem munkához látott és folyóiratot alapított. Kétoldalas kis lappal kezdte, a Lundi 
Lappal, mely aztán igen rövid idő alatt 26-36 oldalassá nőtte ki magát. Toborzás volt. 
A szerkesztő kihangsúlyozta, hogy nyelvünket, kultúránkat és hagyományainkat, 
csak úgy tudjuk megóvni a kopástól és pusztulástól, ha összefogunk, s ha nem köve-
tünk olyan vezetőt, aki, idézem a Lundi Lap 1. számának Beköszöntő írásából: „... 
Nem ügyel  arra, ha magyarul beszél,  helyesen beszéljen, ha ír, hibátlanul írjon, 
(mert az ilyen) nem értünk, hanem ellenünk cselekszik... Mert nekünk abban kell 
összetartanunk, hogy semmiben se fogyatkozzunk. Ez a mi munkánk és nem is ke-
vés!” Sajnos az évek, évtizedek folyamán sok olyan magyar volt, aki bizony helytele-
nül szólt magyarul, még mielőtt a svédet jól megtanulta volna.  
    Tehát se bent, se kint nem voltak és ma sincsenek - nyelvileg. Óvás, mentés mind-
az, amit a Magyar Liget tesz, hogy nyelvünket, kultúránkat és hagyományainkat 
megvédje a kopás ártalmaitól. Igyekezünk jó, svéd állampolgárokká válni, akik be-
csülettel dolgozunk, nem kívánunk nyelvileg, és kultúránkban beolvadni. Beilleszke-
dünk, amikor szívesen átveszük a svéd kultúra értékes gyöngyeit, de ugyanakkor 
kincseinkből kóstolót nyújtunk házigazdáinknak. Mi nem azért menekültünk el ha-
zánkból, hogy nemzettudatunkat levessük, mint valami ócska köntöst, hanem a törté-
nelmi események kegyetlensége folytán kellett hazát cserélnünk, mert életben akar-
tunk maradni.  
    Kikhez fordul a Magyar Liget? Minden magyarhoz, öreghez és fiatalhoz. Szól kis 
versekkel, mesékkel, rajzokkal írni-olvasni még nem tudó gyermekekhez.  Elmond-
hatjuk, hogy fennállásunk évtizede alatt kultúránk, nyelvünk szinte minden területé-
ről közölt írást. Ünnepeink, egyházi, nemzeti ünnepeink szinte első helyen szerepel-
nek a lapban, mert hajszás életünkben oly könnyű megfeledkezni az évfordulókról és 
nagyobb ünnepeinkről.  
    A szerkesztő valóságos polihisztor, nemcsak nyelvvel és irodalommal foglalkozik, 
hanem igyekszik olvasóit mindenről tájékoztatni.  
    Itt említem meg, hogy a családi lap mellett Tar Károly létrehozta és szerkeszti az 
Ághegyet, a skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyamot, mely hatalmas 
terjedelmével  (eddig 3402 oldal) valóban „szemet szúr”, mint az ág a hegye, hogy 
vegyük észre magunkat, és tudatosítsuk magunkban, hogy kik vagyunk, és merre 
tartunk. Már öt vaskos kötete jelent meg ennek a nagyszerű irodalmi és művészeti 
folyóiratnak, mely szabad teret nyújt haladó és kezdő íróknak, képzőművészeknek, 
alkotóknak. Többen, a szerkesztőnek köszönhetjük, hogy kézirataink nem maradtak 
az íróasztalfiókokban.  
    A Magyar Liget felkeresi a magyar tömörüléseket, sőt követségeket és egyetemi 
intézeteket, hogy interjúkat készítsen, s hogy beszámoljon tevékenységéről. Hiszen 
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nemcsak egy lapról van szó, hanem „intézményről”, amelynek neve Ághegy-Liget 
Baráti Társaság, mely arra törekszik, hogy a magyar értelmiségieket hasznos közös-
ségi munkára összegyűjtse.  
   Foglalkozik a vegyes házasságokban született gyermekek nemzeti hovatartozásával 
is és megállapítja, hogy „nem kell mindenáron a többségi nemzethez tartoznunk, nem 
kell a többséghez igazítanunk nevünket sem, mert ezzel méltóságunkat csorbítjuk, 
őseinket tagadjuk meg”. Az utódállamok szerint mi erőszakkal „magyarosítottunk.” 
Pedig nálunk idegen családi névvel, akár évszázadokon át élhettek befogadottak, 
akikről tudtuk, hogy „jó magyarok”. Itt azonban svéd nevet vesznek fel többen is, 
mondván, hogy a svédek „nem tudják kimondani, nem tudják leírni nevüket.” Érde-
kes, hogy  mi magyarok ki tudjuk mondani a sváb, a német, a román, a szlovák, vagy 
éppenséggel, lengyel neveket is, és még azok leírása sem okozott nagyobb gondot. A 
18. század utolsó harmadában, II. József uralkodása alatt  történt, hogy a zsidó neve-
ket németre, a cigányokét pedig magyarra változtatták. Ezt azonban ne a magyarok 
számlájára írja a világ, hisz II. József híres volt arról, hogy a magyar nyelvet el akarta 
törölni, a magyarokból németeket akart faragni.  

