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Ex Libris  - díj  
az Ághegy-Liget Baráti Társaságnak 

és az Ághegy és a Magyar Liget folyóiratoknak. 
         Az alapítvány kuratóriuma ebben az évben ugyanezen díjjal a  

Duna Televíziót, a Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatát,   
Tőkés László püspököt, a komáromi Selye János Egyetemet  

és a  Tordai Petőfi Társaságot   tüntette ki.  
      



      Az adományozó levele: 
 

Kedves Magyar Barátaim!  
Magyar az, aki annak szereti magát - így szól az én egyszerű meghatározásom. 
Szerető szívvel készültem Önökhöz, mert még nem voltam Svédországban, ezért 

nem találkozhattam az ott élő magyarokkal.  
Az Ex Libris Díj és Tar Károly figyelme megadta most a lehetőséget - és az élet el 

is vette az utolsó pillanatban. Családomnak az elmúlt napokban egy drámával kellett 
szembenéznie, és egy sors a földi helyett az angyalokhoz pártolt, hogy onnan vigyáz-
zon rám, ránk, és érzem is a szeretetét, örökké tart.  

Az Ex Libris Díjat azért alapítottam, hogy más nagy díjaink mellett köszönetet 
mondjunk azoknak, akikre a művészetek mindig is számíthatnak: alkotóknak és nagy-
szerű támogatóknak.  

Az idén már átnyújtottuk a Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatának, 
a Duna Tv-nek, Tőkés Lászlónak, a tordai Petőfi Társaságnak, és a sor folytatódik, 
véget nem érően 2009 és 2018 között, 10 éven át.  

Köszönöm, hogy ott lehettem volna - és megköszönöm, ha majd egyszer, talán 
hamar, tényleg ott lehetek.  

Baráti szeretettel  
Gubcsi Lajos,  
A Magyar Művészetért Díj Kuratóriumának elnöke.  
 
A szerkesztő köszönete: 
 
Tisztelt Gubcsi Lajos! 
Együttérzéssel fogadtam a hírt családi tragédiádról, és ugyanilyen együttérzéssel 

és megértéssel fogadta a stockholmi Önképzőkör tagsága is. A  magam és az ő ne-
vükben őszinte részvétünkről biztosítalak. Egyébként a díjad átadásakor jelen voltál, 
mert felolvastam leveled, és felolvastunk írásaidból is.  

Az Emléklap átadása az Ághegy-Liget Baráti Társaság alkotó tagjai és támogatói 
egy csoportjának részvételével történt. Köszönetet mondott Kalocsi Gitta a Svédor-
szági Magyarok Országos Szövetsége részéről, Lőrinczi Borg Ágnes Társaságunk 
ügyvezető elnöke és a szerkesztőségek nevében magam igyekeztem kifejteni az álta-
lad adományozott díj különleges értékét, elmondtam, hogy a haza éltető figyelme 
nélkül meg nem lehetünk, és jelen esetben Gubcsi Lajos testesítette meg ezt a figyel-
met. 

Másnap az Idős Magyarok Otthonában, harmadnap pedig a Katolikus Körben 
tartunk az Ághegyet és a Magyar Ligetet ismertető irodalmi délutánt. 

Még egyszer, több, mint 350 alkotónk és több száz olvasónk és erkölcsi támoga-
tónk nevében, hálásan köszönöm, hogy figyelmedet felénk is fordítottad, amely újabb 
erőt ad mindannyiunknak önzetlen, megmaradásunkért folytatott sziszifuszi munkánk 
folytatására. 

Baráti tisztelettel:  
Tar Károly mkl. író, szerkesztő  



   Ménfőtől Ménfőcsanakig 
 
Keveseknek adatik három hazát megélniük. Sulyok Vince rákényszerült, és neki 

sikerült. Az elsőből, a szülőhazából 1957 februárban menekülni kényszerült. A 
harmadikat, Spanyolországot krónikus torokbetegségének orvoslására választotta. A 
második hazában, Norvégiában teljesedett ki az élete. Ott fejezte be egyetemi 
tanulmányait,  ott alapított családot, s nevelt fel Éva asszonnyal két gyermeket. Ott 
hagyott maradandó nyomot hangya szorgalommal végzett szellemi munkálkodása az 
Oslói Egyetemi Könyvtárban s annak Hungarica gyűjteményében. Ott teljesedett ki 
igazán írói, műfordítói munkássága. Élt, halt e három országért. 
 

Álmaimban régóta hallom már a déli  
vizek zúgását, hívását — s most itt ülök e partok  
fölött s a kéken-zölden gördülő 
tengerre nézek: nagy madárcsapat  
kanyarodik részegült örömmel a víz  
s a hosszú parti pálmasor fölé.  
Ülök itt a meleg szelekben,  
miközben északi kertemben méteres  
hó alatt szunnyad minden élet.  
Észak és dél kettősségében így élek: 
norvég állampolgárként északi  
telek menekültje itt — és fizetővendég  
e napos spanyol partokon. De (így vagy úgy)  
mindkét helyen idegen valamiképpen.  
 
(Északi telek menekültje, részlet, Torrevieja, 1991.) 

 
   

Búcsú 
Sulyok  

Vincétől 
 

(1932-2009)  



 
     Sulyok Vince 1932-ben született Ménfőn. A gimnáziumot 1944 őszén a győri 
bencéseknél kezdte, de az egyházi iskolák államosítása miatt a Révai Miklós gimná-
ziumban érettségizett 1952-ben. Az 1956-os forradalom alatt az Egri és Heves Me-
gyei Forradalmi Tanács tagja, az egri Népújság főszerkesztője. Forradalmi tevékeny-
ségéért le akarták tartóztatni, de az utolsó pillanatban külföldre menekült.  
    „Tevékeny részvételem az 56-os forradalomban azzal a rettenetes következmény-
nyel járt tehát, hogy hazámat elhagyni kényszerültem végülis, bármennyire nem akar-
tam is azt.  Jugoszláviában öt hónapnyi, internálással felérő tartózkodás várt rám hat 
különböző lágerben (menekülttáborban), míg végre 1957. július 5-én Norvégiába 
kerülhettem. Éspedig saját kívánságom szerint, ámbár kezdetben inkább Svájcba, 
majd Németországba szerettem volna eljutni, ez azonban nem volt lehetséges, mert 
előirányzott kvótáik közben beteltek. A norvég világ már gimnazista korom óta von-
zott, noha persze nem oly módon, mintha már akkor ott kívántam volna letelepedni és 
ott leélni életemet. De Knut Hamsuntől és Sigrid Undsettől mindent elolvastam, ami-
hez csak hozzáférhettem magyarul, később Henrik Ibsentől és más norvég íróktól is, 
és Grieg zenéjéből is ismertem valamit, hasonlóképpen Edvard Munch festészetéből. 
Legizgalmasabb nem-szépirodalni olvasmányaim közé tartoztak Fridtjof Nansen és 
Roald Amundsen írásai is, valamint a róluk írt beszámolók. Szellemileg-lelkileg tehát 
egyáltalán nem  felkészületlenül indultam Norvégiába, mikor erre 1957. júniusának 
közepén váratlanul lehetőséget nyitott a sors.” (Az én ezerkilencszázötvenhatom, 
részlet) 

Egy ároknál megállt kísérőm 
s fojtottan súgta: „Ez itt a határ...  
segítse Jézus!” – Kezem megragadta,  
s csendesen ment is vissza már.  
  
Háromnegyed kettő volt. Fénylett 
a mutató, az óra zümmögött.  
A hűvös köd derengve rettent egybe 
imbolygó vállai mögött.  
  
Magam maradtam. Átugortam.  
A dobbanástól visszhangzott a táj,  
s lihegve vártam, fuldokolva... higgyem,  
hogy mögöttem van minden borzadály?  
  
S mert rágondoltam: mint az ostor  
az állatot, a szörnyű félelem  
úgy végigvert, hogy futottam, rohantam!  
S a Szabadság már ott futott velem...  
 
(Menekülés Niska-Banja, Jugoszlávia, 1957. febrár 28.) 

 
     Sulyok Vince Norvégiában talált második otthonára, az Oslói Egyetemen folytatta 
tanulmányait, s 1963-ban német és történelem szakon cand.philol.-címet szerzett. Ezt 
követően az Egyetemi Könyvtárban volt évtizedeken át a közép- és kelet-európai 



részleg (s benne a bőséges hungarica-gyűjtemény) szakértője és vezetője. Eközben 
folyamatosan publikálta verseit az emigráció folyóirataiban: az Irodalmi Újságban, a 
Katolikus Szemlében, a Nemzetőrben és az Új Látóhatárban. Verseskötete 1958-ban 
jelent meg a római Katolikus Szemle (Rámdöntött világ), majd 1961-ben Brüsszelben 
a Magyar Ház kiadásában (Céltalan ég alatt).  

                    
  
    A rákövetkező években további kötetekben, antológiákban, nyugati magyar lapok-
ban és folyóiratokban jelentek meg versei. 1997-ben a budapesti Széphalom Könyv-
műhely gondozásában egy bőséges, 307 oldalas válogatás látott napvilágot Fényör-
vény életünk címmel. Ugyanott jelent meg 2002-ben a Tegnapodban élsz című kötete, 
amelyben az 1998-2001 között írott versek kaptak helyet.  
 

 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 s én a kévéket  
hordtam egybe „kepékbe”,  
vagy dobáltam favillával a szekerekre  
a nehéz kévéket napestig, fáradtságot  
alig-alig érezve,  
mert sürgetett az is: az elvégzendő  
munka, de még inkább talán  
az ég alján gyanúsan magasra feltorlódó  
felhők sötét fenyegetése. 
Versenyfutás volt ez az idővel, 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,  
réteken és szőlőkben töltött,  
aranyidő, mit a kor táblájáról,  
mint tanító szivacsával a felírt  
betűket, itt a sors egy életformát  
törölt le irgalom nélkül örökre. 
 
(Egykori arany éveim Billingstad, 2009. március 27.) 

 
    Közben folyamatosan publikálta irodalmi és történelmi tárgyú cikkeit és tanulmá-
nyait a norvég lapokban és folyóiratokban. Szinte évente jelentkezett fordításkötetek-
kel: a norvég, a német, az orosz és a magyar irodalom jeles műfordítója volt. Többek 
között Petőfi Sándor, József Attila, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Pilinszky János, 
Csoóri Sándor, Kányádi Sándor, Konrád György és Esterházy Péter neve szerepelt a 
kiadványokon. A Nyugat-nemzedék költészetét a Moderne ungarsk lyrikk (Modern 
magyar líra) című kötetben mutatta be.  

                      
 
    Az 1970-es évektől fokozatosan lehetőség nyílt arra, hogy a skandináv, így a nor-
vég irodalmat is magyarországi és erdélyi folyóiratokban és kötetekben az olvasók 
elé tárja. A Magyar Írószövetség Arany János Alapítványának „Az év köny-
ve” (műfordítói kategória) címét 2002-ben az Idillország kéklő ege, Huszadik századi 
dán költők antológiája  című kötete nyerte el. Korábban pedig Oslo Város Fordítói-



díját kapta meg Petőfi kötetéért. Határ Győző így emlékezett meg róla: A diaszpóra 
költői közül Sulyok Vince tette meg a legnagyobb utat: a hazai költészet motyójával 
indult, de odakint övé lett „a teljes látóhatár”; „érzékeny idegrendszerű kozmopolita 
és a kultúra minden komfortjával berendezett elme” (forrás: G. Komoróczy Emőke: 
Határ Győző életműve)  
     2007-ben a Hollandia Mikes Kelemen Kör Irodalmi Figyelő-díj odaítélésekor 
laudációjában Arday Géza irodalomtörténész a következőket mondta: „Akinek mód-
jában áll áttekintenie Sulyok Vince hatalmas műfordítói és alkotói munkásságát, elő-
ször megdöbben a kötetek és költemények mennyiségétől, azután felocsúdik, ám be-
lepillantva az életműbe másodszor is megáll egy pillanatra az elvégzett munka minő-
sége láttán. Nem nehéz bárkinek is felmérnie, hogy egy olyan irodalmi életművel 
állunk szemben, amely még messzemenőkig nem lezárt, de elválaszthatatlanul egyet 
jelent a magyar költészet norvégiai megismertetésével. Megállapíthatjuk, hogy Su-
lyok Vince egy több évtizede működő intézmény! ... a kis népek nem egymást fordít-
ják, hanem a nagyokat, ám ha mégis, akkor az azért történhet meg, mert a kis népek 
érzés- és gondolatvilága közelebb áll lelkileg-szellemileg egymáshoz. Ez lehet a mé-
lyebb oka a norvég-magyar kapcsolatnak, amit Sulyok Vincének köszönhetünk. 
Azért is hálásak lehetünk, hogy az 1974-ben megjelent nagy Norvég Lexikon meghí-
vott szerkesztőjeként több mint 800 magyar vonatkozású szócikket írt a lexikon 16 
kötetébe: irodalmunkról, nyelvünkről, történelmünkről, művészetünkről, művelődé-
sünkről. Az „Ungarn” címszó 12 oldalas történelmi bemutatást tartalmaz.”  
                                                   (forrás: Mikes International, 48.Tanulmányi Napok) 

 
Mi történik a nyelvvel,  
a másik életből hozottal, 
az anyanyelvvel,  
mi történik vele évtizedek  
során az idegenben,  
hol ellene létezik minden,  
támadja, ostromolja, rontja  
minden órában rádió,  
tévé, újság, reklámszöveg  
s az az idegen nyelv, amelyben  
benne élsz, az utca s munkahelyed  
nyelve, az a szükséges, az a második,  
amely talán kedves is, szép is,  
de mindenképpen létfeltétele  
új életednek, házadnak, autódnak,  
pénzednek és egyre inkább,  
minden új nappal egyre inkább  
az álmaidnak is, a terveidnek —  
mi történik az anyanyelvvel,  
a távoli múltból, a távoli  
hazából magaddal hozottal  
az idegen nyelvi közeg  
mindennapi támadásai közepette?  
Megtépázódik, szürkül, megkopik, 



                                  szavakat veszít, színt, zamatokat,  
színig telítődik idegenséggel 
és süllyed, süllyed a tudattalan  
mélyére, mintha feneketlen  
kútba süllyedne, honnan csak a múlt  
emlékei hozzák föl néhanap  
a fényre, s egy-egy verssor, könyv vagy ének.  
Jaj annak, akit sorsa kiszakít  
hazájából, anyanyelvéből, 
de ezerszer jaj annak, aki kész  
feledni mindkettőt; mert új hazát  
s új anyanyelvet cserébe nem ád  
a másik ország, ahol élsz s az új nyelv,  
bárhogy betölti mindennapjaid!  
Míg neved magyar, idegen maradsz,  
míg múltad magyar, idegen maradsz,  
bárhova vet a sorsod!  
 
(Hazád és anyanyelved, Torrevieja, 1991.) 

        
    A sors rákényszerítette arra, hogy idegen országban teremtsen új egzisztenciát ma-
gának. Emellett sajátos missziónak tekintette az emigrációt: Számtalan magyar író 
norvégiai látogatását kezdeményezte akkor, amikor a Nyugat szót még csak magában 
ejthette ki bárki, akkor is csak halkan. Hazai s határon túli alkotóművészek élvezték 
vendégszeretetét, és felesége, Éva asszony gondoskodását. De sokat tett azért is, hogy 
a Skandináviában élő magyar olvasók és alkotók is megtalálják az anyanyelvük ápo-
lására legalkalmasabb fórumokat. Egyik szerkesztője volt a világviszonylatban is 
különlegesnek mondható irodalmi és képzőművészeti lapfolyamnak, az Ághegynek. 
Nehéz felsorolni mindazt, hogy mennyiszer sietett mások segítségére. Nem is igen 
szerette, ha ilyesmi került szóba. Csendben, szerényen tette a dolgát.  
 

Boldog, akit (amikor meghal) 
hitves és gyermek elsirat, 
kit megőriznek emlékezetükben, 
kire mindig van jó szavuk, 
kiért évek, évtizedek múltán is 
könnycseppet tudnak 
szétmorzsolni a szemsarokban, 
kit emlegetnek és kinek álmukban 
még sokáig megfogják a kezét, 
kinek sírjához ki-kijárnak, 
kinek ezzét vagy azzát, emléktárgyait 
évekig őrzik kegyelettel. 
Egy napon meghalunk 
mindannyian, nem lesz kivétel, 
élünk ötven vagy nyolcvan évet 
a földi fényben 



- egyszer, és soha többé! 
Kimúlunk a világból, 
ezt kerülni nem lehet, 
jönnek évszázadok, évezredek 
helyünkre mások állanak 
és másoké lesz mindenünk. 
Porból jöttünk, porrá leszünk. 
 
(Memento Mori, Torrevieja, 1991.) 

 
    Mint történész nagy szolgálatot tett a magyarságnak. 10 éves munkával elkészítette 
a több mint 700 oldalas monográfiáját Magyarország története és művelődése cím-
mel (Ungarns Historie og Kultur, Solum Forlag 1995), amelyben az északi népeknek 
mutatta be hazánk történelmét, kultúráját. Borítójául, szülőhelye emlékére, a tragikus 
kimenetelű ménfői csatát ábrázoló festményt választotta a Képes Krónikából, amin 
ugyan nehéz ráismerni a mai Ménfő-Csanakra, de jól látható a mélybe zuhanó Árpád-
sávos zászló s a vele együtt a mélybe taszított magyar és kabar királyiak, velük szem-
ben pedig a német császáraik a hozzájuk átpártolt magyar fegyveresekkel. Munkáját 
Bethlen Gábor díjjal tüntették ki Budapesten. 1999-ben pedig Nagy Imre- Emlékpla-
kettet kapott. 

                                     
 
    1996-ban az oslói Magyar Követség rendezvényén a  Pro Cultura Hungarica díj 
átvételekor a Duna TV-nek adott interjújában elmondta, hogy amiként Ady fordítása-
ival sem ért el nagy sikert Norvégiában, úgy Nagy Lászlóval sem járna jobban (pedig 
nagyon, de nagyon szeretné egy vaskos kötetben bemutatni a skandináv olvasóknak), 
hiszen mindkettőjük költészete annyira magyar, hogy oldalakon át kellene magyaráz-
kodni, értelmezni gondolataikat. Pilinszky fordításaival – folytatta -– viszont megle-
pő elismerést aratott. Úgy látszik, Pilinszky humanizmusa átsugárzott a lefordított 
sorokon eltalálva a norvég olvasók szívét. Végül némi szomorúsággal jegyezte meg, 
hogy mennyire meglepte ez a kitüntetés, hiszen tudtával eddig ezt a díjat a magyar 



kultúráért sokat tett külföldiek kapták. Ezek szerint nem számítok magyarnak? – tette 
fel a költői kérdést. 

Nevemet itten nem ismeri senki  
s valószínűleg még az se érdekel senkit,   
hogy behunyt szemmel mért ácsorgok itt   
tövében ennek a forró házfalnak,  
honnan jöttem ide és hova készülök.   
  
Nem tudják, hogy magyar földön születtem,  
nem tudják, hogy mégis norvég vagyok:  
útlevelem és állampolgárságom  
norvég, noha anyanyelvem magyar,   
azaz hol magyar, hol meg norvég,   
lakhelyem pedig hol spanyol, hol norvég,   
szülőföldemre turistaként járok,   
mert hazámnak nincs másképp szüksége rám.  
 
(Tűnődés falhoz szorulva, Torrevieja, 2004.) 

 
    2007-ben születésnapján a 75 éves, ereje teljében lévő költőt, a Bezerédj-
kápolnában ünnepelték egy irodalmi esttel írótársai, rokonai, tisztelői. Sulyok Vince 
ekkor adta át Ménfőcsanak közösségének hagyatékba emléktárgyainak, köteteinek, 
kéziratainak egy részét. Ezek a könyvtár egy külön helyiségébe, a Sulyok emlékszo-
bába kerültek.  Szülővárosa pedig ekképpen reagált: 
    „A ménfőcsanaki Részönkormányzat képviselői testülete 2007-ben alapította a 
Ménfőcsanakért Plakettet, amit a helyi születésű vagy hosszú ideje itt élő, Ménfőcsa-
nakot kiemelkedő munkájával, szellemi vagy tárgyi alkotásaival becsülettel, szeretet-
tel képviselő személy kaphatja. Olyan ember, akire mindenki büszke lehet, s élete 
példaértékű. Első alkalommal a 75. születésnapját szülőhelyén ünneplő Sulyok Vince 
Oslóban élő költőnek ítéltük oda” (forrás: Gangl András Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának képviselője, Ménfőcsanak Részönkormányzatának elnöke) 
 

   
 



 
       
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
      Legújabb kötetének megjelenését már 
nem érhette meg. Nemrég megjelent az 
Argumentum kiadó gondozásában 
Vérzik a tenger címmel.   Az új évezred 
terméséből válogatott versek az alábbi 
alcímek alatt tagolódnak négy ciklusba: 
Egyszer itt éltem én is, Ártatlanok közt, 
Vérző kézfejed, A boldogság egykor.  
 
 

Kertnyi hazám, te a Sarkcsillag alatti,  
mit az Idő feneketlen vize  
magába éppen most nyeldes el:  
a Múltam voltál itt sokáig  
évtizedeken át helyettesítve  
gyerekkorom kertjét, a dunántúlit,  
amit apámtól örököltem volna, ha....  
Hasonmását magam teremtettem meg itt,  
s noha a föld itt sokkalta hűvösebb,  
kertem mégis úgy burjánzott elő,  
hogy kerítésemnél gyakran meg-megálltak  
szomszédok is, meg idegenek is,  
csodálni színeit és virulását.  
Hat almafám volt s melléjük két szilvafám,  
s cseresznyefám kertem legközepében,  
s körül a napsütötte domboldalakon  
egresek, málnák, áfonyák, ribizlik,   
körbefonva zöld tiszafa-sövénnyel.  
Nyírtam pázsitját, s naplementekor  
az öntözőgép drágakövei  
ragyogtak rám bokrokról-fákról.  
A kert azonban egyre erősebb  
derekat várt volna el s izmosabb karokat:  
meg kellett hát tőle végül válnom,  

 



s mint egykor Jézust Júdás elárulta zacskó ezüstért,  
árulóként túladtam én is egy marék euróért  
két karommal teremtett kertemen.  
Hazátlanná ekkor váltam s ezzel igazán:  
elszakadva kies norvég Atlantiszomtól.  
Gyönyörű egykori kertem, te szép északi:  
Immár Isten veled! Immár Isten veled!  
 
(Búcsúzás északi kertemtől, Billingstad, 2009. április) 

 
    Mentorom volt, két évtizeden át pásztorolt.  
    Tisztelettel süvegelem s búcsúzom tőle a Minthogyha című versével. 
 

