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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.) 

Könyvek                                                     3569 



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 

Könyvek                                                     3571 



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 

                                  Erdélyi Szépmíves Céh — Emlékkönyv                           3576 



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 