   Előkelő helyet foglal el a lapban, az iskolák és a magyar oktatás problémája. A 
szülők megtudhatják, hogy milyen jogaik vannak gyermekeik anyanyelvi oktatást 
illetően. Fontos, hogy véleményezzék az anyanyelvi oktatás milyenségét. Különleges 
útleírások sem hiányoznak a lapból. Marokkóból, Kínából, Írországból tudósít. Ol-
vashatunk a kétnyelvűség fonákságairól,  régmúlt történelmi eseményekről, balladá-
ink világáról, gasztronómia újdonságokról, sportról, ahogyan ez egy tudatosan szer-
kesztett családi laphoz illik. 

   Szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy támogassa, erkölcsileg, anyagilag és kü-
lönböző közölnivalókkal segítse a Magyar Ligetet, hogy sok-sok tízéves jubileumot 
érhessen meg még a jövőben is. Azért, hogy összetartásunk elősegítésével, számos 
generáción keresztül oktassa és nevelje a Skandináviában élő magyarokat.  

       Tíz esztendőnkről 
 
Éljen, és soká a 10 éves Magyar Liget, valamint mindenki, aki csinálja, ír bele, támo-
gatja és olvassa! Többen dicsérik is a vállalkozást, mind a lapban, mind azon kívül. 
Valóban nem lehet túlbecsülni - legalábbis a potenciális jelentőségét a dolognak. 
       De miután evvel csatlakoztunk a lelkendezők sorához inkább leírnám röviden 
miben is látom jobbíthatónak.  
       Nem akarok senkit sem bántani, ha például arról szólok, hogy bizony csupán 
maroknyi ember áldozatos munkája, ideje, pénze, energiája árán jött mindez létre. A 
„többség” talán még olvasni is közönyös - sajnos (ne legyen igazam!;-). De hát ezt 
ismerjük mindannyian, akik valaha arra adtuk a fejünket a skandináviai magyarság 
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körében, hogy egyesületet alapítsunk, kiadványt hozzunk létre, programokat szervez-
zünk. Ezt láttam mindenütt, nemcsak Koppenhágában! Akinek nem inge ne vegye 
magára, de tapasztalataim alapján a lap jelenlegi hathatósságát, igazi érdeklődés híján 
össze se tudom vetni a megalkotásába fektetett áldozatokkal. 
       A másik gondom persze összefügg az elsővel, de megint csak nem akarok vádol-
ni senkit, semmivel, már csak azért sem, mert elsősorban magammal kezdhetném;-) 
Nos: nagyon szép a magyar nyelv ápolásába, fenntartásába vetett buzgalom, de... De 
csak akkor ér valamit, ha a nyelvet arra használjuk, amire elsősorban való: világ, lét 
életszemléletünk tisztázására, a sorskérdések megválaszolására, és az egymással ez 
ügyekben való egyeztetésekre.  
Csak egy példa: sehol nem olvasom igazán, amit hallok azért sokaktól, hogy  
1. mérhetetlenül sokat tanulhatunk/hatnánk dán, svéd, norvég, finn polgártársainktól; 
- viszont  
2. nagyon sok tempójuk nem igazán magyar embernek való; hm?! Vagyis elbeszél-
gethetnénk arról igen alaposan és hasznosan szerintem, hogy mire is jó voltaképpen 
dán-norvég-svéd-finn magyarnak lenni ebben az igencsak összeomlóban lévő pénz-
hajhász világban, amiben a pénzemberkék pénzkavarásán túl, amit termelünk annak 
minimum 2/3-a nem csak fölösleges, hanem lélek és környezet mérgező is, miközben 
kiszipolyozzuk, kiszárítjuk a világunk 2/3-át, és hamarosan a magunk lehetőségeit is 
tönkretesszük, a gyerekeinkéről nem is szólva.  
     Nos, minimális érdeklődés esetén alighanem hamarosan ezekről a dolgokról tudó-
sítok a koppenhágai, dán helyzetet is figyelembe véve. Remélve némi vitát is persze.  
          