Minthogyha lenne választásra mód, 
minthogyha másutt s másképp  
is élhetnék, kívánnom kellene  
s akarnom csak, s lehetnék gazdagabb  
és sikeresebb, jöhetnék és mehetnék  
egy másik kertben, más égtáj alatt,  
másfajta virágok és fák között;� 
minthogyha én választhattam volna ezt is  
itt, mintha nem egy messzi  
Nagy Akarat tologatna az élet  
sakktáblájában, apró kis figurát;� 
minthogyha sejtjeinkbe beépülve  
(s beépülve mindenbe) nem létezne  
valami Törvény, megmásíthatatlan  
s felfoghatatlan, mit csak az eszmélés  
rövidke perceiben sejthetek,  
villanásnyi időre csak: amíg  
fejem — kínban — fölemelem a porból  
s rácsodálkozom vizekre-egekre —  
fényvillanásnyi pillanatra csak,  
mielőtt porrá omlok vissza újból. 
 
(Torrevieja, La Mata 1997. augusztus) 
 

                                                              
     Oslo, 2009. augusztus 

Kovács katáng Ferenc 
 
 
 

     Lásd még Farkas Flórián  méltatását  a hollandiai Mikes Kelemen Kör Eurázsiai 
Kaleidoszkóp című előadássorozatán: www.federatio.org/mikes_int.html    Ugyanott 
olvasható Sulyok Vince számos műve:  www.federatio.org/mikes_bibl.html   

 



 
 
 
Tar Károly 
 
Vagy! 
Sulyok Vince halálára 
 
Lerakódott benned  
a szülőföld, 
mint a guanó  
és a gondolat, 
agyban és érben a mész, 
hidegfrontok a csontban, 
szemfenéken a képek, 
tüdőben a dohányfüst, 
nőkben a spermák, 
lombban a zöld, 
életben a halál. 
  
Jártad északi világod,  
honvágy már nem gyötör 
otthon és útközben,  
sem földön, sem a földben, 
mert apránként egészen, 
mint órák az időben, 
léptek a távolodásban, 
betűk a könyvben, 
mosoly a nevetésben, 
sóhaj a légzésben, 
pillantás a nézésben, 
mindenütt termékeny 
szülőföld lesz belőled. 



 
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, ter-
jedelemtől függetlenül. 
    Műfordítói pályázat. Skandináviai alkotók magyar vonatkozású írásainak fordítá-
sát kérjük folyóiratunk hídszerepének hangsúlyozása céljából. 
    Képzőművészeti pályázat. A befogadó ország tájainak, lakóinak művészi megje-
lenítése, olaj-, akvarell- és fényképészeti alkotásokkal. 
    Zenei pályázat. Rövid lélegzetű, északi sajátosságú zenei műveket várunk 
 

A pályázat meghosszabbított határideje: 2010. március  15.  
 
    A pályázat kiértékelésére felkérjük a következőket: Irodalom: Klein György, Kovács Ferenc, 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, Só-
lyom 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.  

    Az Ághegy-Liget Baráti Társaság felkéri a skandináviai magyar egyesülete-
ket, hogy a pályázatra beérkezett legjobb művek szerzőit, lehetőségeikhez mér-

ten különdíjakkal 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  
előző számunk Pályázat rovatában  elkezdtük (34   - 34   oldal), és folytatjuk. 
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Sulyok Vince utolsó versei 
 

VÉREZNI KEZD A TENGER 
 
Valószínûtlen táj: üvegtiszta 
kis vizerekkel, fényesre kopott, 
kerek szirtekkel, apró fás, 
bokros szigetekkel. 
 
Az kellene most, hogy örökké 
itt álljunk, hogy álljunk itt 
a fénylô parton mozdulatlanul 
az októberi eget nézve, 
a tükörsima, gyémántló 
vizereket nézve. 
 
Várva, hogy az alkonyatban, 
az alkony vörös sugárözönében 
vérezni kezdjen a tenger. 
 
Torrevieja, 2005.10.15. 
 
VIRTUÁLISAN 
 
Virtuálisan addig ér el hazám, 
virtuálisan addig terjed határa, 
míg kérdezô szavaimra magyarul 
érkezik válasz; vagy ahol elhagyott, 
magára maradt temetô kidöntött 
sírköveirôl és fejfáiról 
magyar nevek kiáltanak utánam. 
 
Régvolt várak düledékei közt 
a szélsusogás magyar sóhaj 
s a vihar vijjogása a legyilkolt 
várvédôk hörgése és jajszava. 

 Száz évek óta issza itt magába 
 a föld a vért, de szomját ez sem oltja. 
Tengernyi vér! S idegen csizmák 
tapossák mindig sárrá, 
tapossák porrá és homokká. 
 
Oslo, 2008.01.29. 
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PERVISION 
 
Amikor villámütött faként 
elzuhanok a köveken: 
kiszakad, kitépôdik két szemembôl 
ez a táj is itt lent alattam, 
bár testem még tovább világít az ízzó napban, 
s világlanak körben a fák törzsei is, 
az erdôlombok, szôlôlevelek, 
a tó vize tovább tarajlik kéken 
s ugrálva ordítoznak egyre még 
a napfényben a madarak, – de a testem 
fonnyadni kezd már s kiszáradni, 
s elhagy bensôm melegsége is, 
ujjaim pedi már élettelenül 
hevernek köveken és homokon, 
s minden tagomat elhagyja a fény is, 
szürkévé válok, mint az utakon 
a kocsik nyomán felkavarodott por – 
ki földbôl jöttem: magam is 
földdé és porrá változom át lassan, 
lapátnyi földdé és urnányi porrá. 
 
Torrevieja, 2008.05.27. 

 
PÜNKÖSDÖLÉS 
 
                  Balassi Bálint emlékére 
 
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje –  
minden évszakok közt 
ezt kedvelted leginkább: 
jó hamar lovadon  
végbeli vitézhez  
és katonához is illőn 
ezen jártad be váraid 
Kékkőtől Zólyomig, 
Erdélytől Egerig 
ezt a viszályoktól 
már akkortól szerteszabdalt 
gyönyörű Magyarországot,  
s télvíz idején meg 
ha hadba nem mehettél, 
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vitt lovad Júliához,  
vitt Losonczy Annához, 
vagy vitt Céliához,  
s egy-egy verseddel pedig Fulviához, 
ahol a  címzettek is 
gyakran ugyanazok voltak 
s a szerelmi lángolás is gyakorta,  
hol kedvéért a lánynak,  
hol a hozományért,  
hol együtt mindezekért.  
Ugyan mit gondolhatott 
anyád, Sulyok Anna,  
már amíg mindezt láthatta: 
korán haltak akkoriban 
mind a főrendiek,  
mind a végvári katonák. 
Esztergom falairól 
sepert le a halálba  
egy török láncos bomba 
téged, Bálintot is, a nagy költőfiút,  
ékes Kékkő-vára fiatal urát, 
aki, míg véred ott a romokra kiömlött, 
megbicsakló, hanyatló 
hangon lehelted, míg a tüdőd csak bírta: 
Ó én édes hazám, 
te jó Magyarország, 
immár Isten hozzád! 
Immár Isten hozzád... 
 
Oslo, 2009.06.01. 

 
 

KAPASZKODOM AZ IDŐBE 
 

Kapaszkodom tíz ujjal, tíz körömmel 
az Időbe, 
ebbe a sebesen tovatűnni akaróba, 
kapaszkodom a Jelenembe,  
amíg van Jelenem beléje kapaszkodnom, 
tíz ujjam van csak ehhez, 
ujjaimhoz tollam és ceruzám 
maréknyinál alig több szavam,  
s papírdarabokra hiú reménykedéssel 

 



 
ráfirkált mondatok, 
amiket bármikor tovafújhatnak, 
magukkal sodorhatnak léghuzatok-szelek 
s olvashatatlan kis darabokká tépdeshetnek –  
öröklétük, lehet, ennyi lesz csupán 
s ennyi lesz talán az én saját „öröklétem” is,  
egy szóval, egy sorral se több talán: 
meg-meg zökkenő monológ 
valamelyik kopott füzetem oldalán, 
hisz pontosan tudom már most is, 
hogy ami hátra lenne esetleg, 
azt is szorgosan csomagolja már 
november a maga saját  
dértől ezüstlő papírzsákjaiba.  
Hát nincsen többé mire várnom: 
dicsérnem azt kell, ami még hátra van 
dicsérnem a ködöt kell, az esőket,  
dicsérnem a fagyot, a havakat 
s megénekelnem a viharzó tenger 
háborgó vízét, és a síkos zátony 
sziklái közé beszorult hajók 
segélykiáltozásait – megénekelnem 
őszöm, novemberem, mindazt, amire 
rekedt torkom erejéből futja még: 
az örök pusztulást és örök elmúlást. 
 
Oslo, 2009.05.23.  

 
ÉLT 51 ÉVET 
 
Középkorú norvég nô halálhírét 
olvasom a helyi újságban. S noha nevét 
nem ismertem, valami mégis arra késztetett, 
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 egyikében tehát, 
amikor Koppenhágából kiindult vonatom 
begördült az oslói pályaudvar 
napényben úszó üvegcsarnokába. 
Az újszülött vékonyka hangocskája 
egyként jelezhetett ujjongást és sírást: 
hisz fájdalmak közt érkezünk a világba, 
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de fény vár ránk, törôdés, szeretet. 
A kocsiból kilépve a langyos 
peronra, én ujjongásba fogtam volna 
legszívesebben a sietôk tömegében, 
de tertózkodó szemérmem visszatartott, 
s csak egy rejtett könnycseppre futotta 
szemem legsarkában, hálából amiért 
fiává fogadott nagy szívével 
hajszoltságomban ez a kicsi ország. 
Együtt sírtunk s egyidejûleg együtt ujjongtunk 
(bár nem egymás mellett és nem is egy ok folytán) 
két új jövevény: a norvég bébi, meg én. 
Ôt családja várta, örömmel, szeretttel, 
engem, az idegent, senki se várt. 
De a létnek, a nyárnak, a fénynek 
s a kövekbôl kiáradó langy melegnek 
egyként, egyformán örültünk mind a ketten. 
„Fájdalomtól megtörve” (írja most az újság) 
gyászolja férj, gyerekek, szülôk 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, 
51 éveddel itt nyugszol te már 
a közeli temetôben, míg én, a veled egyidejüleg 
ide érkezett idegen élek még továbbra is 
a fényben, hogy gyászolhassalak 
én, az idegenbôl idejött 
s idegennek megmaradt barát. 
 
Torrevieja, 2008.10.03./ Oslo, 2009.03.09. 
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ELIDEGENEDVE ÖNMAGAMTÓL 
 
Egy kirakat kristályosan tiszta 
tükrében hirtelen megpillantom magam 
s mintha nem is én lennék az 
hanem egy idegen nézne vissza rám 
a kirakat-tükörbôl 
arcát is mintha elôször látnám életemben 
s ugyanígy alakját is 
idegen vagyok magamnak ebben a tükörben 
idegennek tûnök itt magamnak is 
az idegen utca idegen kirakat-tükörüvegében 
talán mert körülöttem 
idegen a beszéd is sôt még az is az 
mit belôle megértek 
ezen a fényekkel tele délelôttön 
talán mert az újságárus 
lapkínálata is ijesztôen idegen 
nem szólnak hozzám a stand egyéb lapjai sem 
sem a plakátok sem az oldalni képek 
mintha kiestem volna az idôbôl 
kiestem volna abból ami éppen végbemegy 
a világban a körülvevô életben 
s mintha mindezt elsô ízben látnám most 
s mintha elôször ismerkednék azzal is 
aki a kirakat üvegérôl rám visszapillant 
már-már elutasítón de mindenképpen 
tartózkodón azt vélve talán 
hogy én vagyok az oka s valamiképpen okozója is 
ennek a furcsa elidegenedésnek 
 
Oslo, 2009.04.09. 

 
 
 
 



Benedek Szabolcs: 

Madárka 

Knutsen bíró jó ember volt. Madelaine legalábbis is ekképpen gondolt reá. Gyak-
ran ellátogatott hozzájuk, olyankor leült a konyhai asztalhoz, és elbeszélgetett Apács-
kával. Anyácska közben ott sürgött-forgott körülöttük, harapnivalót készített, s olyan 
ételt is odatett Knutsen bíró elé, amilyet ők igazából csak ünnepnapon ettek. Ezek 
szerint – vonta le minden alkalommal a következtetést Madelaine – Knutsen bíró 
látogatása ünnepnek számít. Ő és a testvérei rendre az asztal körül ólálkodtak, igye-
keztek elcsenni egy-egy jobb falatot, amire Apácska is, Anyácska is látszólag nagyon 
haragudtak. Dühöngtek, mérgelődtek, kiabáltak rájuk, ám Madelaine és a testvérei 
mindig érezték, hogy ez nem igazi harag, csak azért perelnek velük, mert itt van 
Knutsen bíró, aki ilyenkor nagyokat hahotázott, megsimogatta a gyerekek fejét, aztán 
odaadta nekik a tányérjáról azt, ami után éppen ácsingóztak.  

Madelaine ezen kívül még azért is örült ezeknek a látogatásoknak, mert Knutsen 
bíró mindig szívesen beszélgetett vele a sirályokról és a többi madárról. Ha a szülei 
előtt hozta szóba ezt a témát, azok általában ingerülten elhajtották, annyira torkig 
voltak már vele. Arról nem beszélve, hogy Anyácska többször is kijelentette, hogy ő 
rühelli a madarakat. Amit Madelaine persze nagyon bánt, és sajnálta, hogy Anyácska 
ilyen lekicsinylően, sőt dühvel beszél az ő kedvenceiről. 

Abban az időben, amikor Madelaine majdnem elfelejtette, hogy milyen is volt 
Madelaine-nek lenni, arra még mindig élesen emlékezett, hogy egy csöndes kora 
nyári délutánon Knutsen bíró lélekszakadva rohant be hozzájuk. Ilyen sosem volt 
azelőtt. Knutsen bíró mindig méltóságteljes lassúsággal lépdelt, beszélt és cselekedett 
– addig el se lehetett róla képzelni, hogy képes futni. Még ha ideges vagy haragos is 
volt, csupán abból derült ki, hogy megemelte a hangját. Ezúttal azonban úgy rohant, 
hogy majdnem kiköpte a tüdejét. Berúgta Madelaine-ék házának ajtaját, és a küszöb-
ről ordított befelé: 

– Wiik! Itthon vagy? 
Apácska otthon volt. Nemrégiben érkezett haza, de csak azért, hogy pihenjen egy 

keveset, aztán már mennie is kellett volna vissza a hajóhoz, mert a háló még mindig 
tele volt. Erre azonban aznap délután már nem került sor. Knutsen bíró levegő után 
kapkodva elmondta, hogy nem messze a várostól egy hajó zátonyra futott, sőt nem is 
zátonyra, hanem egyenest kirohant a partra, úgyhogy most ott fekszik összetört orral 
a homokban. Nem látszik mozgás körülötte, ami roppant különös, ezek szerint a le-
génység odaveszett az ütközésben, pedig legalábbis távolról nem tűnik olyan nagy-
nak a sérülése, viszont akik látták, mind azt mondták, hogy már a tengeren bevonta a 
vitorláit, és a hullámok vitték ki a partra. „A hajó formáját tekintve angolok lehetnek” 
– tette hozzá Knutsen bíró, és ennek Anyácska és a gyerekek is megörültek, hiszen ha 
angol hajót kellett kipakolni, Apácska mindig hozott valamit, leginkább gyapjút vagy 
meleg ruhát, amiről azt mondta, hogy a kereskedők a munka fejében adták neki. 
Anyácska ilyenkor olyan arcot vágott, mint amilyet akkor szokott, amikor Madelaine
-ék próbálták megértetni vele, hogy miért verekedtek össze: úgy tűnt, hogy nem hitte 
el, de ezt sosem tette szóvá. 
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A pihenésből ilyenformán semmi nem lett. Apácska megkérdezte Knutsen bírót, 
hogy ne várják-e meg inkább a holnapot, meg tudnak-e fordulni még a sötétség le-
szállta előtt, mire Knutsen bíró letromfolta, hogy ugyan már, ilyenkor a leghosszab-
bak a nappalok, és különben is, sietni kell, aki hamarabb ér oda, azé a zsákmány. 
Úgyhogy Apácska elrohant Knutsen bíróval, meg pár emberrel, akiket Knutsen bíró 
szedett össze a környező házakból, és csak éjszaka érkezett haza. Nagyon izgatott 
volt, legalább annyira, amennyire Knutsen bíró délután, ő is hadarva és kapkodva 
beszélt, és olyanokat mondott, hogy ilyet még sose látott ezelőtt, a hajón mindenki 
meghalt, azonban nem az ütközéstől, hanem egész más miatt: halottak feküdtek a 
fedélzeten és a kabinokban, de valami irtózatos rondák, megfeketedett arccal és foltos 
végtagokkal, a koponyájukon a csontig aszott a bőr, ezen felül pedig hányadék és vér 
mindenütt, egyszóval, rettenetes látvány volt még Knutsen bíró, meg azok számára is, 
akik már részt vettek hadjáratokban, és találkoztak egynémely borzasztó dologgal. 

– Nem voltunk sokáig, így aztán nem is hoztunk semmit haza – tette hozzá 
Apácska, és Madelaine a takaró alól mentegetőzést hallott ki a hangjából. 

– Nem is néztetek szét? Azt se állapítottátok meg, hogy milyen hajó volt? 
– Angol hajó. Ezt már Knutsen bíró is megmondta délután, nem figyeltél? – 

Apácska ingerülten fölemelte a hangját. – Azt is a bíró mondta, hogy menjünk innét 
gyorsan, ne nyúljunk semmihez, a legjobb volna a hajót fölgyújtani a hullákkal és a 
rakománnyal együtt, viszont ki tudja, lehet, hogy az is veszélyes, a füst megmérgez-
heti a levegőt. 

– Nem értem… Miért kellene fölgyújtani a hajót? Megijedtetek néhány megfeke-
tedett holttesttől? 

Madelaine nem hallotta tisztán az erre a kérdésre adott újabb izgatott és hadaró 
választ, arra azonban később is emlékezett, hogy Apácska még inkább ingerültebb 
lett, vitatkozni és veszekedni kezdett volna Anyácskával, aki azonban csitította, hogy 
maradjon csöndben, fölébreszti a gyerekeket. „Én nem alszom” – suttogta Madelaine 
a takaró alatt, aztán néhány másodperccel később elaludt, és reggel, amikor fölébredt, 
Apácska nem volt sehol. Madelaine szerette volna megkérdezni Anyácskát, hogy 
miről beszéltek még Apácskával, amit ő esetleg nem hallott, ám bármennyire furdalta 
az oldalát a kíváncsiság, inkább csöndben maradt, nem akarta elárulni, hogy hallgató-
zott. Apácska egész nap a tengeren volt, Knutsen bíró sem mutatkozott. Amikor este 
megjött, Apácska elmondta, hogy a bíró emberei mégiscsak fölgyújtották az angol 
hajót. Madelaine ekkor megkérdezte, hogy akkor mégse mérgezi meg a füst a leve-
gőt, de amint kicsúszott ez a száján, már meg is bánta, hiszen a szülei ezáltal rájöhet-
tek arra, hogy kihallgatta az éjszakai beszélgetésüket. Azonban vagy nem vették ész-
re a lelepleződését, vagy nem törődtek vele, ehelyett Apácska elmagyarázta, hogy 
Angliában nagy betegség pusztít, amit úgy lehet elkapni, hogy az ember belélegzi a 
korábban megbetegedettek holttestei és használati tárgyai által megmérgezett levegőt, 
Knutsen bíró pedig attól tartott, hogy a füst szanaszét viheti ezeket a mérgeket. Azóta 
viszont értekezett a fatemplom tudós frátereivel, és úgy döntött, hogy jobb, ha fölége-
tik a hajót, mert egy esetleges ebbéli mérgezésnek kisebb a kockázata, mint annak, 
hogy mások odamennek Bergenből vagy a környező falvakból, és nem törődvén a 
hullákkal bemásznak a raktérbe, és széthordják a méreggel telítődött rakományt. 

Aznap este Madelaine korán elaludt, méreggel meg betegséggel álmodott, és ami-



                                                       Benedek Szabolcs: Madárka                        3659 

kor fölébredt, rettenetesen megrémült, Apácska ugyanis a szokásától eltérően otthon 
volt, lázasan feküdt az ágyában, és még beszélni is alig tudott, nem hogy fölkelni 
vagy járni. Madelaine ijedten gondolt arra, hogy a betegséget ő hozta Apácskára ez-
zel az álommal, úgyhogy amikor Anyácska vagy a testvérei nem figyeltek, sűrűn 
fohászkodott Jézushoz, hogy mulassza el az álom rontását, és vigye el Apácska be-
tegségét. 

– Wiik, merre vagy? – hallották Knutsen bíró méltatlankodó kiáltozását már az 
utcáról, majd miután a bíró benyitott, nem ment beljebb, hanem megállt a küszöbön, 
és egyre nagyobb sápadtsággal hallgatta Anyácska beszámolóját Apácska betegségé-
ről. Nem is volt ott sokáig, sebesen keresztet vetett, és falfehér arccal, szinte futva 
távozott, Anyácska pedig elküldte Madelaine-t a kikötő végén magasodó fatemplom-
ba, hogy hívja el valamelyik frátert, olyat, aki ért az orvosláshoz. 

Madelaine nekivágott az útnak, ám a szíve szerint először a fölégetett hajót nézte 
volna meg. Először el is indult a fatemplommal ellenkező irányba, aztán eszébe ju-
tott, hogy Apácska nem mondta meg pontosan, hogy merre ért partot a hajó. Úgy-
hogy mivel nem akart a fölösleges keresgéléssel időt veszíteni, és ezzel kivívni 
Anyácska haragját, megfordult, és elsietett a fatemplom felé. Útközben többször is az 
eget nézte, figyelte a sirályokat, ahogy köröznek a tenger és a kikötő fölött. Észrevet-
te Knutsen bírót is, épp nagy hévvel magyarázott Gilke halásznak, és az ő házuk felé 
mutogatott. Madelaine, amint elhaladt mellettük, udvariasan köszönt, ők azonban 
nem viszonozták a köszönést, hanem elfordultak, és mintha még arrébb is lépdeltek 
volna egy kicsit. 