Lázár Ervin Járkáló  
Koppenhága/Hamvas Béla Klub, 2009,március 

Magyar Lund – Magyar Liget 

Éppen egy évvel ezelőtt találtam rá a Magyar Ligetre. Kolozsváron végzett újságíró-
ként továbbképzésre jelentkeztem a lundi egyetemen, és arra gondoltam, jó lenne 
megismerni a város magyar közösséget. Az interneten próbálkoztam először: keresés 
a Google-ban, Lund, magyar weboldalak, lundi magyarok stb. És akkor legnagyobb 
meglepetésemre rábukkantam a dél-svédországi magyarok családi lapjára. Újságíró-
ként is kellemes szakmai meglepetés volt a lap színvonala, és sajátosságai miatt is. 
Hasznossá is vált, amint beleolvastam, Lund és Skåne magyar világa tárulkozott elém 
a maga sajátosságával, érdekességeivel, nehézségeivel. Erdélyiként átéreztem a szer-
kesztők azon félelmét, hogy – kisebbségként - a magyar nyelv itt könnyebben elvesz-
het, a magyar kultúra itt könnyebben elfelejtődhet.  
De a Magyar Liget mindezek ellenére megjelenésének tízedik esztendejét ünnepli 
idén. Szolgálata példamutató. Szól a gyerekekhez, felnőttekhez, idősekhez. De hogy 
szólhasson, a szerkesztő és munkatársai rengeteget dolgoznak, írnak, javítanak, szer-
veznek. Amióta Lundban tanulok, magam is munkatársa vagyok a lapnak. Volt alkal-
mam közelebbről is megismerkedni a lappal és azokkal, akik az Ághegy-Liget Baráti 
Társaság tagjaként azért munkálkodnak, hogy a dél-svédországi magyaroknak saját 
kiadványuk legyen, amely kiegészíti a Svédországi Magyarok Szövetségének Híradó-
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ját és a Új Kévét, a protestáns egyház lapját. Sziszifuszi munka.  És  mindezt minden 
juttatás, minden anyagi segítség nélkül végzik. 
A Magyar Ligetben találtam verseket, nyelvjavító cikkeket, képriportokat, beszámo-
lókat koncertekről és előadásokról, sőt vicceket is. A gyerekeknek meséket, rajzokat 
publikál, de a magyar történelemet sem hagyja figyelmen kívül a lap. És foglalkozik 
a bevándorlók identitásbeli, kulturális és nyelvi problémáival is.  
A lap egyik legnagyobb érdeme, hogy megpróbál mindenkihez szólni. Olyan témák-
ról, eseményekről számol be, amelyeket máshol talán két-három újság dolgoz fel. És 
ez nem kis érdem. Sőt az sem, hogy a cikkek minősége, olvashatósága kiemelkedő. 
Sokesztendei újságírói tapasztalat áll e munka hátterében. Alapítószerkesztője Tar 
Károly, aki az idén éppen ötvenedik esztendeje, széleskörű tapasztalatok birtokában  
műveli ezt a mesterséget. 
De nemcsak újságírók írják a Magyar Ligetet, hanem olyan emberek, akik szeretnek 
írni, szeretik a magyar nyelvet és próbálják ápolni azt. És talán ez a legfontosabb itt, 
Svédországban. Kívülállóként azt láthattam, hogy vannak néhányan, akik rengeteget 
harcolnak azért, hogy a magyar azonosság ne vesszen el, hogy az itt született gyere-
kek tanulják meg a magyar nyelvet, ismerjék meg a magyar kultúrát. A Magyar Liget 
azokért van, akiknek mindez fontos.  
Talán jó volna, ha több, itt élő magyarnak mindez fontos lenne. Mert a Magyar Liget 
családi lap, mindenki találhat benne érdekes olvasnivalót, szép írást, jó cikket. Csak 
bele kell lapozni. És támogatni kellene anyagilag, erkölcsileg, barátilag. Mert csak 
így alakulhat ki igazi közösségi szellem a dél-svédországi magyar Liget háza táján. 
 
Lund, 2009 április 28.                                                                                                             

Neag Annamária 
 
 
Kiküldött munkatársunk jelenti: 

 
 
 
 
 
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság a Magyar Liget tíz 
éves évfordulója alkalmából baráti együttlétre hívta 
olvasóit, munkatársait, családtagjaikat és összes baráta-
ikat, 2009. május 16-én, szombaton délre, a lundi Sankt 
Hans parkba. Az ingyenes gulyást Társaságunk kérésé-
re, a szerkesztőbizottság segítségével a szerkesztő főz-
te. Az olvasók a  rögtönzött laptörténeti kiállításon 
ismerkedhettek a lap múltjával, kötetlen beszélgetésen 
pedig a nyolc város magyarjaihoz szóló lap jövőjével  
terveivel., Vidám, kellemes, tábortüzes együttlét volt. 
.  
Hús– és kolbászsütéshez parazsat biztosítunk 
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***Holby Timea presbiter január 17-én tartotta az oslói magyaroknak a vízkereszt 
történéseit, szimbólumait megvilágító interaktív istentiszteletét. A kis létszámú gyü-
lekezet azon munkálkodik, hogy minél több hívet hódítson vissza a vendégszereteté-
ről híres Uranienborg templomba. 
 
***A Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) január 24-én tartotta tradicionális újévi 
vacsoraestjét. Az ünnepi műsorban fellépett Bordás Mária énekesnő, zongorán kísérte 
Åse Mathiesen Palm.  Részleteket láthattunk a NUFO 70. / Hubay 150. jubileumi 
estjén készült kisfilm zenés programjából: Annar Follesø hegedűművész, Wolfgang 
Plagge zongoraművész és zeneszerző Grieg és Hubay műveket játszott. Az est házi-
gazdája, Dr. Mária Lucia Nagy, a NUFO elnök asszonya volt. Az est bevételét a dé-
vai gyerekek megsegítésére bejegyzett alapítványnak ajánlották fel. 
 
***A norvégiai Magyarok Baráti Körének „Csincsele” gyermek-csoportja 2009. ja-
nuár 31-én és február 14-én tartotta foglalkozásait óvodás és kisiskolás korú gyerme-
kek részére Horváti Ildikó, Karácsonyi Tünde és Wollner Mária vezetésével. A rész-
vétel díjtalan. Figyelem! A következő foglalkozások március 28-án, április 1-jén és 
május 9-én lesznek. 
 
***Sokan voltak kíváncsiak Balázs Elemér együttesének hangversenyére, mely az 
Oslói Nemzetközi Jazzhét (Internasjonal Jazzuke) keretében, a Magyar Köztársaság 
Nagykövetsége és a Norvég telekommunikációs cég, a Telenor támogatásával jött 
létre január 29-én az Oslo központjában lévő Jazzpódiumon. Az együttes névadó 
dobosa mellett fellépett Balázs József zongorista, Lamm Dávid gitáros, Soós Márton 
bőgős, Czibere József ritmushangszeres, valamint Hajdú Klára és Winand Gábor 
szólóénekes.  
 
*** A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) február  21-én tartotta Közgyűlését. 
 
*** A Magyar Filmklub 2008. őszétől Németh László író munkásságának  bemutatá-
sával foglalkozik. Szeptember 21-én történelmi drámáival ismerkedtünk. 
Október 19-én Németh László családregényeinek TV- és filmváltozata került fókusz-
ba. Kovács Ferenc 2009. február 1-jén a társadalmi drámákról tartott filmestet.  Rész-
leteket láthattunk a Papucshős, a Szörnyeteg valamint a Villámfénynél című darabok-
ból. A negyedik részre március 1.-én került sor, ahol láthattuk a Németh Lászlóról 
készült legújabb dokumentumfilmet is. 
 