Erlin fráter jött el a fatemplomból Madelaine-nel. Mikorra megérkeztek, Apácska 
még rosszabbul volt: becsukott szemekkel, félig öntudatlanul nyögdécselt az ágyon, 
Madelaine testvérei körbeállták, és elképedve, tágra nyílt szemekkel bámulták, mivel 
még soha nem látták Apácskát ennyire gyöngének és erőtlennek. Anyácska gyorsan 

Tóth Kati: Matematika-1 
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elhessegette a gyerekeket az ágy mellől, utat engedve Erlin fráternek, aki megtapo-
gatta Apácska testét, majd közölte, hogy lázas, ami attól van, hogy összesűrűsödött a 
vére. Anyácska ekkor valamelyest megkönnyebbülve megkérdezte, hogy ezek szerint 
ez mégse az angliai betegség, mire a fráter komoran, de határozottan megrázta a fejét, 
és kést kért. Belemetszett Apácska karjába, Anyácska pedig gyorsan hozott egy 
edényt, amivel fölfoghatta a vért. A fráter várt egy keveset, majd miután úgy vélte, 
hogy elegendő vér folyt ki Apácskából, bekötözte a sebet, és meghagyta Anyácská-
nak, hogy ha inni kér, adjon Apácskának elegendő vizezett sört, ételt azonban keve-
set, sőt jobb volna most egyáltalán nem ennie, nehogy ismét besűrűsödjön a vér. Itat-
ni viszont föltétlen kell, és ha nem javul az állapota, hívják el őt újra néhány nap múl-
va, akkor majd megint eret vág, egyébként meg imádkozzanak buzgón a fölgyógyulá-
sáért. 

Erlin fráter távozott, Madelaine pedig arra gondolt, hogy amennyiben Apácska 
nem kap enni, akkor végképp legyöngül, és nem tud dolgozni, aminek Knutsen bíró 
nem fog örülni, sőt nagyon mérges lesz, és azt fogja mondani, hogy neki nem kell 
gyönge halász, keres inkább Apácska helyett valaki mást. Ez viszont azt jelenti, hogy 
Apácska nem kap Knutsen bírótól pénzt, és ha pénz nincs, Anyácska nem tud enniva-
lót vásárolni a piacon, tehát nem csak Apácska nem fog enni, hanem egyikük sem, s 
ettől mindnyájan legyöngülnek majd. Eme aggodalmait azonban nem merte Anyács-
kával megosztani, félt ugyanis attól, hogy Anyácska az Apácska feletti aggodalmá-
ban megdühödik reá, és veszekszik vele. 

A következő eseményekre Madelaine később már nem tudott egészen tisztán visz-
szaemlékezni, bizonyos dolgok összefolytak az emlékei között. Annyi bizonyos, 
hogy Anyácska nem tudta betartani Erlin fráter utasításait, ugyanis még aznap este ő 
is ágynak esett. Ő is belázasodott, gyöngyözött a homloka, Madelaine alig győzte 
törölgetni. Apácska ekkor már vért hányt, tiszta mocsok lett a ruhája és a takarója, 
Anyácska pedig a láz okozta rohamok közötti tiszta perceiben azt hajtogatta, hogy 
Erlin fráter bizonyára tévedett, ez mégse vérsűrűsödés, hanem az angliai betegség. S 
arra is emlékezett Madelaine, hogy másnap reggel, amikor Apácska már nem hány-
kolódott, nem csapkodott, csak feküdt csukott szemekkel, mozdulatlanul, és fekete 
meg sötétvörös foltok borították nem csupán az arcát, hanem a testét mindenütt, 
Anyácska a láztól alig érthetően, halkan és helyenként összefüggéstelen, körülmé-
nyes mondatokban arra kérte őt, hogy menjen el megint a kikötő melletti fatemplom-
ba, és hívjon el egy frátert, de lehetőleg ne Erlint, hanem valaki mást, aki meg tudja 
az angliai betegséget gyógyítani. Madelaine azonban nem tudott se fráterért, se bár-
hova menni, ugyanis alig lépett ki a házuk ajtaján, ott termettek előtte Knutsen bíró 
emberei, és durván visszalökdösték, de nem a kezükkel, vagy úgy, hogy hozzáértek 
volna, hanem hosszú botokkal és lándzsanyéllel ütlegelték meg döfködték, hogy 
azonnal kotródjék vissza a házba. Madelaine sírva fakadt, hogy neki el kell mennie a 
fatemplomhoz, mivel Anyácska is, Apácska is betegek, bizonyára elért idáig az angol 
hajó máglyájának a füstje, és mégiscsak megmérgezte náluk a levegőt, azonban 
Knutsen bíró emberei mintha meg se hallották volna, a botokkal és a lándzsanyelek-
kel visszataszigálták. Aztán valaki becsapta az ajtót, és a következő pillanatban 
Madelaine gyors kopácsolást hallott. Az ajtót onnantól fogva nem tudta kinyitni, 
ugyanis beszegezték, csak úgy, mint az ablakokat. A házra a verőfényes nyári napsü-



                                                   Benedek Szabolcs: Madárka                            3661  

tés ellenére is sötétség borult, Madelaine még hallotta, amint a bíró emberei elrohan-
nak, azután az alig félhomályban csak Anyácska és Apácska nyögése és sóhajai hal-
latszottak, és a gyerekek hamarosan üvöltéssé fajuló síró zokogása. 

Onnantól fogva lassacskán elfoszlott az emberi emlékezet, és Madelaine egyszer 
csak arra eszmélt, hogy ő voltaképpen egy madár. A testvérei ordításának szünetei-
ben a sirályok csivitelését hallgatta a tenger felől, majd egy idő elteltével az jutott 
eszébe, hogy a madarak magasan repülnek, a tenger fölött köröznek, csapdosnak 
szárnyaikkal a kéklő ég alatt, úsznak a levegőben a Nap felé, és nem egy sötét házban 
rostokolnak naphosszat. Odament hát az egyik bedeszkázott ablakhoz, és csőr híján 
az ökleivel ütni kezdte. Sokáig ütötte, egészen belesajdult a keze, a sötétben azonban 
nem vette észre, hogy föl is sebesedett, és lassacskán elborítja a vér. Mivel semmit 
nem ért el az ütlegeléssel, és a madár továbbra is fogságban volt, sírni kezdett. Aztán 
belealudt a sírásba. 

Amikor fölébredt, nem csak bent, de kint is sötét volt. Nagyon megéhezett. Utol-
jára akkor evett, amikor a szülei már nem szóltak és nem is jajgattak többé, és a test-
vérek a sötétségben botorkálva kipakolták az éléskamra maradékait. Találtak még 
némi szárított halat, ám mert nem látták, mit tesznek a szájukba, egyikük torkán meg-
akadt egy szálkával teli falat – fulladozni kezdett, azután hörögni, s amikor elcsönde-
sedett, a másik kettő nem tudta eldönteni, hogy elaludt-e, vagy ő is abba a némaságba 
és mozdulatlanságba zuhant, amiben Apácska és Anyácska is voltak. Nem sokkal 
később a másik gyerek is belázasodott, onnantól fogva Madelaine egyedül bolyongott 
a sötét házban. Ami még harapnivalót talált, azt fölfalta, azonban rövidesen minden 
elfogyott, nem csak az élelem, de a sör és a víz is, úgyhogy a faltól falig verdeső ma-
darat nem csupán a rabság kínzó érzete, hanem pokoli éhség és szomjúság is gyötör-
te. Talán az utolsó erejét szedte össze, amikor az éjszaka közepén a keze ügyébe ke-
rült székkel ismét ütni kezdte az egyik bedeszkázott ablakot. A hátsó ablak deszkái-
nak rései között már megjelentek az első fénycsíkok, jelezvén, hogy új nap virradt, s 
az órák óta csépelt deszka egyszeriben engedett, és hangos reccsenéssel elvált a fal-
tól. Az így keletkezett keskeny résen át friss levegő árasztotta el a házat, s behozta a 
tenger illatát. A madárka megpróbált még tágítani a nyíláson, aztán amennyire csak 
képes volt rá, összehúzta magát, és keresztülmászott a lyukon. Az ablakpárkányról a 
ház előtti fövenyre zuhant. Ott, letaglózva a friss tengeri levegőtől, azonnal elaludt. 

Sok évvel később, amikor az emberek még mindig újra meg újra borzongva és 
elbűvölve mesélték egymásnak a történetét, rendre azt tartották a legnagyobb csodá-
nak, hogy Madelaine egyetlen pillanatra sem esett kétségbe. Ismerte Bergent, akár a 
tenyerét, tudta, mit hol kell keresnie ahhoz, hogy kielégítse szükségleteit. Bár azelőtt 
soha nem rakott tüzet, a szüleitől elleste, miként kell csinálni, úgyhogy miután a part 
melletti csónakok ott maradt hálóiból kiszedegette a halakat, meg tudta sütni azokat. 
Jó érzékkel Knutsen bíró házát választotta első számú lakhelyéül, ott aztán nagyon 
sok hasznos és használható dolgot talált, onnan röpdösött ki nap mint nap élelemért 
(ami többnyire halból és a különféle épületekben talált szárított ételekből állt, vala-
mint bogyókból és fenyőmagokból), illetve vízért a patakhoz. Bejárta a város minden 
zegét-zugát, fölkereste és összeszedte magának, ami hasznosítható. Egyedül a Wiik 
család hajdani otthonába nem ment be, azt mindig elkerülte, még csak rá se nézett a 
bedeszkázott ablakokra. 
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Azon se rémült meg – legalábbis így beszélték később az emberek –, hogy nem 
talált sehol senkit. Először az üres utcák és kikötő láttán azt gondolta, hogy a többiek 
a házaikban vannak, ám hamarosan szembesülnie kellett azzal, hogy a város teljesen 
kiürült. Nem csak a lakói mentek el, de onnantól fogva a hajók is elkerülték Bergent. 
Madelaine egyedül, árva madárként bolyongott előbb heteken, majd hónapokon ke-
resztül-kasul az elhagyatott utcákon és tereken, fölfeszített minden ajtót, és minden 
házba bement, de hogy pontosan mit csinált, és az élelemgyűjtésen túl mivel foglal-
kozott, az nem derült ki soha. Madelaine se beszélt később erről. Miután hazatértek, 
Bergen lakosai mind észrevették, hogy jártak a házukban, ám az élelmen és egyes 
ruhadarabokon kívül nem hiányzott semmi, csak azt látták, hogy a szekrények nyitva 
vannak, egyes bútorok nem a megszokott helyükön állnak, és hogy ültek a székükben 
és feküdtek az ágyukban. Azt is csak véletlen félmondatokból tudták meg évekkel 
később, hogy télen Bergen néma utcáin fölbukkantak a farkasok, és Madelaine, a 
rabságból szabadult magányos madár ekkor jókora máglyát rakott Knutsen bíró udva-
rán, hogy távol tartsa őket a háztól. A farkasok élelmet kerestek, és betörtek a Wiik 
család házába, ahol fölfalták azt, amit odabent találtak, nem sokkal később pedig 
összerogytak az utcán, és keserves hörgések és vonyítások közepette elpusztultak. 
Bergen hazatérő lakói hónapokkal később látták is az elaszott, kiszikkadt tetemeket, 
amelyeket nagy elővigyázatossággal elégettek, gondosan ügyelve arra, nehogy hoz-
zájuk érjenek.  

Már jócskán kitavaszodott, amikor visszatértek. Majdnem egy évig voltak távol, 
és kevesebben jöttek haza, mint ahányan elmentek – ami elől menekültek, az ott, az 
erdei rejtekhelyen, a hegyek takarásában, a völgy mélyén megbúvó elhagyatott, haj-
dani falu házaiban ugyan nem érte utol őket, ám, különösen az öregek és a gyerekek, 
nem bírták mind erővel a mostoha viszonyokat. Knutsen bíró ismerte a helyet, ő ve-
zette oda Bergen lakosait, akik csodálkoztak, hogy mennyire eldugott; közel van a 
városukhoz, ám mégis távol a világtól, ide csak az talál, aki tudja, hol és mit kell ke-
resni. A házakat üresen, de egész jó állapotban lelték, ami arra utalt, hogy a faluban 
néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt még laktak emberek, és hirtelen hagyhatták el, 
legalábbis erről árulkodtak az üszkösödés és a hajdani tűz jelei. Néhányan azt suttog-
ták, hogy a település rajtaütés áldozata lett, rablólovagok vagy katonák fosztották ki 
és űzték el a lakóit, és Knutsen bíró onnét ismerhette ezt a helyet, hogy ő is a rajtaü-
tők közé tartozott. Akár így történt, akár nem, semmi jelentősége nem volt a dolog-
nak, az emberek addig is tisztelték Knutsen bírót, onnantól fogva azonban egyenesen 
a megmentőjükként tekintettek reá. Innentől kezdve még inkább hallgattak a szavára, 
és ellenvetés nélkül engedelmeskedtek az utasításainak. Azt is Knutsen bíró döntötte 
el, hogy mikor térjenek vissza: a tél elmúltával, amikor már teljes pompájában virág-
zott a tavasz, és noha semmit nem tudtak a külvilág dolgairól, joggal remélhették, 
hogy eltelt annyi idő, hogy az Angliából érkezett dögvész elvonult, és ők nyugodtan 
hazamehetnek Bergenbe. 

Megpillantották Madelaine-t, és azt hitték, kísértetet látnak. A lány ott állt a főut-
cán szakadozott, a testméreténél jóval nagyobb ruhában, és amikor meglátta őket, 
csapdosni kezdett vézna karjaival, mintha azok szárnyak lennének, azután elfutott. 
Csak két napra rá bukkant újból elő, akkor a kikötőben tűnt föl, egészen váratlanul, 
az egyik halász vette észre, miközben ellenőrizte ott hagyott bárkájának állapotát, 
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hogy a szomszéd csónakban áll, és őt nézi. Akkor már nem félt, legalábbis nem sza-
ladt el, a hazatérők közül pedig többen megismerték, hogy ez bizony Madelaine, Olaf 
Wiik lánya. Közönyös pillantásokkal fogadta, hogy páran tisztes távolságból körbe-
vették, és azt mérlegelték, hogy vajon ő is elkapta-e a kórt, és nem volna-e jobb kö-
vekkel halálra dobálni. Erlin fráter azonban azt mondta, hogy a betegségnek rég ki 
kellett volna rajta ütköznie, vagy ha időközben ki is ütközött, akkor bizonyára már 
kigyógyult belőle. Így hát nem bántották. Próbáltak beszélni hozzá, kérdezgették, mi 
történt vele, hol volt eddig, mit csinált, ám Madelaine nem válaszolt, csak csapkodott 
a karjával rendületlenül, mintha azok szárnyak lennének, és nyitogatta a száját, mint-
ha az csőr lenne. 

Azt is ugyanígy, jószerivel közönyösen nézte végig, hogy Knutsen bíró utasításá-
ra fölgyújtották és porig égették a Wiik család hajdani házát, amely ekkor már nem 
volt teljesen bedeszkázva, azt azonban akkor még nem tudták, hogy azt a nyílást, 
amelyen keresztül Madelaine kimászott, később a bent heverő tetemekből táplálkozó 
farkasok tágították tovább. 

Madelaine-t hosszas tanakodás után Ingvild anyó fogadta be, akinek a háza a 
kikötő legszélén, a város határában állt, és akinek férje és felnőtt fiai évekkel koráb-
ban, egy balul sikerült halászat során, egy fölborult bárka alatt, a tenger hullámai 
között lelték halálukat. Hosszú évek teltek el addig, míg Madelaine végleg fölhagyott 
a karcsapdosásokkal, és végre megszólalt. Knutsen bíróhoz azonban soha nem szólt, 
míg amaz élt, rendre elkerülte, hiába próbált a bíró olykor szép szóval, máskor erő-
szakosabban közeledni hozzá. Csupán Knutsen bíró halála után, már felnőtt fejjel, a 
férjének árulta el, hogy igazából soha nem haragudott reá, hiszen a bíró nem csinált 
egyebet, mint teljesítette a kötelességét, és megmentette a várost a pusztulástól. Csak 
hát – magyarázta Madelaine – valamennyire mégis csak ő volt az oka annak, hogy el 
kellett töltenie néhány sötét napot a szülei és a testvérei fekete foltokkal és jókora 
daganatokkal borított hullája mellett. Minden éjjel erről álmodik, és sokszor nem 
tudja eldönteni, hogy melyik az álom: az, hogy a házban van, a bedeszkázott ablakok 
mögött, vagy pedig az, hogy mindez már évekkel ezelőtt véget ért. 
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Az időjós 
Kinéz az ember az ablakon át, egyenest fel az égre. Ahogy sok-sok éven keresztül 

a Nagyalföld északkeleti csücskében a nagyapjától látta. Napszítta arcát feltárta az 
égnek s kalapja alól kémlelt a magasba. Aztán megmondta, meg bizony, hogy milyen 
idő lesz! S ha a jótékony emlékezet nem torzít nagyot, általában igaza lett. 

Itt szürke minden, álmos, vacogtató, egyhangú és lusta. Nincs havat ígérő átfújt 
gomolyfelhő, nincsen felszakadozó, időnként napsütéssel kecsegtető báránypamacs. 
Az ember szeme az útra téved. Két szánhúzó kutya pattanásig feszült lendülettel húz 
pórázvégen egy vattakabátba burkolózott korán kelőt. Lábán vattabéléses, magas 
szárú hótaposó. Sínadrágja dupla falú, steppelt. Expedícióra készült ruhadarabok. 
Símaszk, füles sapka, hosszú szárú kesztyű. 

Az ember automatikusan a hőmérőre pillant, a már eltávolodott hármasfogat fel-
szereléséből ítélve legalább mínusz húsz fok lehet odakint. Elkerekedik a szeme, csu-
pán mínusz hat. Elbizonytalanodik, halvány mosoly villan a szája sarkában. Felsó-
hajt. Adjuk meg a tiszteletet az október eleji télnek! Vékony gyapjú alsóneműt, kord 
nadrágot, trikót, gyapjú mellényt és pulóvert húz magára. Közepesen vastag puff-
dzsekiben kilép az utcára. Sehol egy lélek. Tükörsima, jeges út. Ha szórtak is az éjjel, 
a maradék zúzalékkövet árokba söpörte a szél. A láthatatlan szél. Nem süvít, nem 
csapkod. Csak előtör a semmiből. Sehol egy fa, egy megtéphető zászló, ünnepet bú-
csúztató pántlika, üdvözlő felirat. A télies, de könnyű cipőben nekifutás nélkül lehet 
csúszkálni az enyhe lejtőn. Széttárt karral, vitorlányi kabátfelülettel gyorsul a lejtme-
net.  
 

Röpülni volna jó 
Már berogyasztott térddel kell egyensúlyozni, mint a műlesíklóknak. Utoljára  – 

mikor is? – 1962 szénszünetes nagy telén, az Epreskert homokgödrében, a fellocsolt, 
tükörjeges gyaloglejáró meredekén. Állva vagy guggolva, vasalt bakancsban. Mint a 
villám. Alant egymás hegyén-hátán. Kicsi csomó nagyot kíván. Azért az nem volt 
valami jó. Alul, a hóba harapva, összeszorított ököllel kivárni a végét…      

 Havazik. Vízszintes síkokban lebbenő fehér tüll lepel. Végre megmutatkozik a 
szél! Ereje egyre nő, fékezni kellene, főleg a kanyarok előtt. Egy udvariatlan 
széllöket árokba dönti az embert, mókás kapálózás után olyan, mintha porcukorban 
forgatták volna meg;  gyerekkorból földerengő ember formájú pálcikás nyalóka. 

Elszórtan szürkére, vörösre, mustársárgára festett kétszintes faházak. Amolyan 
ideiglenes munkabarakk-szerűségek. Függönytelen kis ablakok. Csak a fjordra néző 
homlokzatokon csillog a padlótól plafonig nyújtózó panorámaüveg-felület. Védelmé-
ben cserepes növények, olvasólámpák, kényelmes fotelek. 

A bejáratok körül motoros szánok. Amerre a szem ellát, mindenütt. S ott lent egy 
összefüggő épületcsoport, szabályosnak tűnő utca, két oldalán szerényen hirdetett 
üzletek. S egészen lent, a fjord partján egy tájba olvadó, mégis szembetűnő 
épületegyüttes, a világ legészakibb egyeteme. 
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Mint a tudományos-fantasztikus regényekben 
Az ember belép az egyetem előterébe. Csapzott, mint egy ázott veréb. Ormótlan 

lábbelik, cipőfűzők mellől kíváncsi, cinkosan összehunyorgó szemek fürkészik a 
jövevényt. Külföldi, száll fel száz pár bakancs mellől a lesújtó ítélet. Egy balfácán 
idegen, aki vagy nem készült fel az ország földrajzából, vagy az a nagyokos-fajta, aki 
felnéz az égre, és megmondja… 

Itt mindenki gyapjúzokniban vagy filcpapucsban, könnyű gyapjútrikóban  libben 
ki a vetkőztető, cipőtlenítő zsilipből. Az idegen vékony zokniban, rossz előérzettel 
közelít a leginkább egy űrhajó vezénylőterméhez hasonlítható portához. Innen 
irányítják kiokosított számítógépek az épületkomplexum fűtését, optimális belső 
világítását, szellőzését, az épület lábazata alá és oldalfalaira szerelt terelőlemezeket, 
amelyek a hűtőlevegőt, vagy éppen ellenkezőleg, a meleg áramlatokat terelik egybe. 
Fűtött padló mindenütt, még a római Fórum szerepét betöltő, óriáskandalló körötti 
étkezdében is. Hatalmas üvegfelületek, kívül-belül láthatatlan fóliával védve. Bentről 
a meleg infrasugarakat nem engedik szökni, kívülről a káros ultrasugarak támadását 
verik vissza. Az irodákon csupaüveg ajtó, meghökkenti az embert, a homlok 
ráncokba ugrik, de megnyugtatják, itt a sötétség és a magány ellen védekeznek így. 
Az Arktisz biológiáját, földrajzát, földtanát és légkörének fizikai jelenségeit kutatják. 
Évente mintegy négyszáz diák és száz, százötven kutató tölt itt hosszabb, rövidebb 
időt. 

Az egyetemmel egy fedél alatt van a Svalbard Múzeum. A Spitzbergák szigetcso-
port életét mutatja be az 1600-as évektől napjainkig. A bálnavadászat virágkorát s a 
ma megélhetését szolgáló húzóágazatokat: a szénbányászatot, a turizmust és a kuta-
tást. Az Európa Tanács 2008-ban az év múzeumává választotta. A vándordíj, Juan 
Miró ötven centis absztrakt nőszobra közvetlenül a bejárat melletti vitrinbe zárva áll. 
Legendás útja Strasbourgból idáig, színes történetekkel fűszerezve, a társasági össze-
jövetelek kedvenc témája.  

A diaráma jellegű tárgy- és életképbemutató szemkápráztató. Legújabb 
szerzeményük a régóta várt, kitömött jegesmedve. Másfél méterre közelített meg egy 
kutatócsoportot, és ezért már az itteni szigorú állat- és természetvédelmi törvények 
ellenére is golyó járt. Ötven mázsás, hét éves hím volt. 

A sarokban minikönyvtár, a földön puha rénszarvasbőrök, párnák. Kéjes 
nyújtózkodás közben elkalandozik a szem a fjord feletti havas csúcsokon. De jaj, 
hirtelen a fönn gomolygó felhőkbe szédül a tekintet, és lassan dőlni kezd ránk a 
hatalmas, ferde üvegfal. Körül egyesek szunyókálnak, mások olvasgatnak, az ember 
kénytelen egyedül – egy feltételezett fix pontra koncentrálva – egyensúlyban tartani 
ezt a panorámaszobát. Ha tízig számol, s nem hull nagy robajjal üvegszilánkjaira ez a 
csodálatos mesevár, akkor megtartóztatja magát az esti desszertnassolástól... 
  