***Az idén egy tucatnál is több magyar diák kapott pár hónapra ösztöndíjat, gyakorló 
és képzési lehetőséget az Oslói Egyetemen. Közülük többen is fejest ugrottak az ide-
gen ország különleges adottságainak, lehetőségeinek felfedezésébe. A „kinti” magya-
rok önzetlen támogatásával néhányan eljutottak a nagyon messzi, északi egyetemvá-
rosba, Tromsøbe és egy norvég népfőiskola kutyaszán telepére. 
I. A háromfős magyar cserediák-csapatunk, kiegészülve egy olasz lánnyal, elhatároz-
ta, hogy megnézi magának a sarki fényt. Kaptunk ötleteket, hogy milyen feltételek 
teljesülte ese-tén lehet látni, hova érdemes utazni érte. A legtöbben Tromsø csodála-
tos szépségű szigetét ajánlották nekünk, mi pedig elfogadtuk a bölcsek tanácsát, úgy 
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hogy egy szép szombati hajnalon útra keltünk a fény hazájába. Próbáltuk felkészíteni 
magunkat a nagy hidegre, dupla réteget vettünk magunkra mindenből, hogy aztán 
leszálláskor esőcseppeket érezzünk a bőrünkön, valamint plusz fokokat tapasztaljunk. 
Ezzel a „Tromsø=mínusz 20 fok” elmélete megingott, később pedig teljesen megdőlt. 
Magyarok mindenhol vannak. Városbeli kóborlásaink után minden nap egy magyar 
otthonba tértünk meg, ezúton is köszönet érte. A három napot véleményem szerint jól 
beosztottuk, minden alkalommal egy újabb szeletkéjét ismertük meg ennek a csodála-
tos helynek és a szellemének. A kiállítások betekintést nyújtottak a lokális és globális 
érdekességekbe. Tromsø elég autentikus hely ahhoz, hogy itt tekintsük meg az Északi
-sark meghódítását bemutató kiállítást, a „csend világának”-  (Cousteau) élőlényeit, 
megismerkedhessünk a Polaria három sztárfókájával, tanulmányozhassuk a 
Számiföldért folytatott küzdelmet, a helyieknek a többi néppel folytatott kulturális 
kapcsolatainak alakulását. (M.Z.,Z.M.) 
 
***A norvégiai Magyarok Baráti Köre és a Magyar Köztársaság oslói Nagykövetsé-
ge által rendezett március 15.-i műsoron a budapesti Száguldó Orfeum a „Szólj még 
egyszer a szabadságról!” című műsort adta elő. Összeállította és előadta Ivancsics 
Ilona és Lázár Csaba. A zenei részleteket Suha Kálmán válogatta. 
(A műsor a 127 évvel ezelőtt 1882 októberében elhunyt Arany János előtt tiszteleg. 
Arany hatalmas költői vagyonából elhangzott – többek között – a Rege a csodaszar-
vasról, a Mindvégig, a Pázmán lovag, a Vörös Rébék és a Walesi Bárdok, valamint 
feltűnt az ifjú és az idős Toldi Miklós is.)  
                                           
***Az elmúlt hetekben több alkalommal is hallhattuk Horváti Esztert az Oslo 
Chorale Selskap kórusban. Március 15.-én a Szentháromság templomban, az Oslói 
Nemzetközi Egyházzenei Fesztivál műsorán többek között a kortárs Marius Skjølaas 
"Preces & Responses", Magne H. Draagen: „Magnificat & Nunc dimittis” valamint 
Stanfords „O, for a closer walk with God” hangzott el. Május 4.-én pedig a Gamle 
Aker templomban hallhattuk a helyi kántor nyugdíjba vonulására szervezett esti éne-
kes liturgián. Gratulálunk a kórusban végzett munkájához és jó egészséget kívánunk 
neki és a hamarosan megszületendő kislányának. 
 
***Március 25.-én volt Bordás Mária dalestje az oslói Barrat Due Zeneintézet Kama-
ratermében.  Liszt Ferenc, Hubay Jenô, Edvard Grieg, Kodály Zoltán, W. Amadeus 
Mozart, Gioacchio Rossini, Giuseppe Verdi, Lehár Ferenc, Huszka Jenő és Robert 
Stolz dalai csendültek fel. A tartalmas, információkban gazdag összekötő szöveget is 
Mária állította össze. Az est házigazdája Juhász Ida volt. Zongorán kísért Kalle 
Kuusava, hegedűn közreműködött Julie Prestmo. Az est kávé és sütemény melletti 
beszélgetéssel zárult.  
                                                                                                                                                  
***Április 2-án, csütörtökön, 18.00 órakor került sor az oslói magyar nagykövetség 
épületében az ÁGHEGY V. kötetének bemutatójára. Bozi Lajos, a Magyar Köztársa-
ság nagykövete és Binczki Zsuzsanna fogadta a vendégeket. A beköszöntőben Bozi 
Lajos nagykövet úr emlékeztetett a már-már hagyományos, évente megrendezésre 
kerülő Ághegy-bemutatókra, s gratulált a kötetet világra segítő, Svédországban élő 