Az Úr az Ő házában 
Az ember kilép az utcára, forog körülötte a világ, áll a hóförgetegben, sapkája, 

sálja, meleg kesztyűje a szállodaszobában. Társai közül néhányan taxiért kiáltanak. 
De a nyakasabbja gyalog baktat fel a lutheránus templomig. A hosszú hajú, pocako-
sodó, rocker formájú lelkész kitörő örömmel üdvözöli a népes – alkalmi – gyülekeze-



tet. Épp´ hetvenöt éves a templom, messze földről összegyűltek a korábban itt szol-
gált egyházi, világi szolgák. Lampionok, konfetti, apró mécsesek fényesítik a sötétbe 
hajló délutánt. Ifjúsági program lesz, színjátszók, kórus, vetélkedő s az elmaradhatat-
lan krumplislángosba bugyolált virsli. 

A főváros kétezer lakójának mintegy fele gyermek. Három óvoda, közös alsó- és 
felsőtagozatos iskola, ifjúsági ház s ez a gyülekezeti terem fogja össze őket. Felsőbb 
tanulmányaikat a rendszeres napi repülőjárat másik végpontján, Tromsøben 
folytatják. 

Az ablakból egy bezárt bánya lejárata látható. Német repülőgépbomba lobbantotta 
lángra, s több mint húsz évig égett benne a szén. A templomot viszont egy fjordban 
állomásozó hajó lövedéke találta el. Az egyetlen, amelyet az ellenséges csatahajó a 
szárazföld felé lőtt. A kézi fejtés csak az 1990-es években szűnt meg. Még a hatvan 
centis réteget is kiaknázták, ahol a bányászok hason fekve, sűrített levegővel működ-
tetett fúrókkal vájták magukat előre. Azóta csak gépesített fejtés folyik, az sem soká-
ig, nem gazdaságos a szénbányászat, a hetes akna bezárás előtt áll. 
 

Noé bárkája 
Hősiesen áll az ember a tűhegyes hókristályok kereszttüzében. Hófajdok csipke-

dik a szélfúvástól kiszabadult kórószerű növényzetet. A madarak szinte beolvadnak a 
világos tájba. De nicsak, milyen közel merészkednek! Teszünk pár óvatos lépést, 
arrébb tipegnek. Egyszer csak felriadnak. Mintha óriás hűtőgép aggregátora zendített 
volna rá. Telitalálat! Valami olyasféle, szellőző- és hűtőberendezés gépháza rejtőzik 
egy jelentéktelennek álcázott betonbejárat mellett. Tudván, mi rejtőzik mögötte, azt 
hinné az ember, hogy elektromos drótkerítés, katonaság, vérebek őrzik a területet. De 
nem, bárki megközelítheti a közönséges vasajtóval lezárt, nagyobbacska borpincele-
járóhoz hasonlítható építményt. Az ajtón túl annál rafináltabb biztonsági berendezé-
sek, többszörös nyomvonalú, félköríves bástyák védik a raktártermeket. Egy kívülről 
ható, nagy erejű atomrobbanás is elhalna a megerősített betonkonstrukción, s a Rich-
ter skála szerinti 6,4-es fokozatú földrengésnek is ellen kell állnia. Van is mit védeni. 
Ez itt a modern Noé bárkája!  

Legelőször 1980-ban vetették fel, hogy vetőmagvilágbankot kellene alapítani a 
Földkerekség haszonnövényeinek magjaiból. Volt és van számtalan hasonló 
világszerte, de egyik sem teljes körű gyűjtés eredménye, és az alkalmatlan feltételek, 
háborúk, katasztrófák következményeként sok megsemmisült. Legutóbb 
Afganisztánban, értelmetlen pusztításban.  

Svalbard ideális hely a gyűjtemény számára. Távol a forrongó világ 
epicentrumától, stabil éghajlati körülmények: mélyen a hegy gyomrában, az örök jég 
birodalmában üzemhiba esetén sem emelkedik a hőmérséklet a kritikus mínusz négy-
hat Celsius fok fölé (permafrost). A három páncélteremben hűtőegységek biztosítják 
az optimális mínusz tizennyolc fokot. A működtetést örök időkre a norvég állam 
vállalta magára, de a magállomány a beszolgáltató országok tulajdona marad, s csak 
katasztrófa esetén vételezhetnek a termelés újraindításához szükséges mennyiségű 
vetőmagot. A 2008. februári nyitás óta tervszerűen, folyamatosan végzik a feltöltést. 
Teljes üzemben négy és fél millió féle magot fognak itt tárolni; a szükségletek szerint 
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frissítve, cserélve az állományt. Százhúsz méterre a tengerszint felett még a globális 
felmelegedés okozta tengerszint-emelkedés sem veszélyezteti a komplexumot.  

Ilyen zseniális létesítményből csak emelkedett hangulatban távozhat az ember. 
Lelkét valami fennsőbb hatalom tölti be, Isten tenyerén képzeli magát, ugyan nagyon, 
nagyon messze az egyik, s még messzebb a másik otthonától, de közel az északi 
sarkhoz, közel a csillagokhoz. 
 

Az otthon melege 
Mint mindenütt másutt, itt is apróságokra, kis örömökre, piciny szolgálatokra épül 

a világ. Egy szél döngette, vattakabátos kismama küszködik az emelkedőn babakocsit 
tolva. Tükörjég csillog, amerre a szem ellát. Veszett szél, hó cibálja. Kezében degesz-
re tömött Coop-bevásárlószatyor. Csöppet sem csodálkozik, amikor segítség ajánlko-
zik. Jutalmul az idegen viheti be a lakásba a bundazsákba rejtett kincset. Nincs par-
don, le kell tornászni a cipőt. Közben a mama lehorgonyozza a négykerekűt, mint 
viharos tengeren a csónakot szokás. Kávé és sütemény a nappaliban, a baba mélyen 
alszik. Az olasz ülőgarnitúra nemrég érkezett Tromsøből a heti rendszerességgel köz-
lekedő teherhajón. A falakon modern képnyomatok. Nem IKEA-ból, nem is lakbe-
rendezési boltokból valók, hanem galériában, kiállításon vásároltak. Halvány pasztell 
színek. Gyertyák, mécsesek, apró világítótestek. Csak két éve jöttek át a szárazföld-
ről, s mint itt szinte mindenki, szolgálati lakást kaptak. Csak annyi munkavállaló jö-
het, amennyi lakóhely van. Talán addig maradnak, amíg a gyerek az alsó iskoláit 
végzi. Az adó húsz százalék alatt van. Igaz, minden élelmiszer drágább, de egyébként 
meg nincs mire költeni. Takarékoskodnak. Imádják a nyugalmat, az érintetlen termé-
szetet. A tengeralatti száloptikás kábel jó telefon- és internetkapcsolatot biztosít az 
anyaországgal, Norvégiával. Kényelem, biztonság… itt elneveti magát. A segítséget 
csak azért fogadta el, mert beszélgetni, kávézni akart valakivel. Ritkán látni az utcán 
"ilyen karcsú, divatosan öltözött, vékonycipős idegent”. A gyerekkel nehéz társaság-
ba járni. Párja egy expedíció vezetője, a szomszédos szigeteket járják. Csónakkal, 
kutyaszánnal. Igen, sátorban alszanak, de időnként csak hálózsákban. A sarki róka, s 
a medve, ha nem túl éhes, nem megy emberközelbe. De van fegyverük. Puska és 
pisztoly. Kötelező. Naponta rádiótelefonoznak. Nemrég beszélgettek, éppen tábort 
vert a csapat, spirituszlángon konzervet melegítenek. A padló itt is fűtött, megszárad 
a zokni, akár távozhatna is a csodabogár idegen. De minden olyan otthonos, halvány-
fényű, kávé- és csecsmőszagú, marasztaló. Pedig ideiglenes otthon, a bútorok egy 
részét a korábbi lakóktól örökölték. A hótaposó csizmákat is. Egyelőre nincs motoros 
szánjuk. Taxit hívnak, ha nagyon-nagyon-nagyon muszáj. 
  

Spitzbergák 
Az ember kilép az utcára, mély levegőt vesz, nyeli a kavargó havat, s körben a 

hegyeket szemléli. Mennyi csúcs, mennyi forma! Mégis emberléptékű. A főváros 
körül nem találni hatszáz méternél magasabbakat. A kiálló szirteken nagytakarítást 
végzett a délelőtti, orkánszerű szél. Amerre a szem ellát, ék alakú póznák futnak a 
hegyoldalakon. A használaton kívül helyezett csillesorok tartóoszlopai. Teherautók-
kal váltották ki a végtelenített szállítósort. A benzin ára időközben ugrásszerűen meg-
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nőtt, az utak ítéletidőben járhatatlanok. Szívesen visszatérnének a hagyományos csil-
lesorhoz, de már késő.  

Az 1965 előtti állapotokat, műtárgyakat, épületeket, de még az ipari hulladékot is 
kultúrtörténeti műemlékké nyilvánították. A rozsdás vashordókat nem hogy 
eltüntetni, de elmozdítani sem szabad. Az égbe meredő tartószlopoknak is a helyükön 
kell maradniuk, amíg csak ellen tudnak állni a viharnak, korhadásnak.  

Besötétedett, csillagtalan, holdtalan az este. Az utakat zúzalékszórógép járja, 
némileg megkönnyítve a gyalogos közlekedést. Hótorlaszok ugyan nincsenek, a 
túristabusz mégis szinte lépésben halad a Vadonközpont felé. Jó darabon így is 
gyalog kell botorkálni a szuroksötétben. Nyolcszögalapú jurta. Ajtaja kitárul, 
olajlámpák fénye terül szőnyegként az érkezők lába elé. Fapalló vezet a bejáratig. Az 
öles gerendákat fedő deszkalapborítás imponálóan jól állja a szél s a hideg támadását. 
Odabent gázsugárzó ontja ránk tüzét. A fal mentén szarvasbőrrel leterített lócák, a 
belső körön farönkök. Az asztalokon olajlámpa. A tíz, tízenöt méter átmérőjű jurta 
közepén a derékmagasságú, kör alakú pult mögött nyílt lángon szarvasgulyás fő. A 
korábbi tulajdonosok a Kanári szigeteken töltik nyugdíjas napjaikat. A már itt, 
Svalbardon született lányuk vette át a házigazda szerepét. Vetítéses, nagymesélős 
vacsorákat szervez. Napközben túrákra viszi a kalandra éhes túristákat. Nyáron 
kerekes, télen talpas kutyaszánon. Nyolcvan kutyájuk van. Etetni, gondozni, futtatni 
mindig akad önkéntes, kalandról álmodozó ifjú a világ legkülönbözőbb pontjairól. 
Kosztért, kvártélyért. Most éppen egy indiai és egy holland fiatalember érkezett. A 
felszolgálásnál egy brazil lány segédkezik. Együtt esznek, isznak a vendégekkel, 
éjfélbe nyúlóan mesélik fantasztikus történeteiket. A népszáj szerint a főváros, 
Longyerbyen kocsmáit kalandban, túlélésben világbajnok Háry Jánosok népesítik be. 
Utolsó cseppig elfogy a leves, a jurtában megszorult füst és meleg elnehezíti a 
szemhéjakat. Távozóban még eldicsekszenek, mutogatják a biogazdasággá minősített 
telepet, ahol sem vezetékes víz, sem áram, sem aszfaltút nincs. Csak a nők 
használhatják a fedett biovécét, a férfiak szélmentén, egymástól kartávolságra, 
danolászva…  

Rettentően keményen dolgoznak a minősítés megtartásáért, szúrópróbaszerű az 
ellenőrzés, szigorúak a szabályok, mégsem jut eszükbe, hogy valahol kiskaput 
keressenek. Természet- és törvénytisztelők.  
 

Van visszaút 
Maradék idejében ajándékra vadászik az ember. A boltok bejáratánál is illik le-

venni az utcai cipőt. Vagy adnak papucsot, vagy előhalássza az ember a saját kis viet-
námi strandpapucsát, s pironkodhat miatta. A célnak ugyan megfelel, csak éppen 
nevetséges. A boltok választéka pont olyan, mint bárhol a nyugati világban. Csak 
magasabbak az árak. Ami olcsóbb, az viszont káros is: a dohány és a szesz. Talán 
kicsit több a gyapjúholmi, és vastagabbak a tolldzsekik. A plüss jegesmacit, a kulcs-
karikát, a matricás kávésbögrét, a füles sapkát Kínában gyártják. Helyi ismertetőfüze-
tekre, képeslapokra vadászunk. 

 Pukkadásig megtelt a szárazföldre tartó repülő. Az ingázók és a vasárnapi 
gyerekek hosszú hétvégére mennek. Utóbbiak nyakában tarisznya, benne útiokmány, 
kívánságlista, mobil. A sztyuvik külön díjért leadják őket a célállomáson. Mennyi 
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bánatos ifjú szem! Többnyire elvált szülők gyermekei. Még hogy jobb nekik, mert 
két családjuk is lett…  

Alacsonyan, felhők alatt szállunk. A pilóta idegenvezetőként meséli, hogy mire 
érdemes figyelni. A látvány érdekében megbillenti a gépet, többször is. Mintha egy 
szimulátorban, háromdimenziós virtuális tájban lennénk. De ez nagyon is valós, a 
szárny csücske szinte érinti a hegyeket, alant gleccser, odébb a Barent-tenger kékje. 
Végül a felhők felett a nap. Ami tavaszig egyáltalán nem jut a Spitzbergákon 
lakóknak. Viszont övék az északi fény, a szikrázó hómező, s a hegyekből leereszkedő 
éhes jegesmedvék izgató közelsége. 

 
A bátor utazó 
Az ember lefagyasztja az érzelmeit, nyugalmat erőltet magára, s többször elismétli, 
hogy nem-nem-nem! Svalbardon nem tudna élni! Könnyen elhiszik neki, bár nincs a 
homlokára írva, hogy nem csak az arcába mart bele a jég, hanem a szívébe is, mintha 
a halál fagyos marka szorongatná… 

Tóth Kati grafikája 
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Aki több hangszeren játszik… 

      Beszélgetés Kovács katáng Ferenccel 
 

„Mennyi? Hatvan. Mi hatvan? Mi mennyi? 
Ez már nem vicc… Próbálj meg nevetni!”  

                                                   Zorán után szabadon 
 

Villamosmérnök, egyetemi oktató, költő, prózaíró, műfordító: a norvég irodalom 
és színház népszerűsítője Budapesten és Nyíregyházán, a magyar kultúra közvetítője 
Norvégiában. Nagykállóban találkoztunk, ahol rendhagyó irodalom órát tartott.  A  
természettudományt és a művészetet egységben szemlélő és művelő egyénisége   isme-
retében  arról kezdtem  faggatni,  hogyan kezdődött, s  hogyan alakult rendkívül sok-
oldalú tevékenységet felölelő pályája…  

1949-ban születtem Nyíregyházán. Itt éltem a gimnázium befejezéséig. Korábban 
a 4-es számú, ma újra evangélikus általános iskolába jártam. Aztán fölvettek a Kos-
suth gimnáziumba, ami akkor vált szakközépiskolává, s emiatt átirányítottak – sok-
sok tanárral együtt – a Vasvári Pál gimnáziumba. Onnan jelentkeztem a Budapesti 
Műszaki Egyetemre. Ez családi elhatározás volt, első  generációs szakmát tanult szü-
lők gyermeke legyen első generációs értelmiségi. A hat évvel idősebb  nővérem ma-
tematika-fizika szakon végzett a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 
Engem szüleim műszaki pályára szántak. Végig jó tanuló voltam, más jegyet nem 
fogadtak el, csak az ötöst.  Pesten a várbeli  kollégiumba kerültem, a Szentháromság 
térre. Az épület,  a régi pénzügyi palota  nagyon hosszú, három szintes, ezerkétszáz 
diák befogadására alkalmas épület volt. Az ember végigment a folyosón, két oldalról 
nyíltak az ajtók, óhatatlanul összeszedte a barátokat.  

Itt aztán olyan szerencsém volt, hogy találkoztam egy olasz-népművelés szakos 
nevelőtanárral, aki olyan diákéletet teremtett, hogy mellette néhányan kitanultuk a 
népművelő szakmát. Galló Vera, Veruska mindenféle klubot (jazzklub, diexiland-
klub, filmklub), irodalmi esteket szerevezett.  De tartottunk úgynevezett klubesteket 
is, ahová politikusokat, újságírókat hívtunk meg.  A Vári Irodalmi Színpadot Debrec-
zeni Tibor vezette. Náluk talán csak  Paál Isti szegedi társulata volt jobb. Mivel min-
den kedden tartottunk Irodalmi presszót, volt alkalmam testközelből megismerni Bu-
dapest színészeit és számos egyéb műfajban működő művészét.  

Hogyan alakult az életed a diploma megszerzését követően? 
Az egyetem elvégzése után, mivel eléggé lokálpatrióta vagyok, egyből Nyíregy-

házára jöttem dolgozni.  Elhelyezkedtem egy tervező intézetnél. Ágnes, a feleségem 
egy évvel később végzett; mi még az egyetemen összeházasodtunk. Neki a város,  
illetve a  főiskola  ígért egy számítógépes állást. Egy év után kiderült, hogy talán nem 
is így gondolták. Ágnesem  ott állt állás nélkül. Fiatalok voltunk, kapós villamosmér-
nökök, úgyhogy elmentünk az ő szülei közelébe,  Dunaújvárosba. Az ottani főiskolán 
tanítottunk elektronikát és automatikát. Én azonnal lemásoltam a Vári kollégiumbeli 
összes  klubot, bár sokan figyelmeztettek arra, hogy itt egészen  más a színvonal, 
mint Pesten. A dunaújvárosi intézmény a Miskolci Nehézipai Műszaki  Egyetem  
főiskolai kara volt, minden Miskolcon elbukott diák – mindenféle humán beütéssel – 
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ott folytatta tanulmányait. Kohászokat és gépészeket képeztünk;  a felvételi színvonal 
a közepes érettségi szint alatt volt. Oktattunk műszaki tanárokat is, ők látogatták a 
rendezvényeink javát. Rövid idő alatt látványos sikereket értünk el, s a főiskola hall-
gatóin és oktatóin kívül Dunaújváros más intézményeiből is sikerült hallgatóságot 
toborozni. Kezdték megismerni, elismerni a munkámat. Olyannyira, hogy amikor 
Sándor György humorista úgy címezte levelét, hogy Katángnak, kulturális atyaúris-
tennek Dunaújváros, időben eljutott hozzám.  Közben a szervezés mellett számos 
művészeti ág fogyasztója is voltam: a  színház,  a film, a képzőművészet, az  iroda-
lom érdekelt leginkább. Amire azonban nagy igényem lett volna, arra már sem időm, 
sem energiám nem maradt: nem ment az alkotás.  

Mikor született meg benned az író?  
Egészen régen, amikor az első mesémet kezdtem írni, ám néhány  mondatnál to-

vább nem jutottam. Tudniillik  felolvastam a szüleimnek, s azt mondták: ugyan  már, 
minden mese így kezdődik. Ez az eset engem kellőképpen megtört, ezután tízegyné-
hány évig nem írtam. Azt hittem, a szülőknek mindig mindenben igazuk van.  

Dunaújvárosban a főiskolai évek alatt elég sok újságcikket, színházi beszámolót, 
ismertetőt készítettem. A helyi lap még filmről szóló írásokat is kért tőlem. Mindezt 
addig csináltam, amíg a főszerkesztő el nem kezdte saját stílusára javítgatni a monda-
taimat. Már az egyetem alatt is sokszor cikkeztem a Jövő Mérnöke hasábjain, ezek az 
írások is zömmel irodalmi jellegű beszámolók voltak estekről, kiállításokról. Írtam, 
írtam, írtam, de ez nem én voltam. Amikor 1982-ben kitelepültünk Norvégiába, akkor 
hirtelen  felszabadultam. Lélekben. Nyilván nem folytathattam azt a szervező mun-
kát, amit itthon, mert nem volt kinek. Mérnöki állást kerestem, be kellett illeszked-
nem. Áramszolgáltatónál dolgoztam négy évig. Az  alatt az idő alatt, amíg nem szer-
vezhettem, rajzoltam, festettem, írtam. Feldolgoztam az elmúlt  húsz évet. 

Most, utólag visszanézve, hogyan foglalnád össze: miért hagytátok el Magyaror-
szágot?  

Mi mérnökként készültünk világot látni, aztán visszajönni. Akkoriban létezett 
Magyarországon egy olyan cég, amely mérnököket közvetített a szocialista országok-
ba. Nekünk ez sehogy sem sikerült, a nagypolitika mindig beleszólt. 

Nem azért akartunk menni, mert itthon rosszul éltünk. Mindkettőnk szülei is segí-
tettek bennünket: az egyiktől kaptuk bútort, a másiktól a kocsit, az „állambácsitól” 
pedig –  a dunaújvárosi főiskola ajánlására – vehettünk egy szövetkezeti lakást. Gya-
korlatilag mindenünk megvolt. De mint a régi mesterek, a korábbi századokban – 
mentünk volna tanulni, tapasztalatot szerezni, hivatalos úton. Például Mongólia nem 
volt valami felkapott hely, de bizonyosan szert tehettünk volna új ismeretekre, talál-
kozhattunk volna érdekes emberekkel. A feleségemmel már az egyetemi évek kezde-
tétől utaztunk világot látni. Csak háromévente lehetett nyugatra szóló útlevelet kapni, 
de ezek az utak elsősorban múzeum- és turistalátványosságok lehettek. Vágytunk 
arra, hogy a célországban élő, akár kínlódó, szenvedő emberek  hétköznapjait is meg-
ismerjük. Ez turistaként nem lehetséges. Maradt az, hogy szakmai gyakorlatra men-
jünk valahová. Pozsgay Imre kultúrminisztersége alatt elég nagy szabadságot érez-
tünk, de aztán  a moszkoviták bekeményítettek. Minden oktatótól elvárták azt, hogy 
szocialista embertípust neveljen. Ez a szöveg nekünk túl erős volt, pláne, hogy írás-
ban kérték volna. Az ember ilyet nem ír le. Nem csirkefogókat akartunk mi nevelni, 
hanem műszaki – de nem szakbarbár – értelmiségieket. Egyáltalán nem szeretek alá-
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írni, azóta sem. Ezeket a manifesztumokat soha nem szerettem. S amikor nem írtunk 
alá, akkor úgy döntöttünk, hogy eltűnünk.  

Fölszámoltuk a dunaújvárosi szövetkezeti lakást. Elmentünk Pestre dolgozni a 
Hajógyárba, ahol egy teremben húsz, huszonöt mérnök tevékenykedett. Itt észre sem 
vettek minket. 1982-ben a spanyol foci vb-re kértünk vízumot, de Svájcnál elkanya-
rodtunk Norvégia felé. Eleve oda készültünk. Itthon mindenki különc embereknek 
ismert bennünket, akik hajnalban futottunk, délután kajakoztunk, meg ezer más félét 
csináltunk. Ez akkor Magyarországon még kuriózum volt. A Hajógyárban tudtak 
ezekről a hóbortjainkról, nem volt feltűnő, hogy a foci vb-re készülünk. Titokban 
persze kértünk vízumot Norvégiába, s végül ott kötöttünk ki.  

Ennek a lépésnek gyakorlatilag politikai okai voltak? 
A politikai ok annyi volt, hogy értelmetlennek éreztük az említett eszmevilágot és 

megszorításokat. Nem fenyegetett börtön, csak elfogyott körülöttünk a levegő.  
Azóta sok év eltelt. Sikerült beilleszkednetek a norvég társadalomba? 

Huszonhat éve élünk Norvégiában. Nekünk kevésnek bizonyult a beilleszkedésre. 
Különösen az első évek voltak rettenetesen nehezek. Korábban nem hittem volna, 
hogy egy magyar értelmiségi ennyire tájékozatlan tud lenni a világ dolgairól. Norvé-
giáról kevés ismeretünk lehetett, akkoriban a magyar média egyáltalán nem hírelt 
erről az országról. Csak könyveken keresztül szerezhettünk némi ismeretet. Az óriási 
csalódás azóta is bennünk van:  Norvégiában sokkal erősebb volt a baloldal, nemcsak 
a munkáspárt, hanem a maroknyi, de hatékony kommunista párt, mint Magyarorszá-
gon. És ez így van ma is. Nálunk soha nem találkoztunk olyan meggyőződéses kom-
munistákkal, mint Norvégiában, ahol még mindig léteznek sztálinisták,  maoisták,  
enver hodzsások. Egyesek még ma sem határolódnak el a régi Pol Pott rezsimtől. 
Mindez szinte hihetetlen. S akkor még nem is említettem a hatvannyolcasokat…   

Hogy érted ezt? 
El kell olvasni Ingmar Bergman egyik önéletrajzi könyvét, amelyben megírta, 

hogy az 1968-as diáklázadások micsoda kárt okoztak egész Európának. Többek kö-
zött felforgatták a hagyományos oktatási rendszert. Ami rossz volt, azért nem kár, 
ellenben a hagyományos értékeket is kisöpörték, s  nem adtak helyette hasonló érté-
ket. Megalázták az idős professzorokat, Norvégiában például elégették a könyveiket, 
s átvették az egyetemek irányítását. Egészen fiatalok kerültek vezető pozíciókba, 
mindent erősen liberalizáltak, a megkötöttségeket eltörölték. Mostanra felnőtt immár 
néhány generáció, amely megszokta, hogy elég csak beszélni a dolgokról, ígérgetni, 
szónokolni, port hinteni, felülni a felületesen átgondolt irányzatoknak. Így aztán nem 
lesz jó filozófia, irodalomelmélet, és nem lesz hatékony mérnökképzés sem. Ez 
egyébként nem jelenti azt, hogy minden rossz lett. A nagy számok  törvénye szerint 
Norvégiában ugyanannyi okos ember van, mint Magyarországon, és persze ugya-
nannyi buta is. Sokakban megvan az akarat, az ambíció  tanulásra, tudásszerzésre, 
előrelépésre. Aki többet szeretne, külföldre megy tanulni, esetleg végzés után vissza-
tér, hozza magával a minőség igényét. És Norvégiában is vannak jó egyetemek, akad-
nak kiváló professzorok, tankönyvekből is lehet tanulni.  

Nincs abban némi abszurditás, hogy egy baloldali politikát folytató országból –  
áttelepülve nyugatra – ismét találkoztatok egy ennyire erős  baloldallal? 

Norvégiában olyan demokrácia van, hogy az íróasztalnál nyugodtan ül egymással 
szemben egy szélsőbaloldali meggyőződésű ember és egy szélsőjobbos. Nem viszi 
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magával senki a pártjelvényét sem a munkahelyére, sem a kávéházba. Nem akarják 
rád erőltetni a meggyőződésüket. Északon az emberek individualisták, és békén 
hagyják a szomszédot. Nekünk viszont le kellett nyelni, hogy Norvégiában nem a 
szakmai, mérnöki  beilleszkedésünk a gond, hanem a politikai. Azaz: emberileg  elfo-
gadjuk-e azt a balos, illetve balosabb gondolkodást, ami miatt eljöttünk Magyaror-
szágról. A norvég baloldal számára („szalonkommunistáknak” hívom őket), vörösbor 
mellett „álvitázgatva”, a feltörő olaj biztosította gazdagság védőszárnya alatt sokkal 
egyszerűbb minden. Amikor anno a norvég kommunista delegációk Albániába, 
Moszkvába, vagy Maohoz utaztak, a vendéglátóik csak a kirakatot mutatták. Akár-
csak nekünk, egyetemista koromban, mi is jártunk cserediákként a Szovjetunióban. 
Soha nem engedtek szabadon kószálni, elől is volt egy szimat, meg hátul is, pezsgőz-
tettek bennünket, drúzsba volt és  kommunista szombat; diákként még elmegy… 
csak, mivel mi Magyarországon éltünk, kevésbé voltunk naivak és hiszékenyek, mint 
a norvégok. 

Villamosmérnökként végeztél, azonban pályád nagyrészt a felsőoktatáshoz köt… 
Oslóban négy év után sikerült egy áramszolgáltatótól átmennem az egyetemre. A 

feleségem egyből ott kezdett, a fizika tanszéken, a részecskegyorsító laboratórium-
ban. Nagyon nehéz volt megszoknunk azt, hogy Norvégiában egészen más a tanár-
diák viszony, mint Magyarországon. A diákok nem tisztelik sem a kort, sem a rangot. 
Lazák, de érettek és céltudatosak. Igaz, többnyire idősebbek is a magyar diákoknál. 
19 évesen érettségiznek, és akár 1-2 évig keresgélik, mi is érdekli őket igazán. Vi-
szonylag korán ráéreztünk ennek a viszonynak az előnyeire, és azóta lubickolunk az 
egyetemi életben. A diák, ha egyszer döntött, akkor határozottan tudja,  hogy diplo-
mát akar szerezni. Ehhez  állami kölcsönt vesz föl, amit a tanulmányai  befejezése  
után húsz évig kell törlesztenie. Ennek a kölcsönnek 40%-át ugyan leírják ösztöndíj-
ként, ha sikeresen elvégez egy-egy évet, és nem a szüleinél lakik. Tulajdonképpen 
már 16 éves kortól, az általános iskola befejezésétől kezdve kapható ez az ösztöndíj. 
Ezért tanuló/diák kikerül a családból, önálló életet kezd.  A szülőtől gyakorlatilag 
nem kap támogatást, mert nem  szokás, valamiért így alakult. Tehát a kölcsönből és a 
saját munkájából él. A hallgató ennek fejében elvárja a felsőoktatásban dolgozóktól, 
hogy tegyék a dolgukat. 

Ezen kívül mennyiben tér el egymástól a norvég és a magyar oktatási rendszer?  
Az oktatási keretek Norvégiában mások, mint Magyarországon. Elő van írva pél-

dául, hogy egy heti két órás, egy szemeszteres tárgyhoz hány oldal szakirodalom tar-
tozik. Ezt biztosítani kell a diák számára: kölcsönözhesse vagy megvehesse. A tanár 
csak azt adhatja le, ami abban benne van. A vizsgán sem kérdezhet egyetlen szóval 
sem többet. Tiszták a játékszabályok. Így aztán mindkét félnek sokkal könnyebb.  Ez 
kezdetben teljesen idegennek tűnt nekünk. Dunaújvárosban az óráimat azzal kezd-
tem, hogy ismertettem, milyen színházi előadás lesz aznap, melyik kamaraegyüttes 
mikor és hol fog fellépni. Megkérdeztem, ki akar velem jönni. A szünetben tovább 
beszélgettünk a részletekről. Én az oktatói pályám kezdete óta realista vagyok, azaz 
tudom, mit lehet elvárni a diáktól, aki, mint az áram, a fizika törvényei szerint, a leg-
kisebb ellenállás irányába megy. Magyarországon a diákokra lehetett „hatni”. Norvé-
giában számomra kicsit túladminisztrált a felsőoktatás, bár kétségtelenül tiszta, átlát-
ható. A hallgatók érdeklődése és önállósága viszont nagyobb, mint a magyarországi 
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társaiké. Úgy mennek át  rajtam az oslói diákok, mint az úthenger, hogy kipréseljék 
belőlem azt a tudást, amire szükségük lehet. Követelőzőek, kíváncsiak, sokkal-sokkal 
céltudatosabbak, mint a magyarok. Nem azért, mintha okosabbak vagy jobbak lenné-
nek bárkinél, hanem azért, mert ez a társadalom, amelybe beleszülettek, illetve bele-
szocializálódtak, kialakította bennük az elvárásokat. Azt, hogy ebben a rendszerben a 
diáknak az az érdeke: amíg ő ott van a felsőoktatásban, s fizet érte (bár csak elmaradt 
fizetés formájában, mert a mindenki számára ingyenes oktatás szükségességéről to-
vábbra is nagy a társadalmi egyetértés), később pedig, a munkába állástól kezdve, 
nagyon komoly kamatokat is törleszt, az egyetem korrektül viselkedjen vele és nyújt-
sa a legkorszerűbb, legalkalmazhatóbb anyagismeretet. Ha elvárásait nem teljesítik,  
akkor a diák perelheti a tanárt, az egyetemet. Kicsit sarkítom a dolgokat, de voltakép-
pen nekem tetszik ez a rend, mert elvárják, hogy felkészült, naprakész, jó tanár le-
gyek. Ettől kölcsönös a bizalom.  

A norvégiai oktatói munka mellett Magyarországon is folytatsz pedagógiai gya-
korlatot. Hogyan történt ez?  

Nyolc év után, 1990-ben kaptuk meg a norvég állampolgárságot. Vannak orszá-
gok, ahol ez könnyebben megy, másutt nehezebben, Norvégiában ennyit kell várni rá. 
Ettől kezdve járhatunk vissza Magyarországra. A  feleségemmel olyan témákat taní-
tottunk, amelyek a kilencvenes években még nagyon döcögtek itthon, mert nem volt 
megfelelő a számítógép-ellátottság, a legújabb technikákat és szakirodalmat sem le-
hetett olyan könnyen elérni, mint Norvégiában. Mi ilyenformán lépéselőnyben vol-
tunk a multimédia, a virtuális valóság területén. Számos helyen tartottunk speciálkol-
légiumokat. Egyhetes blokkban, öt nap, naponta nyolc óra. Amerikában szokásos 
módszerrel dialógus-előadásokat és -gyakorlatokat  tartottunk. Egymás szavába vág-
va, több oldalról megközelítve, perlekedve adtunk elő Ágnesemmel. Gyakran nem 
egyetértve, kiélezett vitákban. Óriási sikerünk volt, mert ez az új előadásmód lehen-
gerelte a hallgatóságot. Éveken keresztül tettük dolgunkat. Aztán a szervezők egyre 
nehezebben tudták összehozni ezeket az egyhetes szeánszokat. És egyszer csak a 
Dunaújvárosi Főiskolán kipróbáltuk a távoktatást.  

A honi oktatásban az utóbbi évtizedben nagy teret kapott a médiapedagógia. Eb-
ben a folyamatban ti is szerepet vállaltatok… 

Az interaktív-multimédia előadások kikoptak alólunk. Abban a pillanatban, ami-
kor az eszközök elérhetővé váltak Magyarországon, nélkülözhetők lettünk. Az újra, 
tudásra éhes itthoniak nagyobb tempóval haladtak, mint mi ketten, hiszen nekünk 
volt még egy és más elfoglaltságunk és tennivalónk. Egész egyszerűen beláttuk, hogy 
öt-hat év alatt a virtuális valóság oktatásában megtettük a magunkét, s hogy ezt kitű-
nően átveszik tőlünk mások Magyarországon. 

Más, nagyon fontos terület került a látókörömbe. Norvég tapasztalataim és előké-
születeim alapján komoly híve lettem annak az elképzelésnek, hogy a média alapis-
mereteket már az általános iskolában tanítani illenék. Erre szakemberek, képzett pe-
dagógusok kellenek. Jó alanyokat találtam ehhez a Dunaújvárosi Főiskola műszaki 
tanár hallgatóiban. Most már tizedik éve oktatom interneten a média-alapismereteket. 
Kezdetben eléggé chaplines volt a képátvitel. A CU-See Me nevű Machintosh prog-
ram meglehetősen lassúnak bizonyult, de a hang tökéletesen működött. Mára óriási 
könnyebbség, hogy minden egyetem rendelkezésére áll a széles sávú hálózat, kiváló 
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minőségben tudunk hangot, képet, dokumentumokat küldeni valós időben. Azaz meg 
lehet tartani egy órát úgy, hogy minkét fél egyidejűleg  jelen legyen. Hetente négy 
órára összekapcsolódom Dunaújvárossal és 20-25 diákkal a „túloldalon” – élőben -– 
mondhatni igen aktív, remek foglalkozásokat hozunk össze. Ebben óriási szerepe van 
az ottani diákok önszerveződésének, önfegyelmezésének. De oly nagy az újdonság 
ereje is, hogy aktivitásuk, szorgalmuk megsokszorozódik. 

 Ezért és más okokból is, de elvégeztem egy hároméves design-főiskolát.  Munka-
körömből adódóan  filmkészítő gyakorlatokat is vezetek a hallgatóknak, tehát a nor-
vég egyetem küldött a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemre, hogy drama-
turgiai ismereteket szerezzek. Kárpáti György filmrendező vállalt el diákjának és 
éjjel-nappal gyötört, de megköszönöm buzgóságát... Hihetetlenül jó pedagógusnak 
tartom. Kipréselte belőlem a lelket, de álltam a sarat, és nagy hasznomra vált.  

 A lefordított norvég szakcikkekből, és könyvfejezeteikből most állítottam össze 
egy Médiaismeretek szöveggyűjtemény-t, s hozzá a Tanári segédlet és útmutató-t. 
Ezek a felsőfokú szakirányú képzést segítik. Ezáltal oslói munkatársaim  jelen van-
nak Dunaújvárosban, s más magyar felsőoktatási intézményben is. 

Az oktatói munkád mellett költő vagy; prózaírói, műfordítói munkásságod  is je-
lentős. Hogyan férnek  meg benned  ezek a tevékenységek?  

Azzal kezdődött, hogy norvég tapasztalataimról egyre több szakcikket publikál-
tam  magyarul a virtuális valósággal, az internettel, a számítógépes adatbázisokkal 
kapcsolatban. Arról is,  hogyan digitalizálják Ibsen műveit,  hogyan érhetők el számí-
tógépen drámáinak filmes feldolgozásai, más adaptációi, és munkáiból milyen tévéjá-
tékok készültek. Ezalatt írtam a magam szépirodalmát. Bekerültem a kiadók látóköré-
be,  szóba kerültek a saját verseim, prózai alkotásaim. A Tankönyvkiadó akkori ve-
zérigazgatójához a Magyar Felsőoktatás, illetve az Emberhalász című folyóiratokon 
keresztül jutottam el. Úgy vélte, a saját írásaimat is ki lehetne adni. Két drámaátira-
tom állt fiókban: az egyik az Ibsen én vagyok, a másik az Énekek éneke. S akkoriban 
fordítottam le Jon Fosse drámáját. Norvégián kívül Fosse könyv formában Magyaror-
szágon jelent meg először. Darabját csak két héttel később mutatták be itt, mint Nor-
végiában és Svédországban. Így született meg, ezzel a fordítással kiegészítve, 1995-
ben az első kötetem. Ettől kezdve megszaporodtak a műfordításaim. Kezdetben a 
norvég irodalom mindenkit jobban érdekelt, mint az én műveim, de ez benne volt a 
pakliban. Annak örültem, hogy egyre több norvég művet tolmácsolhattam magyarul. 
Nemcsak Jon Fossétól, hanem Cecilie Løveidtől is, akit nagyon sokra tartok. 
Løveidet is elhoztam Magyarországra, a könyvbemutatójára: imádta a Bárka Színház 
előadásait, és Bodó Viktort a Katonában. Magyarbarát lett. Közben mind több ver-
sem, novellám, drámám született, köteteimet kezdték megjelentetni.  

Norvégia egyre gyakrabban van jelen a magyar sajtóban. Sok hír tudósít a norvég 
sikergazdaságról, a norvég olajról, s emellett szó esik az irodalomról is. Újabb és 
újabb fordításokat kérnek tőlem is, ezeket azonban már nem tudom teljesíteni. Egy-
részt olyan művek, olyan krimik, népszerű regények átültetését kérik, amelyeket a 
göteborgi, a  frankfurti  vagy a londoni könyvvásáron másik száz kiadó is megvásá-
rolt, s amelyeket nem akarok magamra vállalni. Inkább maradok a saját mániámnál: 
elolvasok mondjuk ötven verseskötetet, s kiválogatok, lefordítok belőlük huszonöt 
költeményt. Míg más elővesz egy antológiát és lefordítja. Én rengeteg anyagot gyűj-
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tök,  szelektálok, s csak azt közvetítem,  ami nekem tetszik, vagy valamilyen okból 
érdekesnek, jellemzőnek találok.   

A 2008-as évet magamra „pazaroltam”. Eredménye a Nagyvilág kiadónál megje-
lent esszékötetem, ami 13 írást tartalmaz a skandináv kortárs irodalomról, színházról. 
A borítót saját grafikám díszíti. Versgyűjteményem a 2009-es Könyvhét listás kötete 
lett, amivel sok szereplés, dedikálás járt. Nekem egy egész hét jutott abból a bizonyos 
öt perces tündöklésből. Azoknak az északi kortárs szerzőknek ajánlottam kötetem 
egyes fejezeteit, szám szerint ötvenegyet, akiktől az elmúlt tíz évben fordítottam. A 
ciklusokat az egyes szerzők életrajzával zártam, így minilexikonként is forgatható. 
Hangsúlyozom, saját versek, de amikor írtam, minden gondolatom azzal a szerzővel 
volt eltelve, akivel korábban, a fordítással kapcsolatban már leveleztem, beszélget-
tem, közös esteken vettem részt. A hangulat átszállt a verseimbe. De ez az olvasót 
kevésbé érdekli majd, nem ettől a gesztustól függ, megszeretik-e az írásaimat vagy 
sem. A korábban említett szöveggyűjteményem is a jegyzetellátóban van, dúskálok 
tehát a jóban. 

Életed  norvégiai, illetve magyarországi alakulását  figyelve eszembe jut a prágai   
Franz Kafka, aki zsidó vallású, német ajkú családban nevelkedve csehnek német volt, 
németnek meg zsidó… Te, kedves Ferenc, norvég lettél, vagy magyar maradtál? 

Abszolút magyarnak érzem és vallom magam. Nem azért, mert magyarul álmo-
dom (időnként norvég felirattal), magyarul számolok, és a magyar kézilabdás lányok-
nak drukkolok a náluk kicsivel jobb norvégokkal szemben, hanem azért, mert az első 
harminchárom évem Magyarországon éltem. Ez az idő belém égetődött, mint egy 
ROM memóriába, a szívbe. S magyar az anyanyelvem. Azzal a határozott tudattal 
távoztunk, hogy minden lehetségest átveszünk annak az országnak  a kultúrájából, 
ahová vetődünk. Kinn aztán kölcsönkértünk a norvég általános iskolai tankönyvektől 
az érettségi anyagig mindent. Aztán kiderült, nem ilyen egyszerű ám annak, akinek 
korábban még a vízcsapból is magyar kultúra folyt...  Mégis elengedhetetlennek tar-
tom, hogy alaposan megismerjem Norvégiát. Ez úgy ahogy sikerült is, de korántsem 
lehet beolvadni. Nem is akarok, persze. Ágnesemmel, egész életre szóló társammal 
formált családi otthonunk magyar szigetté vált, több ezer kötet könyvvel, videoszala-
gon ezerkétszáz magyar filmmel,  plafonig tócolt hanglemezekkel, Bartók összes…, 
folytassam? Dávid fiúnk is a világhírű magyar matematikusokat nevelő ELTE-n vég-
zett, ezalatt az Egyetemi templom kórusában énekelt, dúskált a magyar kulturális 
életben, s időnként dán, izlandi és norvég szépirodalmat is fordított magyarra. Min-
dez persze nem zárja ki, hogy családunk becsülje, tisztelje Norvégia értékeit, s a lét-
rejött barátságokat. És nem utolsó sorban hálásnak kell lennünk, hogy befogadtak 
minket. 

Lelked mélyén minek tartod magad: villamosmérnöknek, médiatanárnak, műfor-
dítónak, költőnek?  

Számomra minden mindennel összefügg. Amikor írok, s belefáradok, akkor már 
ott van a kezemben  az ecset vagy a rajztoll. A grafikáimat nem illusztrációnak, ha-
nem a fordítással egyenlő rangú alkotásnak tartom. Ezek a köteteimben általában 
meg is jelennek. Egy tétova vonal kapcsán aztán megszületik egy újabb verssorom, 
vagy egy novella gondolata. Esetleg egy magyar filmestre is készülök, amihez szám-
talan kazettát nézek végig, jegyzetelek, s közben kiválasztom azokat a másfél perce-
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ket, amikkel az előadásomat illusztrálom majd. Legutóbb például négy–négy estés 
Szabó Magda, illetve Németh László sorozatot tartottam. Újabban Márai estekre ké-
szülök. S hogy tovább zavarjam a rólam alkotandó képet, magam is készítek portré-
filmeket Norvégiában élő idős alkotóművészekről, amiket néhanapján a magyar TV 
is átvesz. 

Ha mindez egyszerre és  együtt megvan benned, ki is valójában Kovács katáng 
Ferenc?  