Tar Károly írónak, szerkesztőnek. Dr. Borka László az előző kötethez hasonlóan ezt 
az újat is alaposan áttanulmányozta, s tapasztalatairól, jókról, rosszakról egyaránt 
beszámolt a mintegy ötven fős hallgatóságnak. Ezt követően Kovács Ferenc szer-
kesztő helyettes beszélgetett az esten megjelent, s a legutóbbi kötetbe író Dr. Nagy 
Luciával és  Dobos Évával. (Az Ághegy V. kötetéhez az alábbi, Norvégiához kötődő 
személyek járultak hozzá alkotásaikkal: Borka László, Dobos Éva, Horváti Eszter, 
Hulej Enikő, Kasselbauer Gyöngyvér, Kovács katáng Ferenc, Kunszenti-Kovács Dá-
vid, Lisztes István, Nagy Lucia, Sulyok Vince, Tomán Moni, Tóth Zsuzsanna, Varga 
Péter) 
 
***A nagyböjti oslói katolikus papi látogatás március 27-től 30-ig tartott. Ferling 
György atya március 27-én, pénteken este szentmisével és Keresztúti ájtatossággal 
kezdte a húsvéti előkészületeket a nordstandi Árpád házi Szt. Erzsébet nővéreinek 
kápolnájában. A húsvéti előkészület jegyében szombaton, március 28-án lelki napot 
tartott a mariagårdi Gyülekezeti teremben. A délutánt az atya bevezetője nyitotta 
meg, melynek témája Szent Pál „apostoli ars poeticája” és lelkisége a római levél 
alapján. A nagyböjti szentmise március 29-én vasárnap a Szt. József kápolnában volt. 
A mise után ismét lehetőség nyílt beszélgetésre kávé és sütemény mellett. Az atya itt-
tartózkodása alatt egyéni beszélgetéseken és családlátogatásokon vett részt.   

Április hónapban a Szentségimádással egybekötött magyar nyelvű Rózsafűzért 3.-án 
első pénteken és 17.-én mondták el a hívők az Árpád házi Szt. Erzsébet nővérei ká-
polnájában. Május 1.-e Szent József, a Munkás ünnepe. Ekkor és május 22.-én is újra 
elmondták a magyar nyelvű Rózsafűzért.  
Ferling György plébános, aki időről időre, fáradságot nem kímélve utazik Magyaror-
szágról Oslóba, a húsvéti ünnepekre a feltámadt Krisztus örömét és békéjét kívánta 
minden hívének: 
„A Nagyböjt ideje arra szolgál, hogy átgondoljuk az életünket, hogy egyre szebb. 
érdekesebb és igazabb élet legyen… Nagyböjtben a lelkipásztorok nem szűnnek meg 
– olykor ´akár dörgedelmesen´ is – figyelmeztetni bennünket a helyes, Istennek tet-
sző életre: hogy többet imádkozzunk, a rászorulóknak alamizsnát adjunk, és böjtöl-
jünk. Erre figyelmeztetett Hamvazószerdán az evangélium is, ahogy Szent Máté 
evangélista megörökíti Jézus tanítását a hegyi beszédében (vö.: Mt 6,1-6. 16-18)." 

***A Valami Amerika 2 című angol feliratos magyar vígjáték (2008) bemutatójára 
2009. április 25.-én került sor az Oslói Művészeti Főiskola előadótermében., az MBK 
rendezésében. A film után beszélgetés zajlott Herendi Gábor rendezővel és Pindroch 
Csaba fő-szereplővel. A filmet a 40. Magyar Filmszemlén a legszórakoztatóbb kö-
zönségfilm díjával jutalmazta a szakmai zsűri.  
 
***Az oslói Protestáns Gyülekezet április 25.-én tartotta húsvéti ünnepi istentisztelet-
ét az Uranienborg templomban. Az igét Holby Bakay Timea, a gyülekezet presbitere 
tartotta. "Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy 
Istenhez vezessen minket." 1Pt. 3.18 Az istentisztelet után szeretetvendégség volt a 
gyülekezeti teremben. 
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 *** A Szépirodalmi Figyelő folyóirat a Polar Alapítány rendezésében 2009. március 
27-én bemutatta Hannu Mäkelä finn író  Anya című regényét a budapesti Finn 
Nagykövetségen Az íróval Csepregi János költő és Fehérvári Győző, a regény fordí-
tója beszélgettek. Csepregi János írása Hannu Mäkelä  könyvéről  a Szépirodalmi 
Figyelő 2008/6. számában olvasható 
*** Karinthy Frigyes emléktáblát állított a SMOSZ 2009. április 18-án, a stockholmi 
Városháza közeli a kórházban. Az avatás díszvendége Karinthy Márton, az író Buda-
pesten élő unokája volt.  
 *** Last Warning címmel Vály Sándor finnországi magyar képzőművész néhány 
perces, izgalmasan  érdekes film-installációját láthatjuk a világhálón: http://
www.youtube.com/watch?v=k3IVCHI0IRI&feature=channel_page 
*** Röhejes versfordítás. Vály Sándor írja: Nekiálltam a web fordítóprogramjával 
lefordítani Weöres, Disszonancia című versének egy szakaszát. Tudom, Karinthy 
foglalkozott ilyen fordításokkal, de nem tudtam, hogy ekkora örömöt és jókedvet 
okozhat. Csaknem beestem az asztal alá… Ha valaki kedvet érez hozzá, íme itt a for-
dítóprogram címe. http://www.webforditas.hu/index.php  Jó szórakozást! 
  

Weöres Sándor: Disszonancia, VII. szakasz 
  
Mi lesz mostan? Alig-használt príma hátultöltő semmi. 
Pedig én még most akartam egy igen nagy költő lenni 
  
                                           Első fordítás finnre: 
  
Mitä hän on nyt? Alig käyttää ensimmäisen luokan  
perätilasynnytyksiä lataamiseen yksi mitään. 
Halusin olla selkäsauna runoilija nyt vielä kuitenkin 
  
                                          Első fordítás magyarra: 
  
Mi ő most? Alig első osztályú fenékszületéseket használ,  
amik letöltenek egy dolgot. Mindazonáltal most verni  
akartam egy költőt, meg akartam nyugodni 
  
                                           Második fordítás finnre: 
  
Mitä hän on nyt? Käyttää alhaalta syntymien kanssa  
ensimmäisen luokan tuskin, että asia on ladattu. Voit punta nyt kuitenkin  
Halusin runoilija, halusin rauhoittaa 
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                                            Második fordítás magyarra: 
  
Mi ő most? Használ egy aljat születések első osztályú valószínűtlen,  
az a dolog töltött. Most tudsz kopogni mindazonáltal  
Akartam egy költőt, én körözött megnyugtatni 

  
                                           Harmadik fordítás finnre: 
  
Mitä hän on nyt? On hyödyllinen aljat-syntyy todennäköisesti yksi  
ensimmäisen luokan, että asia on kirjattu. Voit kolhi nyt kuitenkin  
Halusin runoilija halusi rauhallinen 

  
                                          Harmadik fordítás magyarra: 
  
Mi ő most? Ez valószínűleg hasznos aljat-created egy az első osztály,  
az az ügyet felvették. Most tudsz kopogtatni mindazonáltal  
Akartam a költőt, akit nyugalomra akarta 

  
                                           Negyedik fordítás finnre: 
  
Mitä hän on nyt? Tämä oletettavasti hyödyllinen aljat perustettu yksi 
ensimmäinen luokka,  
se asia oli kirjattu. Voitte olla koputtavat nyt kuitenkin  
Halusin runoilija, joka onto rauhallisesti halusi se 

  
                                          Negyedik fordítás magyarra: 
  
Mi ő most? Ez a feltehetően hasznos aljat megalapított egy első osztályt,   
South-East Asia, felvették. Most előre tudsz adni mindazonáltal.  
Akartam egy költőt, ki nyugodtan erre körözött 
 
 
 
 
 
 Helyreigazítás  

       
      Folyóiratunk 11-13. számában, a 1558-1560 oldalakon Mokos Ádám  zene-
müvészről közölt írás több helytelenséget tartalmaz. A megjelent irást semmisnek 
nyilvánítjuk, e szerencsétlen ügyet lezártnak tekintjük és Mokos Ádám úrtól, illetve 
olvasóinktól, bocsánatot kérünk. 
                                                                                                  A szerkesztőség  
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Kovács katáng Ferenc: Észak táj (grafika, tus, 15x10 cm , 2009) 