Zenebohóc. Bige Józsi bácsi, a népművészet  mestere szokta volt mondani, mi-
közben az előadása kezdetén kipakolta számtalan hangszerét: Egy hangszeren lehet 
művész valaki. Több hangszeren, csak  zenebohóc…  
 

Karádi Zsolt 
 

Karádi Zsolt a Nyíregyházi Főiskolán irodalomelmé-
letet, esztétikát, újságírást, színházesztétikát oktat. 
1993-ban doktorált Debrecenben, majd ugyanott 
1996-ban szerzett PhD-fokozatot magyar irodalom-
történetből. 1990 óta a Szabolcs-szatmár-beregi 
Szemle rovatvezetője, 2004-től a Pedagógiai Műhely 
főszerkesztője. Könyvet írt François Gachot-ról 
(2002), s kiadott egy színházkritika-gyűjteményt 
(2006). Oktatási segédanyagként kismonográfiákat 
publikált magyar költőkről (Ady Endre, Babits Mi-
hály, Csokonai Vitéz Mihály, Kosztolányi Dezső, 
József Attila), s  tanulmányokban foglalkozott a 
francia-magyar műfordítás kérdéseivel. Esszéi, kriti-
kái több magyar lapban is megjelentek. Hat fotókiál-
lítása volt.  
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Tar Károly 
Pánik 

regényrészlet 
 

Szüzességét elvesztegette. Szerelmi csalódása miatt történt, egy tengerparti kisvá-
rosban, amikor még katonáskodása előtt, másfél esztendőig távol került a szülői ház-
tól.   Hirtelen felindulásból lefeküdt egy kisvendéglő kiszolgálónőjével. Az ilyen 
dolgok olyan természetesen és megmagyarázhatatlanul egyszerűen bekövetkeznek, 
mert ezeknek előre megírt forgatókönyve van az ember génjeiben. A rendező… Na, 
igen… Ha van?! Szóval, ha fenntartás nélkül hisszük, hogy lennie kell. Ha hitünket 
másféle alapokra építjük, akkor sem jutunk a dolog végére. Pedig tökegyszerű a dol-
gunk: megkeressük kezdetünket és akkor már világos lesz, hogy merre találjuk a vé-
gét. Amíg ezt nem tisztázzuk, abban a hitben kell élnünk, hogy ha nem is szemé-
lyünkben, de tömegünkben, mint emberiség, vagy mint naprendszer végtelenek va-
gyunk.  Na, hát, ez se szép!? 

Az iskola elvégzése után, minisztériumi kihelyezéssel két osztálytársával együtt 
került a csatornaépítő vállalathoz. Jelentkeztek az igazgatóságon, ahol a káderes 
hümmögve forgatta fémipari technikusi képesítésüket bizonyító papírjaikat.  
Legyenek ekszkavátoristák, javasolta ellentmondást nem tűrő hangon, és kiküldte 
őket arra a munkatelepre, ahova három villamos lépegető ekszkavártort vártak a 
Szovjetunióból. 

Maguk fiatalok, tanultak és majd könnyen elbánnak ezekkel az új gépekkel, biz-
tatta őket a káderes. 

Tél volt. A városból kivezető úton délutánra hirtelen tükörré fagyott a megolvadt 
hó. Túljutottak az város közeli falun, amikor leküzdhetetlen akadályba ütköztek. A 
könnyű terepjáró tapasztalt sofőrje erősen szorította kormányt, nem mert a fékre ta-
posni, amikor feltűnt előttük a libasor.  A libák is óvatosan haladtak, ferde sorban 
vágtak át az úton. A kocsi huppant egyet, amikor bal kereke átgázolt a sor végén ha-
ladó libán. Lassított filmhez hasonlított a jelenet. A második liba a kocsi alá került, a 
harmadik nyakán a jobb kerék ment át. A sofőr káromkodott.  
Mi vagyunk az elsők, akik ma kijutottunk a városból – mondta büszkén és izzadt 
homlokán fennebb tolta báránybőr kucsmáját. Nem értette, miért olyan sürgős az 
igazgatóságnak, hogy utasai a munkatelepre jussanak,. Megszokta, hogy akár a szelíd 
igáslovak, teljesítse gazdái parancsát. Arra is ráérzett, hogy nem holmi tekintélyes 
főnököket fuvarozott, és mert egymás között valami törökös nyelven beszéltek, nem 
készségeskedett, nem jópofáskodott, mint máskor, hanem szótlanul figyelt. 
Másfél kilométerrel odébb, a kocsi megmagyarázhatatlanul lassan, az út baloldalán 
árokba csúszott, és felborult. A könnyű, ponyvás tetejű terepjáró hátsó ülésén két fiú 
között egy nő ült, akiről mindent elárult az, hogy száján kihívóan vastagon állt a lila 
rúzs. A véletlennek köszönhetően ő is a három P városából való volt, munkát keresett 
és kapott a munkatelep kantinjában, sűrűn felkínált bájainak köszönhetően került a 
három fiatal technikussal egy kocsiba. Amikor felborult a kocsi, a teltkarcsú Lina 
melle, a véletlen meggondolatlan akaratából Gágá arcára borult, Pati alteste pedig 
pontosan a Lina aránylag még gömbölyű hátsójára. Röhögve kászolódtak ki a kocsi-



ból. Jenő is megúszta a koccanást, amelynek rövid időre való emlékeztetőül, kis ka-
kas nőtt a fején. Közös erővel könnyedén talpára fordították a kocsit. Egy darabig az 
út melletti behavazott mezőn haladtak, aztán másfél órányit a pusztaságba vezető 
mellékúton. Közben sűrű havazás indult. A tenger felőli szél kavargásában tapoga-
tózva, óvatosan haladtak az alig kivehető úton. Aztán leállt a motor. A sofőr kotorá-
szott egy darabig a motorházban, majd kirendelte az utasokat a kocsi hátuljához. Ne-
kirugaszkodtak, tolták a kivénhedt terepjárót, de mindhiába. A gépkocsivezető feltűr-
te nyakán báránybőrgalléros pufajkáját és azzal, hogy segítségért megy, otthagyta 
őket az esteledő, hóviharos pusztaságban.  
Körbejárta a kocsit, ütemesen csapkodta a hidegtől zsibbadó két karját. Időnként, 
amikor bepillantott a kocsiba, látta, hogy Pati a nő bugyijában vájkál, az meg kéjes 
vigyorral a Gágá nadrágjának sliccén babrál. Rájuk förmedt, hogy mozogjanak, hi-
szen egyre fagyosabban süvített a pusztai szél. Nem kapott választ, de a kocsi mozgá-
sából látta, hogy megfogadták a tanácsát.  

Később felvette őket egy teherautó, így jutottak a munkatelepre, ahol pufajkát és 
bakancsot kaptak. Szállásuk az egyik, emeletes ágyakkal berendezett barakkban volt. 
Némi pénzt is kaptak előlegül, amiből a lovagias Pati és Gágá, rögtön kifizették a 
„fuvart” Linának. Biztatták, hogy megéri, de ő nem kért Linából, mert a rúzsos nők-
től csömör kerülgette. 

A lépegető exkavátorok érkezéséig motoros földmarkolókon gyakoroltak, de 
Gágának a gépkezeléshez annyi érzéke sem volt, mint amennyi a nyilvános házakba 
szokásos viselkedéshez kellett.. Ismételten késve kapcsolt, és az üresen is súlyos ku-
pa nagy döndülésekkel csapódott a kabin mellé a gépházra. A kiképző káromkodásai-
ban ismételten a nemzés kötelességét emlegette, harmadnap lezavarta a gépről az 
impotens Gágát. Patinak pedig az volt a bánata, hogy ellopták a hálóból a bőr 
spencerét. Mindketten panaszkodtak, hogy Linával nem lehet bírni, fuvardíját duplára 
emelte, előre követelte, és hiába próbálták holmi ócska humorral, műveltségüket fi-
togtatva operacímekkel jobb belátásra bírni, nem engedett. 
Kellene egy kis Bohémélet, Lina. Állóhely is megteszi, ha olcsón adod!, kérlelte Pati. 

Fausztot!, A marmaládé is drágult… 
Aida ravasznak tetszik lenni. Pedig, ha nem lesz Pu(n)ccini, akkor Verdi lesz, 

Linácska!, mondta megnyerőnek gondolt széles mosolyával Gágá.  
És a Parasztbecsület, hol marad, fiúk!, méltatlankodott Lina, és cigánynéktől elle-

sett indulatos mozdulattal lába közére mutatva, beintett nekik. 
A hónap leteltével, alapos okokra hivatkozva, két társa búcsút mondott a munka-

telepnek.  
A lépegető exkavátorokról megfeledkezett a szállító, tavasszal, műszaki rajzolói 

munkát ajánlottak neki a központban. Többnyire gépalkatrészek részletrajzát kellett 
pauszpapíron tussal kihúznia és sokszorosítania. Kedvére volt az aprólékos, nagy 
türelmet igényelő munka. A sokszorosításhoz nagyméretű fényérzékeny ozalid papírt 
használtak. Megtörtént, hogy nem működött a fénycsöves megvilágító berendezés, 
Ilyenkor felvitte a keretezett üveglapot az irodaépület lapos tetejére, ahol ebédszünet-
ben napoztak a fiatalabb alkalmazottak.  A fényérzékeny papírra rásimította a tusraj-
zot, a nap felé fordította a keretet, és számolt. Néhány próbálkozás után, az előhívó-
ból egyenletesen megvilágított, kitűnően olvasható másolatokat kapott. A tervező 
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technikus, akinek a keze alá dolgozott, azt állította, hogy ez újítás. Segített dokumen-
tálni, és beadták a szükséges papírokat az újítási bizottságnak. Néhány hét múlva 
újításukat elfogadták, pénzjutalmat is kaptak. Így ismerkedett meg az igazgatósági 
adminisztráció titkárnőjével, aki a papírformák rendezése miatt többször is magához 
hívatta, kikérdezte, kicsoda, micsoda, honnan jött, hol lakik, mit csinál szabadidejé-
ben. Vicusnak hívták a titkárnőt, kicsi, harminchoz közeledő, formás, babaarcú nő 
volt. Többször is együtt ebédeltek az igazgatósági épület földszintjén berendezett 
kantinban. Vicus anyásan bánt vele. Forró hullámokban gyötörte a pirulás, amikor 
Vicus közelébe jutott. De közben úgy sóvárgott utána, úgy kellett neki ez a felfoko-
zott izgalom, mint Gágának a dohányzás, aki ha kevés volt a pénzre, képes volt le-
mondani jegyre kiváltható 350 grammos kenyéradagjáról is, hogy napi hat cigaretta-
adagját megvásárolhassa.  

Életének olyan időszaka következett, amikor nehezen megszerzett függetlenségét 
is feláldozta volna Vicusért. Az egyik nap, késő délután, amikor már mindenki haza-
ment, Vicus irodájába hívta. Ültek egymással szemben az íróasztal két oldalán. Csuk-
lott izgalmában, Pattanásai világítottak napbarnított arcán. Vicus hivatali hangján 
mondta, hogy szereti. Nem értette. Úgy rémlett benső hangját hallja. Valami azt súg-
ta, hogy a saját vallomását hallja. Olyan volt ez a vallomás, mint, amikor a nők, vala-
mely régen áhított ruhadarabra lelnek és szólnak, hogy készek megvásárolni. Vicus 
hétköznapira alakított komoly hangon érzéseiről beszélt, mert látta, hogy nyugtatnia 
kell a szimpatikusan félénk fiút.  

Hány éves vagy?,kérdezte Vicus mosolyogva. 
Nem fontos, felelte, hogy kissé húzza az időt. Húsz leszek, toldotta meg hirtelen, 

mert a Vicus arckifejezéséből arra következtetett, hogy a lány a határozott választ 
szereti.  

Irataidból tudom, hogy még a tizennyolcat sem töltötted be, mondta szigorúan 
Vicus. 

Hát… , hápogott , és zavarában az ajkát rágta. Vicus megsajnálta a fiút. 
Hagyjuk, szólt szerelmes hangon.  
Csókolózzunk inkább! Felállt az íróasztal mellől, kéjes ringatózással átlépett az 

íróasztal másik felére, kimért, színpadiasan mozdulattal ráomlott. Csókolóztak.  Ele-
inte ügyetlenül, de ösztönüknek engedve egyre vadabbul. Szeretlek Vicus!, ordította 
hangtalanul. Remegett az izgalomtól.  

Nem akarom, hogy szenvedj, mondta Vicus, és elmagyarázta, hogy bizonytalan 
időre felfüggeszti a csókolózást, különben rossz vége lesz. Kirángatta Jenőt az irodá-
ból, kézen fogva sétáltak a Tenger varázsa tengerparti sétányon át, egy csendes kis 
utcába, ahol Vicus lakott.  

És ez így ment néhány hétig.  
Esténként, kosárlabdázók szökellését utánozva tért vissza a vállalati közös hálóba, 
pehelysúlyának megfelelően elszállni kész pehelynek érezte magát, úgy érezte, hogy 
minden lépéskor annyit maradhat a levegőben, amennyit csak akar, s egy-egy rugasz-
kodással a házak második emeletéig is könnyűszerrel felemelkedhet. A labda, amit 
maga fölé képzelt Vicus formájú volt, könnyű, selymes teher, jó volt utána nyúlkálni, 
újra és újra nagyokat rugaszkodni utána. Eddig álomtalan éjszakáiban is felvillant a 
Vicus képe, hajnalban egyre gyakrabban, a hasán és combján szétfolyó hideg nedves-
ségre ébredt.  
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Ágyszomszédja röhögve jegyezte meg a reggeli ágyvetéskor, hogy Jenő megint tér-
képet rajzolt a lepedőre. 

Április végén Vicus két hétre rokonaihoz utazott, Hajnalonként félórányit szalad-
gált a homokos tengerparton és néhány helyi gyerek példáját követve megmártózott a 
tengerben.  

Rúzsosan látta viszont a lányt. Vicus sápadtságára panaszkodva indokolta a koz-
metikát, és gyengélkedésére hivatkozva lemondta a vasárnap délelőttre tervezett sétá-
jukat. Az irodai folyosó tengerpartra néző ablaka előtt álltak. Vicus enyhén kormo-
zott szempilláival jelezte, hogy fontos mondanivalója van. 
Tudod, mondta megfontoltan, az a baj, hogy még annyira, de annyira fiatal vagy. 
Hidd el, nagyon tetszel. Istenem, milyen szép volna, veled… De látod, a nővéred 
lehetnék, és ideje férjhez mennem. Nem tehetek mást, el kell, hogy hagyjalak. Most 
kell, mert ha még inkább összegabalyodunk, még inkább fájni fog. Remélem megér-
ted. És ne haragudj… 

Magára maradt az ablak előtt.  
Jelentkezhetem az árva gyerekek ingyen vacsoráján, gondolta, és hülyéskedéssel 

próbálta elütni fájdalmát. A háború nyomait viselő romos házak mögötti tengerparti 
homokon nagy gereblyékkel asszonyok fésülték a szőke homokot. A tenger, zátonyra 
futott halványzöld papiros, foszlányokra szakadt a parton. A hullámok elmúlásából 
merített annyi együttérzést, hogy elmozdulhatott az ablak elől. 

Úgy döntött, hogy a vasárnap délelőttöt a vállalat öklözőinek edzőtermében tölti, 
ahova a közös hálóban megismert edző és megyei bokszbajnok, Nelu hívta. Amikor 
átvágtak a főutcán, éppen századnyi tengerész vonult a második világháborús Száza-
dos úr sejehaj kezdetű bakanótát szilaj nekihevüléssel énekelve, a mellettük feszítő, 
fiatal tiszt kukkot sem értett a szövegből, de elégedett volt a csupa székelylegényből 
álló, négy év tengerész szolgálatra ítéltek keserű lelkesedésével. Ismerte és tisztelte 
ezeket a székely fiúkat. Időnként meglátogatta őket. Amennyire lehetett közel férkő-
zött a kikötőben sorakozó szürke torpedórombolókhoz. A matrózoktól tudta, hogy 
ezek a kivénhedt csatahajók harcra már nem valók, csak arra szolgáltak, hogy a fa-
gyos teleken fémtestükbe zárt matrózok egészségét kikezdjék.  
Az utcai bámészkodók tömegéből kilépve, Vicusba ütközött. Középkorú, nyilván 
festett bajuszkás férfiba karolva, mosolyogva magyarázott valamit.  Látta, hogy Vi-
cus, asszonyosan rajongó tekintettel felnéz a mitugrász emberre. Hányingert érzett. 
Az az igazgatóságon dolgozó közismert mérnök volt, aki mindenféle vállalati gyűlé-
sen szót kért, és olyan művi lelkesedéssel beszélt mindenről, hogy a hallgatóság nem 
győzte ellenszenvvel. Ásítással, cöcögetéssel próbálták zavarba hozni, de az elnök-
ségből valaki mindig a segítségére sietett, nem volt mit tenni, a hallgatóság kénysze-
redetten hallgatott.  

Magán érezte még Vicus futó pillantását. Mindketten úgy tettek, mintha nem is-
mernék egymást. 

A tornateremben, Nelu unszolására, felmászott a ringbe, felhúzta a bokszkesztyű-
ket, és egy teljes meneten át, merész ütéseivel zavarba hozta a megyei bajnokot. Nelu 
nem akarta bántani a vézna fiút, mosolygott annak harcias kedvén. Egy jól irányzott 
balegyenessel kissé lecsillapította fickándozását.  
Nekitámaszkodott a köteleknek, forgott vele a világ, lihegve a töltött libákat utánozta. 
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Képtelen volt megszólalni. Intett, hogy feladja. Később, amikor segített kitakarítani 
az edzőtermet, elmondta bánatát Nelunak. A bokszbajnok káromkodva szidta a nőket, 
azzal hencegett, hogy nőgyűlölő.  

Déltájban bejött az edzőterembe Doina, a közeli kisvendéglő kiszolgálónője. Rög-
tön kapcsolt, hogy jelenléte fölösleges. Nelu kényszeredetten vigyorgott miközben 
kituszkolta az edzőteremből.  

Közel volt a városi strand. A város magasságából száznál több lépcső vezetett a 
homokos partra. Elvétve napozókat látott. A ritmikusan hullámzó víz ritmusára lükte-
tett a vére. Méreg fröcskölt minden lüktetésben.  

Vicus átejtett engem. Hát ez a szerelem. 
A csalódás íze szokatlanul keserű volt. Bosszúra késztette.   
A következő hét közepén a közös háló takarítónője szólt, hogy sürgősen menjen a 

városi klinika bőr-gyógyászati osztályára, és keresse a beutaltak között Pop Nelut.  
Ide küldött egy embert, aki meghagyta, hogy sürgősen menjen, mert életbevágóan 
fontos, mondta a takarítónő. Szánalom volt a tekintetében. Jenő megjegyezte, hogy 
Nelu két napja nem aludt otthon, de ez máskor is előfordult már, valószínűleg a sok 
gyűlölt nő egyikénél töltötte ilyenkor az éjszakáit.  
Nelut könnyen megtalálta a klinikán. Nem engedték be a kórterembe. Nelu kijött a 
váróterembe, fakult kincstári pizsamájában szánalmas volt. 

Mi van?, kíváncsiskodott Jenő. 
Valami fertőzést kaptam, ég az egész gombom, panaszkodott Nelu. Máskor haj-

laktól fényes, szabályosan göndör haja, kócos volt. 
El kell hoznod… Feltétlenül meg kell győznöd Doinát, hogy jelentkezzen itt a 

klinikán.  
Mineeek?,  kérdezte ostobán Jenő. 
Minek, minek… Hát azért mert vele voltam… És most tessék, megtöltött valami 

nemi bajjal! Mondd meg neki, hogy addig nem kezdik el a kezelést, amíg ő nem je-
lentkezik. Ez a szabály… 

Hmm!, csodálkozott Jenő. 
Kérlek, könyörgött Nelu. És kezébe nyomta az edzőterem kulcsát.  
Legyen nálad. Ha keresnének, mondd, hogy elutaztam. Mondd, hogy anyám na-

gyon beteg… El ne áruld, hogy itt vagyok!  
Jenő megígérte, hogy még aznap beszél Doinával, hiszen éppen délutános a ven-

déglőben.  
Mit kívánsz kisfiú?, mosolygott rá kedvesen Doina. Vacsoraidő volt. 
Tétovázott. 
Tulajdonképpen…, nem tudta, hogyan győzheti meg a kiszolgálónőt.  
Bízd csak rám, mondta mosolyogva Doina. Kedves nő. Talán megérti..,  gondolta 

Jenő. Doina nagykocka, forró musacat tett elébe, a tetejére öntött tejföl alatt, barnára 
sült padlizsán és paradicsomszeletek között, vastag darált húsréteg kínálta magát. 

Mondani szeretnék valamit, nyögte ki Jenő. 
Egyél csak, biztatta Doina. Majd utána…  
Jenőnek ízlett a kaja. Szódavizet ivott rá. Fizetett. Doina a bejáratig kísérte.  
Miről van szó kisfiú?, kérdezte cinkos mosollyal. Jenő észre sem vette a lány fel-

ajánlkozását, feladatára összpontosított.  Elmondta, hogy mi történt Neluval. 
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Segítened kell, tette hozzá komolyan. 
Rendben. Holnap reggel veled megyek a klinikára, mondta egyszerűen Doina, 

ahogyan ezt az érett falusi lányok teszik, és sarkon fordult.  
Ide gyere, nyolcra, szólt vissza anélkül, hogy Jenőre pillantott volna. 
Doina vizsgálata néhány percig tartott. Közélelmezési dolgozóként kötelező rend-

szeres ellenőrzés alatt állt, bemutatott könyvecskéjével is bizonyította, hogy nem 
beteg. Jócselekedetük tudatában vidáman bandukoltak vissza a központba. Jenő fagy-
lalttal kínálta a lányt, akiről kiderült, hogy néhány éve, egy Duna-menti faluból jött 
munkát keresni a városba, s elégedett volt sorsával, tetszett neki a bóbitás, kisköté-
nyes felszolgálói ruha, a lehetőség, hogy rengeteg emberrel megismerkedhet. Mesélt, 
csak mesélt a lány, s Jenő is elmondta, miért kellett otthagynia szülővárosát, közben 
önkéntelenül is az edzőterem felé terelte Doinát.  

Bejössz?, kérdezte a bejáratnál, miközben a kulcsot kotorászta nadrágzsebében. 
Doina bólintott, otthonosan mozgott az edzőteremben, egyenesen a sarokba tartott és 
természetes mozdulattal könnyedén hanyatt feküdt a kiterített birkózószőnyegen, 
combközépig felhúzta csaknem átlátszó nyári ruháját, nyújtotta két karját és lágyan 
magához ölelte.  

Remegő kézzel lecibálta a lány bugyiját. Doina csiklandósan nevetve segített, 
aztán izmos lábai közé szorította a fiút.  

Amikor zihálva, fejét a lány kézilabda nagyságú puha melle közé fúrva megpi-
hent, Doina anyásan azt kérdezte, hogy volt-e már nővel. 

Nem. Nem voltam, vallotta be őszintén. Ilyenkor nem tódíthat az ember. A másik 
felemre leltem, biztosan minden tud rólam, gondolta. Arra gondolt, hogy ő most így 
lett egész, vagy tulajdonképpen hárman vannak, ami akkor neki még nagyon szokat-
lan állapotnak tűnt.  

Te vagy az első, mondta vallomásosan. Doina kéjesen sóhajtott, és mint kedves 
ajándékot magához szorította a fiút. Büszke volt magára. Nem szívesen emlékezett az 
ő elsőjére. A nagybátya volt, aki a szénapadlás aljában olyan hirtelenséggel feküdt rá, 
hogy mire szólhatott volna, már megtörtént, aminek egyszer amúgy is meg kellett 
történnie, kicsit megszeppent, de hát már két éve havonként rendesen vérzett, s az 
még kellemetlenebb volt, mint a nagybácsi sietős lökdösődése. 

Simogatta ahol csak érte Doinát, közben a hűtlen Vicusra gondolt. Négyen is le-
hetnénk? Elöntötte a méreg. Vele kellett volna ennek történnie, gondolta. Magát hi-
báztatta. Ráébredt, hogy magának kellett volna elvennie azt, amire csak titkon vá-
gyott, amit Vicus odaadására bízott, mert szégyellte szereleméhez társítani a testisé-
get, amelyben eddig még semmi gyakorlata sem volt. Dühösen magához szorította 
Doinát, bársonyos fenekét simogatta és idegesen fészkelődött a lány lába között. 

Akarsz még, kérdezte szelíden Doina. Kibújt ruhájából, cirógatva vetkeztette őt 
is. Válasz helyett keményen nekirontott, dühösen fickándozott, uralkodott a kuncog-
va élvezkedő lányon. 

Igazi férfi vagy! A dicsérettől megtáltosodott s csak akkor hagyta abba, amikor 
Doina a gyönyörtől lelohadt alatta. Jó kis gumiágy, gondolta férfiúi büszkeséggel, de 
aztán elszégyellte magát. Rendes ember, nem gondolhat ilyet! Ez a lány örömöt 
adott. Azt hiszem sikerült viszonoznom kedvességét. Vicus sértéséért pedig elégtétel 
vettem. Úgy jártam el, ahogyan az a regényhős, aki vacsoráján nagy adag fokhagy-
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más szeletnek képzelve hűtlen szeretőjét, aprólékos gonddal elfogyasztotta. Alaposan 
megrágva leküldte gyomrának sötéten csikorgó mélységébe egykori szeretőjét, hogy 
másnak reggel maradéka szagától is irtózva, mindörökre búcsút mondjon neki. 
Nagyon jó voltál, te fiú!, szólt, miközben szedelőzködött Doina. Nelu elbújhat mel-
letted… Ki tudja hol, kitől szedte össze baját, merthogy tőlem nem, az biztos! Doina 
körülnézett a lestrapált edzőteremben, és fejét csóválva mondta: Sírhat az édesany-
ja… 
Saját, mindenre figyelő, mindenben jót akaró anyjára gondolt. Igyekezetére, aminek 
makacsul ellenszegült. Mi köze hozzá!, gondolta. A testiség dolgait nem lehet siettet-
ni. Lám az én anyám is, mennyit erőlködött, hogy alám fektessen valakit. De mert 
nem jött el az ideje, nem volt értelme a dolognak. Most pedig céllal és jól történt. 
Orvosság ez, a felejtés gyötrelmeit gyógyítja. 
Bezárták az edzőtermet. A kisvendéglőben Doina sietve munkaruhájába bújt, és pro-
tekciós adag csirkebecsinálttal kedveskedett alkalmi szeretőjének. 
 
 
Garzonom ajtaja és két ablaka keletre nyílik, szobám másik fala csupa ablak, nyugat-
ra néz. Ilyenformán, amikor az északi táj fölött mindig rohanó felhők mögül, keltében 
és nyugtában is laposan pislogva besüt a Nap, csupa fény az életem. Közérzetem jó, 
az élet közhelyesen szép, nem is magyarázom. Lakásom mögött, a sokligetű Ligetben 
a kerékpárút a végtelenbe visz. Gondos kertész a természet, százszorszépekkel tele-
szórta a csinos házak közötti tisztásokat, ahol született félelműket levetkezve, barátsá-
gos vadnyulak futkároznak, a jó dolgukban elhízott, kényelmesen bogarászó vadga-
lambok és a testes, fényesen fekete varjak között.  
Ilyen természetközelségben csak gyerekkoromban éltem, amikor szüleim a bombázá-
sok elől, egy dombokkal kerített kicsiny községbe menekítettek, nevelőapám nővéré-
nek, Bözsi néninek a házába. Férje aljegyző volt, és a házukban gyakorta megfordult 
a helyi intelligencia. A harctéri sebesültségéből lábadozó főhadnagy akkor taposta le 
a főútra nyíló ablakok előtti virágoskertet, amikor kihasználva, hogy az aljegyző né-
hány napra hivatalos ügyben a megyeközpontba buszozott, éjjelizenével szórakoztatta 
a sápadtnarancsszínű Bözsi nénit. És él még meszesedő emlékezetem alól kikandikál-
va a helyi csendőrőrs vastagnyakú parancsnoka is. A háború viszontagságai miatt 
hírtelen falura menekült, s az aljegyző házában kávézgató városi szalmaözvegy höl-
gyek kezét vizsla lelkesedéssel csókolgatva, sorra megígértette velük, hogy a követke-
ző vasárnap délelőtti birkózó bemutatóról sem hiányoznak, amikor is ismételten ösz-
szeméri erejét a szombatesténkén érkező buszjárat görög-római alkatú, katonai köte-
lezettségek alól valamiért felmentett, fiatal sofőrjével. És azok az édesanyámra ha-
sonlító kedves hölgyek minden szombat este ott ültek a zsidó fűszeres boltjának udva-
rára terített birkózószőnyeg mellett, és majd kiesett a szemük, amikor titkolt sóhajtá-
sokkal azokat az izzadt férfitesteket bámulták. Háború volt. Valami hiányzott megszo-
kott polgári életükből. Sejtettem, hogy az a valami, éppen olyasmi, ami a korán érő 
fiúknak szokott hiányozni, s amiről maguk sem tudták, hogy micsoda. Bözsi néni dél-
tájban ébredt. Rendszerint egy száll bugyiban s melltartóban kitántorgott kávézni a 
tornácra. Anyám figyelmeztette, hogy a bugyijából kitüremkedő sápadtnarancsszínű 
pamacsot takarja el, dugdossa vissza csipkés alsófehérneműjébe, mert az udvaron 
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zsivajgó gyermekek kíváncsiskodva érdeklődnek, hogy az a pamacs mire való, és ne-
kik mikor lesz olyan… Az erdő alatti patakparton kószálva, megmártóztam a derékig 
érő, hűvös vizű patak nyakig érő gübbenőjében, s ezzel kiérdemeltem a lányok csodá-
latát, amitől olyan engedékenyekké váltak, hogy megbizonyosodhattam: nincs szőr a 
lábuk között. 

A konyhából jövet miért kell nekem most azokra a csupasz alfelű lánykákra gon-
dolnom, és miért érzem az orromban annak háborúvégi kora ősznek a kesernyés illa-
tát? Miért pötyögtetem pulykahangot utánzó, szuszogó-természetű lapgépembe min-
dezt, miközben Katherinára várok? Az angyal-illatos nőre… 
Mi ez a szag?!Már megint…Így kezdődik a szenilitás? Félrehúztam azt a lábost? A 
villanytűzhely melyik kapcsolójához nyúltam? Na, ugrás… 

Másnapra tervezett árva krumpli gulyásom odakapott, sietve beborítottam a vécé-
kagylóba. Keserű füstje hozta rám azt az agyam belső falára vetített képsort, amely 
visszavitt kezdeteimhez? Azért, hogy megmagyarázhassam, miként fogtam mellé, ho-
gyan csúszott ki kezeim közül a lehetséges első szerelem? 

 Az öregséggel együtt élesedik visszatekintő tehetségünk. Testünk vegykonyhája 
készül az elmúlásra. Az életbe visszatérő tetszhalottak mesélik, hogy tudatuk elveszté-
sének pillanatában lepergett előttük egész életük. Öregedésünk is ezt teszi velünk, 
kíméletes lassúsággal visszapergeti a virtuális videoszalagot, abból a fekete doboz-
ból, amelyben a halál katasztrófájának magyarázatát őrizzük. Merthogy halálunk oka 
nem lehet más, mint a saját életünk. És amikor lepereg a film, elfogy minden emlé-
künk, üres lesz a fekete doboz, hiába hunyjuk le a szemünk, az idő elhagyott csigaház-
ként görgeti üres porhüvelyünket a feledésbe. 

Mi ez? Én sóhajtok, vagy laptopom szusszant és fújtat ilyen kiadósat helyettem is, 
miközben Katherinára várok. Jöhetne már! Persze, hogy húzza az időt. Egyik-másik 
nőstény képes órákig feszültségben tartani az embert. Mit órákig! Évekig kívánja és 
elvárja az udvarlást, a körülrajongást, amíg rászánja magát az odaadásra. Ki a fené-
nek kell ma már az ilyen időhúzó odaadó nő! Ennél mindig is többet vártam. Legyen 
lámpa, égjen, ha akarom! S ha nem kell, majd lecsavarom… Most miért tolakodik ide 
a költő. Szabó Lőrinc vagy kicsoda… Mi köze van neki az én Katherinámhoz? Akiben 
most éppen az az érdekes, hogy még nem az enyém. Csak lesz! Mert birtokba veszem, 
mint egykor valamelyik rettenhetetlen kanadai telepes a névtelen tó környéki erdőt. 
Megküzdök érte, bízom magamban, mint a kérkedő falusi legény, aki azzal fenyeget 
minden szende lányt, hogy képes őt egyből felcsinálni.  

Régi romantikus regények szerint, most az ablaknál kellene állnom, és szótlanul ki 
kellene néznem az éjszakába, amíg az erőltetéstől megfájdulna a szemem, és stílsze-
rűen lucsokra sírnám a függönyeimet. És epekednék. Epekedtem valaha is? Kár, 
hogy nem éltem évszázaddal ezelőtt, akkor minden valószínűség szerint megtettem 
volna. De ez a szokás is kiment divatból, nem tanítják, s azon kevesek, akik még ol-
vasnak régi regényeket, átugorják a szerelmükre várókról szóló fejezetrész lelkizőket 
ábrázoló részeit.  

Kételyek mardosnak. Talán az epekedés hiánya miatt nem jutottam el eddig a 
nagy-nagy szerelemig. Tiszta sor, hiszen a felső emeletekre is lépcsőfokok megmászá-
sával juthatunk. Minél több a lépcső, és minél inkább hajt a vágy, annál inkább lihe-
günk. A szerelem már ilyen felhevüléssel, szapora lélegzéssel jár, merthogy hasonla-
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tos a vágtához, amikor a cél előtt minden porcikánk igyekszik szétszakadni. Már hogy 
lépcsőt mászni? Hát akkor mire való a lift? Az az igazi, amikor percek alatt vágyaink 
tetejére röpít. Aztán vidáman csönget egy picit. És kiszállunk. Marhaság. Megint a 
nemi aktuson jár az eszem. Nyilván, ezen az úton nem jutok a szerelem nyomába. 
Döntöttem. Mentettem a szöveget, bajtársiasan megsimogattam lapgépem fedelét, 
elsétáltam az ablakig, félrevontam a könnyeimtől még száraz függönyöket, és kibá-
multam a koraesti északi tájra. Valahol, képzeletem peremén, a sohasem látott sarki 
fényt szerettem volna látni, amelynek olyan szelíden kell világítania, hogy ne bántsa a 
bennem áporodott sötétséget.  

Szerelem nélkül mindnyájunknak fáj az éjszaka. 
Álltam tehetetlenül. Villanat alatt eltűnt, lecsengett életem hét-nyolc évtizede. 

Mélyhegedűre írt szerenád első tételét komponálta az agyamba táplált zeneszerzői 
program. Magamat sirató, szívfájdító volt a dallamos főtéma. Nekifogtam, az élveze-
tes, és minden várakozást enyhítő, pepecselő hangszerelésnek, amikor bosszantó hör-
gést, hallottam.  

Már megint fúrják a falat, a mennyezetet, a plafont, s a csendemet ezek a széles-
sávú kábeltévések! Pont most! 

Nincs csengőm. Az ajtómon belülre szerelt berregő szemetelt. 
Idegesen feltéptem az ajtót. 
Hát ott áll és mosolyog. Babapír gügyög arca kis gödröcskéje körül. 
Katherina? – kérdeztem, merthogy nem hittem a szememnek. 
 

 Pontosan emlékezett arra, hogy gyerekkorában mélyen átaludta az éjszakákat. 
Nem álmodott. Egy reggel a szomszédok mesélték, hogy állítólag két vagy több haj-
szolt ember trappolt át az udvarukon, és a kertjük végében csordogáló patakon túl 
elrejtőzött a bozótban. Nyomuk ottmaradt a frissen ásott és gereblyélt zöldségeskert-
ben, és Glasztor névre sem mindig hallgató házőrző kutyájuk fogai között maradt 
nadrágfoszlányok képében. Akkor azon csodálkozott, hogy az éjszakák miért nem 
tartoznak életéhez. Évekkel később is irigységgel hallgatta az öregasszonyokat, akik 
minden reggel részletesen mesélték furcsa álmaikat. Csak miután már semmi köteles-
sége nem volt az életben, azon kívül, hogy önmagát ellássa, csak akkor törtek rá az 
álmok. Csodálkozva nyugtázta, hogy vele is csodadolgok történnek álmában. Üldöz-
ték is. Olykor izzadva ébredt, mert versenyt futott az állomásból egyre gyorsabban 
távolodó vonattal, amiről lekésett. Az éjszakai látomásoknál sokkal érdekesebbnek 
tűnt számára, az, hogy akaratlanul és nagy összevisszaságban, fényes nappal is, em-
lékképek sorjáztak agyában. Eleinte azt hitte, hogy csellengő, zagyva álmok, de újra 
és újra visszapergetve ezeket, hinnie kellett, hogy valóságosan megtörtént történteket 
lát, amelyeknek ő maga a főszereplője. Miért bukkannak elő a semmiből ezek a törté-
netek? Mi célból lepik el hirtelen ezek az emlékképek, miért terelik el gondolatait oly 
hirtelen, s állítják meg mindennapi megszokott foglalkozásait megakasztva.  

Miért látja ezeket a jó minőségű színes fényképhez hasonlatos látomásokat, pél-
dául azt a részleteiben kinagyított képet magáról, amint házuk nyitott verandáján, a 
gyékényből font nyugágyon ül tíz évesen, s egész délután, szünetet sem tartva, végig-
énekli az akkoriban divatos népdalokat és slágereket. Az apja katonaruhájából készült 
rövidnadrágjában és egy régi asztalterítőből készült, piros kockás ingében feszített, 
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simán hátrafésült hosszú haját, gyapjúmaradékból maradt kötött pánt tartotta össze. 
Csak úgy folytak belőle a dalok, hangját nyugodtan kiengedte. Nem sietett, nem is-
mételt, énekelt szünet nélkül, mint azok a vasárnap reggel egymásba fogódzó iparos 
legények, akiket a vasúti felüljáró hídján látott egyszer, s csodálta, hogy gyors egy-
másutánban csak a táncdal szövegek első sorát énekelték, s ezekből olyan reggeli 
italos álmosságukat repesztő egyveleget zengtek, hogy csodálkozva utánuk bámultak 
a templomba igyekvő járókelők. Úgy dalolt önfeledten, hogy az ölében tartott családi 
gitárhoz sem nyúlt, nehogy bizonytalan kíséretével elriassza a belülről jött parancsot, 
Akkor először és utoljára kiénekelte magát. Az anyja és testvérei a nyitott konyhaaj-
tón át lélegzetvisszafojtva hallgatták, mert hangját addig sohasem hallották, semmifé-
le unszolásra és kérelemre nem volt halandó velük énekelni, még a legünnepibb al-
kalmakkor sem. 

 Amikor elhallgatott, olyan csend lett, amilyent kisebb korában szokásos ájulásai 
után érzett, amikor hófehér gézzel fején, lábán vagy karján pólyált ember látott, s 
miután vízzel locsolták az arcát és pofozgatták, az anyja hangját hallotta, aki azt ma-
gyarázta a fölé hajló kíváncsiskodóknak, hogy a fia már megint megsajnálta sebesül-
tet.  

 
Szülővárosában, a második világháború előtti években, annyi volt a cukrászda, 

hogy a helyi statisztikák szerint mindenikre alig valamivel több, mint ezer lakos ju-
tott. A cukrászdák pedig azért voltak cukrászdák, mert az iparos becsületéhez igazod-
va, mindenikben naponta kötelezően friss tejszínhabos kávét, rumos sziruppal bőven 
locsolt savarint, rétestésztából sütött tejszínhabos rolót és az egészséges tojások sár-
gájától pompázó krémes bélest kínáltak az állandósághoz évekig szoktatott törzsven-
dégeknek. Még emlékezett a patinás belváros tisztaságára és a sáros külváros határán, 
egyik napról a másikra hasznot remélő cukrászdákra, ahol a kisiparos tulajdonos, a 
reggeli nyitás előtt, gömbölyű aljú rézüstjében maga verte remegő habbá, a közeli 
bivalytartásáról híres falvakból hajnalban cipekedő tejesasszonyok hitelbe adott tej-
színjét. És miután segédje lekapta a tűzhelyről a felfőzött friss tejet, már indult is, 
hogy felhúzza a cukrászda vasrolóját…  

Ezek az önkéntelenül ellesett képek gyermekkora színházi előadásaira emlékez-
tették. Ott is olyan ünnepélyesen ment fel a vasfüggöny, miközben az egyenruhás 
ültető nénik, édeskés parfümöt „flitteltek” szét a nézőtéren biciklipumpákhoz hason-
latos illatszórójukból. Ezeknek az apró cukrászdáknak egyikét sem merték kávézónak 
nevezni, csak a főtéri New York szálloda éttermének volt kávézója, ahol a helyi értel-
miségiek és éhenkórász hírlapírók ücsörögtek és világmegváltó ötleteiket babusgatva, 
nem titkolt érdemeiket hangoztatták, miközben képzelt hírnevükhöz maguknak szob-
rot képzeltek.  

A háború alatt a reggeli tejeskávézás szokása kiment a divatból, a kisiparos cukrá-
szok végleg lehúzták a rolót, mert egyre kevesebb volt a cukor, a tej, a liszt, és még a 
cikória kávé is elfogyott. A fizető vendégek örültek, ha megkopott otthonukban szep-
penten meghúzódva, kétszersültet apríthattak cseresznyeszárból készült teájukba.  
Aztán jött a szövetkezesítés.  

Az Édes élet kisipari szövetkezet eleinte megpróbálta visszaidézni a békés éveket, 
a városban fennmaradt tizenvalahány cukrászdában újra megjelent a habos kávé, a 
savarin, a roló és a krémes béles. 
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Anyja alapítóként, és az ugyancsak alapító mézeskalácsos-cukrászmester élettársa 
érdemeiért, az egyik központi cukrászda felelőse lett, három-négy kiszolgáló lányt 
irányított a templomi szószékhez hasonlatos cukrászdai pénztárból.  
A győztes munkásosztályhoz való tartozás tudatában, minden áldott reggel, pontban 
háromnegyed nyolckor, a környék útkaparói elfoglalták az Uránia cukrászda vörös 
plüssel kárpitozott székeit. Hosszú nyelű seprűiket és targoncáikat a kétirányú út kö-
zepén húzódó virágágyás mellett hagyták gúlába rakva. Éjszakai munkájuk nyomán a 
környező utcákat megszabadították lógombóc- és cigarettacsutka-szeplőktől, az utca-
seprők arca ragyogott az elégedettségtől. Minden áldott nap, becsülettel végzett mun-
kájuk tudatában, tejeskávét reggelizek brióssal és dupla adag tejszínhabbal.  
Ilyenkor a legszemrevalóbb, s talán éppen ezért a cukrászda legvidámabb kiszolgáló-
ja forgolódott az asztalok között. Fehér bóbitás fejkötőjében és fodros köténykéjében 
Marika olyan volt, mintha valamely szívdobogtató operett nagyjelenetéből lépett vol-
na elő, amikor a szobalány bejelenti a díszes társaságnak a primadonna érkezését.  
Gimnáziumba menet, neki, az üzletvezető fiának is kijárt a reggeli tejeskávé, amely 
Marika ruganyos alakjának bámulásától vált a fiú számára egyre bódítóbban édessé. 
Amikor Marika volt a szolgálatos, a fiú legszívesebben délig maradt volna anyja mel-
lett a cukrászdában. Marika pedig igyekezett apró fintorokkal, kecses mozdulatokkal 
táplálni a fiú egyre férfiasodó bámulatát.  
Jó Jenő, mutatkozott be egyre táguló ismeretségi körében, s elégedetten figyelte, 
hogy mutáló hangja mélyül, az orra alatt pedig bajuszát alkotni szaporodnak az egye-
lőre seszínű szőrszálak.  
Jooó Jenő! – családnevének magánhangzóját jelentőségteljesen egyre hosszabban 
kitartotta, egyrészt, hogy a nevében alliteráló mássalhangzókra felhívja a figyelmet, 
másrészt, hogy a gimnáziumban tanultakat követve a világ tudtára adja: ő nem Jenő, 
nem is Jenci és egyáltalán nem Kölyök, hanem valaki. VALAKI, akinek ősi család- 
és keresztneve van. 
Tessék meggyőződni: az vagyok, aki vagyok, igyekszem nevemet megszolgálni, gon-
dolta, de akkor még nem tudta, fogalma sem volt arról, hogy milyen pályán mutat-
kozhat meg valójában, hol számíthat a mindenki által oly áhított sikerre. Ösztöne 
egyelőre azt súgta, hogy a nőknél próbálkozzon. Ettől az izgalmas gondolattól mindig 
megizzadt a tenyere. 

 
Az egyik reggel, Marika játékos kedvében, rikítóan vérvörös rúzzsal, vastagon be-
kente, amúgy is cseresznyepiros ajkát, és mint az indiánok a véres bárdot, körülhor-
dozta legalább „egy lapáttal” túlkozmetikált arcát az akkoriban igen előkelőnek szá-
mító törzsvendégekkel tele cukrászdában. Pajkos mosolya olyan kihívóra sikerült, 
hogy az utcaseprőkhöz társult, ragyásképű vén Ladó, a város koldusainak doyenje, 
megjátszott döbbenettel, látványosan összecsapta a kezét.  
Nem engedem! Nem engedem! felkiáltása olyan ijedten segítségkérő volt, hogy az 
éjszakai munkában megfáradt társai pillanatra abbahagyták a csámcsogást.  
Marika sürgött-forgott, szidolozott fényes tálcán újabb adag tele kávéscsészével térült 
a konyhából. 
Nem! Nem! Nem engedem!, sipította az öreg újra, és két rücskös kezével kétségbe-
esetten kapaszkodott a valamikori elitcukrászda diófafurnéros székébe. 
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Marika megállt előtte, és azokkal a bársonyosan piros ajkakkal, az éppen divatossá 
vált amerikai filmszínészek modorában, kéjes-kedves kíváncsisággal érdeklődött: 
Mit? Mondja csak Szabó bácsi szívem, kinek, mit nem enged meg maga, ezen a gyö-
nyörű szép napon?  

Magának nem engedem meg! Nem bizony, kedves gyöngyöm, gyöngyvirágom… 
Itt és most! – 
Miután hatásvadászóan kivárt, hogy naprakészségét a politikában a hallgatóság előtt 
meglengesse, Ladó így folytatta: Szellemi képességeim teljes tudatában kijelentem, 
hogy magácskának sem engedhetem meg… Nem, nem tehetem! 
Nyögje már ki, édes bácsikám… Mindjárt megöl a kíváncsiság!, kérlelte operettes 
durcásan Marika. 

Az öreg győztes vigyorra ördögivé formálta, zord idők által tépett, rücskös arcát. 
Újra jelentőségteljesen kivárt, majd műsértődéssel és színlelt felháborodással, aka-
dozva nyögte. 

Hát azt, kedves Marika, hogy ilyen ajakpirosítósan…  
Talán, nem tetszem magának Ladó bácsi?!, kérdezte édesen színészkedve Marika. 
Deeee! Marika szívem, maga egy angyal. De mégsem engedhetem! 
Halljuk! Nyögje már ki! 
Nem engedem!, dörögte az öreg és mutatóujjával nyomatékot adva folytatta: Nem 

engedem, hogy megcsókolja a seggemet!! Dühös elszántsággal ordította, és kimene-
kült a cukrászdából.  

A cukrászda asztalkáira kifröccsent kávé és az önkéntelenül kiköhögött tejszín-
habkeverék-foltok mutatták, hogy azon reggelen is jól mulattak azok, akik hivatástu-
dattal és megkülönböztetett kitartással seperték a város szemetét. 
Marika pillanatra meghökkent, aztán erőltetett vihogással eltűnt a konyhai függöny 
mögött.  

Aznap a cukrászda felelősének egyetlen fia megint elkésett a gimnáziumból. Pat-
tanásai tüzes kráterekként fortyogtak sápadt arcán. És nem a „megérdemelt” írásbeli 
figyelmeztetés miatt volt szomorú abban az évben, hanem, mert Marika, az eset után 
néhány héttel, számára meglepetésszerűen, férjhez ment egy katonatiszthez. 
  

Amikor elérkezett az ideje, az anya erre érdemes érett lányokat bízatott arra, hogy 
fia szüzességét elvegyék.  

Hermina az Édes élet kisipari termelőszövetkezet keksz üzemében dolgozott, 
alakja kissé túlsúlyos, egészen anyás volt. Az anya, miután megunta az üzletfelelős-
séget és egyben ledolgozandó nyolcórás munkaidőre vágyott, hogy külvárosi háza 
kiskertjét is művelhesse, a kekszgyárba kérezkedett, ahol számos munkatársa közül 
Herminát választotta ki a nagy feladat elvégzésére. Az egyik hét végén vendégül látta 
Herminát, frissen sütött havasi kiflivel kínálta, és bemutatta a fiának. Aztán magukra 
hagyta őket a mézeskalácsos kisiparos egykori raktárából álalakított legénylakásban. 
Hermina tejfehér bőrén időnként hullámokban futott át az érdeklődés pírja, fényes, 
fekete dús haját a feje búbjára tekerve hordta, amitől kissé vénkisasszonyosan tanító 
nénis volt. Jenővel együtt, a kettejük élettapasztalata kevés volt ahhoz, hogy össze-
hozzanak egy valamirevaló beszélgetést.  
Az anya ajánlatára, a következő hét végén moziba mentek. Azután még néhány alka-
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lommal elüldögéltek egy darabig a volt raktárhelyiségben.  A lány a fiúnál idősebb 
volt, túl a kíváncsiskodó és játékosságra vágyó koron, Jenő pedig a lassan érő gyere-
kek tulajdonságaival megáldva, nem talált semmi, de semmi érdeklődésére érdemest 
a lányban. Észre sem vette annak bögyös melleit, erős combját, mutatós hátsó felét. 
Még gondolatban sem jutott addig, hogy a lány szoknyája alá nézzen, vagy ösztönö-
sen a combja közé csúsztassa, máskor vágytól fűtött, az adódó lehetőségtől felbátoro-
dó önálló kíváncsiskodásra is hajlamosan kószáló kezét. 

Tanulnom kell – mondta egykedvűen, amikor elhárította a következő mozizást, 
mert ahhoz sem volt kedve, hogy másokat utánozva, a lányt átkarolva, nézzen végig, 
valamely Herminának tetsző, csöpögős-nyálas szerelmes filmet. Hermina megértően 
bólintott, és addig utánozta a koránál idősebb, polgár hölgyek öltözködését, amíg 
végül feleségül kérte az egyik üzemükben karbantartást végző, özvegy lakatos. Elé-
gedett lehetett akkor, hiszen, amikor távoli szülőfalujából városba került, ez volt vá-
gyainak netovábbja.  

 
Katherina, szóltam magamban hervadó vidámsággal, nekem könnyű, mert nincs 

nagyobb vágyam, mint az, hogy veled megkedveltessem magam. S mert az öregem-
ber, nem vénember, feszít a remény, hogy egyszer még megérem, úgy nézel rám, mint 
arra, akinek szüzességed adtat valamikori hirtelen felindultságodban, egy fülledt 
nyári délután, vagy valamelyik korán sötétedő téli napon, amikor a svéd családi há-
zak függönytelen ablakaiban riadtan szórják fényüket a néptelen utcákra a Közép-
Európában éjjeliszekrényeken használatos lámpák. De lengyel őseidre gondolva, 
talán inkább valamelyik gyér vizű patakparton történhetett ez, ahol sűrűn nőtt a sás, 
és a szitakötők a látványtól megrészegülten tébszárnyaltak a levegőben. A valóság-
ban persze, inkább a napéjegyenlőség ünnepére illik az ilyesmit elképzelni. Az egyik 
stockholmi öböl partján történhetett, ahol a pácolt hering és sörszagú levegőben a 
párkeresés ősi indulatai szikráztak, a lányok hét féle virágból csokrokat és bódult 
férfiak italos csókját gyűjtötték, hogy a midsommar szokásai szerint férfierőtől duzza-
dó párjukat megálmodhassák maguknak. Ha majd lesz annyi jóindulat benned, hogy 
levakarod szavaimról az efféle csöpögő romantikát, és nemcsak az eszemért szeretsz, 
mert gondolataimban mindig is úgy eltévedsz, mint hajdanán az örökösen hullámok-
kal küszködő, irányt vesztett hajósok a beláthatatlan tengeren, de forró érzelmeimet 
is engeded majd átbukni rideg közönyöd gátján, és szívedbe fogadsz, hát akkor… 
Szóval akkor majd megtudod ki voltam és vagyok. Tudom, tudom… Az is lehet. Lehet-
séges, hogy nem érdekel! Persze, persze. De mégis… Mi volna, ha pillanatra elfejte-
néd ki áll előtted? Ha azt éreznéd, amit magam éreztem pubertáskorom csúcsán, ami-
kor kipróbálatlanul is hittem bikatermészetem erejében, amikor nők ezreinek sóvárgó 
pillantására vártam, hogy odaadó engedélyükkel, egymásután, tetszésük szerint akár-
hányszor, boldoggá tegyem őket. Akkor bizonyára szívesen hagytam volna, hogy me-
gerőszakolj. Még most is hagynám. Csak akarnod kell. Hogy ezt nő nem teheti? Jaj, 
dehogynem! A nő, ha rámenős, mindent megtehet, és meg is teszi, ha a férfiember ezt 
nem bánja. Mert, amikor bánja, akkor már késő, visszacsinálni azt nem lehetetlen, 
amit ilyenkor magyarul csinálunk. Bizony mondom, akármennyire is hihetetlen, tudok 
olyan esetről, amikor, a szokástól eltérően nem nőt, hanem férfit erőszakoltak meg.  

A háború éveiben történt. Akkor minden, de minden lehetséges volt. Katherina, te 
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nem tudhatod milyenek az emberek a háborúban. Honnan tudnád, hiszen a szüleid is 
csak hírből ismerik a háborút, a svédek pedig kétszáz éve felhagytak embertársaik ily 
módon való pusztításával. A háborúban a szokások visszájukra fordulnak. A nők fér-
fiasan viselkednek, nadrágot húznak, szeszt vedeltnek, dohányoznak, hegyeseket köp-
nek és közönségeseket káromkodnak. Mert a halál közelében az ember azt hiszi, nem 
felel tetteiről, és elfelejtkezhet önmagáról. Jó, ha akarod, tegyük mindezt múlt időbe. 

Úgy legyen, hogy ne találkozz harcba kényszerített, állig felfegyverkezett, de ma-
gukból kivetkezett emberekkel. 

Szülővárosomban éppen a vágóhíd mellett lakott a megyei ifjúsági ping-pong 
bajnok, aki osztálytársam volt. Herman Andrisnak hívták, nem firtattuk, honnan kap-
ta, s hogy hány n-nel írja a nevét. Nálam idősebb volt, s mielőtt bejöttek az oroszok, 
lakatosságot tanult egy közeli bádogos rozzant műhelyében. Onnan lógott meg, hogy 
az ingyenessé vált középiskolai oktatás előnyeit élvezze és előbbre lépjen a műszaki 
pályán. Nemcsak a mester pofozta, hanem az a bambaképű, nagydarab segéd is, aki-
nek, ha akarta, ha nem, majdnem a térdéig lógott a dákója. Ez a segéd különben ren-
des ember lehetett, mert különlegességével nem büszkélkedett, magától értetődőnek 
tudta, hogy kinek-kinek más az ábrázatja, és különfélék a képességei is. Akkoriban, 
ha elérte az embert a vizelés a külvárosban, hát csak úgy illendően félrefordult, ki-
gombolta a sliccét, és a járda mellett húzódó árok alig mozduló, szennyes vizébe 
csorgatott. Az öregasszonyok még pletykázás közben sem zavartatták maguk, áttették 
egyik lábukat az árkon, bő szoknyájuk elejét kissé elhúzták fonnyadó hasukról, s en-
gedték csendesen, hogy a gravitáció törvénye működjék. De hát háború volt. A törvé-
nyek is visszafogták magukat. Megtörtént, hogy az ilyen hétköznapi cselekedetek sem 
maradtak következmények nélkül. Ha az inas elcseszett valamit a műhelyben, a mes-
ter ordított, a segéd pedig szolgálatkészségét bizonyítva, nekiugrott az inasnak, az 
pedig nekiiramodott, igyekezett hazafelé, mert bár apátlan volt, és senki sem nevelte, 
hitt a kor szellemében fogant olyan  jelszavaknak, mint „A pazarlás hazaárulás!A 
tisztaság fél egészség! A haza mindenekelőtt!” Bűnösségét átérezve menekült. A se-
géd az egyik kihalt utcácskában utolérte az inast, de kikerülve a mester bűvköréből, 
mérgének nagy része elszállt, s csupán az akkoriban divatos következetesség miatt 
vagy, mert erősen vizelnie kellett, lekevert a srácnak egy közepes frászt, s futni hagy-
ta. Aztán elővette az eszénél is jelentékenyebb szerszámát.  

Vesztére tette.  
A késő őszi hűvös időjárásnak köszönhetően, a lába közén gomolygó pára sem 

védte meg a kíváncsi tekintetektől, amelyek a túloldali ház függönyei mögül követték. 
Balsoooj! – jegyezte meg, amúgy férfiasan, az egyik tekintet pufajkás gazdája, s a 
tettek mezejére lépve, kontyba szedett szőke haját egyetlen mozdulattal vállára enged-
te. 

Harassso! – felelte a másik tekintet, s így tovább, különféle elismerő vélemények 
sorjáztak a vodkától illatosított szoba levegőjében, ahova azelőtt jó héttel, a tucatnál 
több katona-gyévucskát szállásolták a magukat ideiglenesen felszabadítóknak hirde-
tett parancsnokok.  

Pihentek, unatkoztak a gyévucskák. És kíváncsiskodtak a sok száz kilométernyi 
előnyomuláshoz szokott katonalányok. Az utcai látványra felserkentek. Ketten, kato-
nás hirtelenséggel, derékszíjat kötöttek, katonasapkájukat szabályosra igazítva tüs-
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tént kiléptek a kihalt utcácskára, hogy a behemót segédet igazoltassák. A segéd sietve  
elrakta szerszámát, hosszasan kotorászott munkaruhája zsebeiben, de igazolványát 
nem találta.  

Nicsivo, nicsivo – szólt a két szigorú katona. Integettek, magyarázták, hogy majd 
ott benn a házban megkeresheti igazolványát. Bekísérték, betuszkolták. Aztán szép 
szóval, de fenyegetve is, levetkeztették, hogy alaposan átkutathassák. Igazoló iratot 
nem találtak nála. S ha már előzőleg pisztolyt rántottak, megparancsolták a segéd-
nek, hogy meztelenül hasra feküdjék a szoba közepén. Motozták egy darabig, aztán 
hátára fordították. Markolták, cirógatták, vodkával locsolgatták szerszámát, itatták 
is, de a nagy nyilvánosság előtti félelmében a segéd férfiassága nem működött.  
 Mosogatórongy – idegeskedett az egyik Volga-menti szőkeség. De, mert háborúban 
edzettek voltak, nem adták fel. Amikor aztán az egyik nagyszájúról kiderült, hogy a 
mellei sem aprócskák, dühét mérsékelve bársonyos labdácskái közé szorította a sá-
padt férfikolbászt, s láss csodát, az működni kezdett. A fiút körbe térdeplő gyévucsák 
kéjesen vihogtak, s az egyikük szelíden bekapta, ízlelgette a dagadót, amely kisvártat-
va keményen feszített, dorombolt is, mint a kismacska feje. Ha csendben maradnak a 
pityókos nőszemélyek, bizony mondom, hallhatták volna. A zűrzavar ellenére, akadt 
olyan katonás lélek, aki tudta, hogy nem jó az, ha az ember csak a mának él. Gondolt 
a jövőre is, amikor leheletfinom muszlinsálját nyakáról leoldotta, és hirtelen mozdu-
latokkal, jó szorosan, egészen a tövénél átkötötte vele az igézetes férfiszerszámot. 
Miután háromszor is rábogozta, játékosan megfricskázta, gyönyörködött valamennyit 
a dákó acélos keménységében, aztán alsóneműitől villámgyorsan megszabadulva, 
mint a mindenre elszánt önkéntesek, akiket rohamra vezényelnek a szent haza védel-
mében, a halálra szántak bátorságával belehuppant a tompa szegbe, hogy ott társai 
vidám szurkolása közepette élvezetéig ringatózzon. A muszlinsálnak köszönhetően 
nem lankadt a fogoly férfiereje, sorra végiglovagoltak rajta, s női cápákként szaggat-
ták egyre sötétlilább húsát. Telt, múlt az idő. Sietségre nem volt okuk. Használat 
után, mert a jót is meg lehet unni, kituszkolták, kilökték az ablakon át az elalélt segé-
det, a néptelen utca sötétjébe. A megerőszakolt fiatalember irányt vesztetten vánszor-
gott az éjszakában. Másnap reggel, munkába menet osztálytársam látta, hogy tanako-
dó emberek állták körül a szomszédos utca árokpartján heverő segéd élettelen testét.  
Szomorú esetéből arra következtethetünk, hogy a megerőszakolt férfiak tűrőképessége 
a megerőszakolt nőkhöz képest gyengébb, a velük szemben elkövetett ilyesfajta erő-
szak végletesen tragikus kimenetelű lehet.  

Valószínűtlen ugye, hogy mindezt a pillanat tört része alatt elmeséltem  
Katherinának. Pedig így történt. Nekem csak ki kell olvasnom szép nagy tehénszemé-
ből a kérdést, s válaszom lehet ezernyi, akár a derék cseh katonáé, aki Ceské 
Budějovicéből vagy akárhonnan is indulva, mindenhova magával vitte, magával hor-
dozta tanulságos történeteit.  

Ha tudatalattimat vizsgálom, nyilvánvaló, hogy történetemmel sugallni kívántam, 
azt reméltem, hogy bárcsak Katherina is megerőszakolna. A kishitűség ösztönzött 
arra, hogy a történetet ilyen malackodó részletességgel, a kéjenc vénemberek belefe-
lejtkezésével meséljem. Merthogy kételkednem kell férfiasságom erejében. Rettegve 
gondolok arra, mi történik majd, amikor Katherina valóban kibújik ruháiból, s vala-
mely várva várt nőies mozdulattal bugyiját is ledobja magáról? Ott állnék minden 
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porcikámban – éppen az ilyenkor legszükségesebb szerszámom kivételével - kővé 
meredve. Zavaromban nem ott merevednék, ahol kell. És nem tudom milyen tekintet-
tel, milyen tétova mozdulattal kérném akkor majd segítségét, anyáskodását, belátha-
tatlan időkig terjedő türelmét, hogy sohasem csillapodó vágyaimat kívánatos testén 
uralkodva kielégíthessem. 

Itt vagyok – szólt Katherina.  
Mosolya, mint fűszerek a kacsasültben.  
Lábbelijével kezdte a vetkőzést.  

Tóth Kati grafikája 
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Farkasdi Böszörményi Zoltán 
 
Kopott gondolat 
 
Elém jön lágy orgona illatával és omló földszagával az emlékezés, amint belépek 

a régi kapun, a sírkertbe. Odamegyek szeretteimhez, leülök kopott síremlékükre. Szí-
vemben vannak. Eszembe jutnak kedves mesék, kedves történetek, gyerekes csínyte-
véseim. Körülnézek. A templom, nem is tudom, olyan furcsa, valahogy kisebb lett. 
Valamikor szinte összenőtt az éggel. Szép, régi emlék.  

A Nap sugarai megtörnek, szomorúságba temetkeznek a frissen hantolt sírokon. 
Az égen a felhők, akár az elveszett bárányok, keresik a nyájat…  

Ülök kopott emlékeimen.  
A múlt összeér a jelennel, a jelen a jövővel és a jövő a múlttal. Tökéletes körfor-

gás. Közhelyek, de számomra valószerűek. Olyanok, mint pont a mondat végén. 
Mindent lezárnak, akár a sírhantot az omlós föld illata.  

Ülök a kopott emlékeimen.  
A csendben, a szőlővesszők most szülik első leveleiket, és boldogan hajolnak a 

Nap felé, áldást kérve a bolyhos újszülöttekre. Segítségül hívják a madarakat, akik a 
jóságos napot dicsérik.  

- Hagyjátok, nem vagyok már fiatal, és különben is, még sosem láttatok, csak a 
melegemet érzitek. Mindig akkor jöttök, amikor segítségre szorultok. Amikor valamit 
nagyon szeretnétek, csak akkor jelentkeztek - szólt a Nap.  

- Nem - susogták a vak szőlővesszők erőtlenül, mert érezték a Nap igazát, mele-
gét. 

- Érveléseitek semmivé foszlanak az értelem sugarában, elpárolognak, mint víz-
csepp a déli napsütésben. Értenetek kellene a tökéletes körforgást. – Tettetett sértő-
döttséggel, mert haragudni képtelen, a Fertő-tó fölé hajolt.  

Ülök kopott emlékeimen.  
Az emlékezés virágszálai fájdalmas csokorban hervadozva, lágy orgonaillatukkal 

átölelnek. 
 

Hőség 
 

Tikkasztó júliusi nap. Menekülve maga elől a hőség, berohant a városba, és meg-
bújt a falak között. 
Légkondicionált teremből figyelek egy legényre, aki megállás nélkül cipekedik. Tejet 
hord az udvarról. Hét lépcsőfokon fel, mert hol a raktár bejárata? Na, hol? Nyilván, a 
lépcsőkön túl. Aztán hét lépcsőfokot le. Fel a lépcsőn, le a lépcsőn… Az emberek 
sajnálkozva térnek ki az útjából. Párban hordja a kartonokat. Fárad, egyre hosszabb 
szüneteket tart. Verejtékcseppek gurulnak az arcán, de nem adja fel.  

Mielőtt végez munkájával, jön Gipsz Jakab, akár a lavina. Megállíthatatlan.    



Előre örültem az ingyen cirkusznak. Éreztem a kifolyt tej illatát.  Hallottam a fő-
nök üvöltését. A tejhordó fiúnak szólt, de a címzett én voltam. Hallottam, hogy Gipsz 
urat emlegeti az összes szentséggel, persze nem vallásos célzattal. Közben a nadrág-
ját törölgette, és kerekedő szemmel rácsodálkozott, párducmintás, őzvelúr cipőjére.  
Na, most! A legény jobbra lép, Gipsz úr szintén. Gipsz úr balra, a legény szintúgy. 
A tej ütemre lötykölődött a dobozokban.  

Újra próbálkoztak. Talán, most! A legény előre lép, a marha-keményfejű Gipsz úr 
hátra. Előre- hátra, oda- vissza… Végül a legény unta.  

- Köszönöm a táncot! – mondta, és visszakozott egy lépcsőfokot. 
- Micsoda jellem!- gondolta Gipsz Jakab. 
- Micsoda egy ... – gondolta sietve a legény. 
 

     Alkonyat 
 

Először a bokrokat látogatta, amelyek szégyenlősen lennebb engedték szoknyáju-
kat. Fákra kúszva végignézett árnyéka világán, ahol a távolság behunyja szemét és 
alszik az éj ölében. Óvatosan elmerült a cserfes patakban. Barátkozott volna, de a 
patak elkergette.  

– Menj el, csak bajt hozol rám! Még azt hinnék, a hátamon csorogtál idáig. Nem 
akarom, hogy együtt lássanak.  

 – Merre, hova tartok?! – csörgedezte a patak, és a partból kavicsot kiragadva, 
dacosan csobogott, görgette haragját, hogy aztán magára hagyja valahol a part men-
tén. 

Vackukon, alig érintve őket, betakarta az állatokat. „Tartanak az éjtől. Nem tud-
ják, mit hozhat. Könnyű álmot, amely a dús legelőn elnehezedik,vagy nyálcsordító, 
küzdelemtől roskadozó valóságot, nehéz életet.”  

– Ne féljetek!– mondta.  
Aztán gondolt egyet és visszabátorkodott a patakhoz.  

– Patak, elkísérlek. 
De a patak nem válaszolt. Halkan csobogott, sóhajtozva révedezett az elfolyt régi 

időkről, amikor egyszerre két malmot is hajtott. Amikor a malom előtt öblösödő víz-
ben halak ficánkoltak, és a meleg júliusi napokon a molnár lányai fürödtek.  

A patak lassan révbe ért, az iszaposodó nádasba. 
A házak szemei felragyogtak, amikor meglátták. Odament hozzájuk.  
– Jó estét – mondta tisztelettel csobogva, amikor elsétált előttük. És a házak csil-

logó szemmel nézték a patak útitársának vajúdását, amint megfialta az éjt. Az újszü-
lött csintalan gyermekként növekedett, sötét kazlat rakott a falu felett. Az ólakban és 
az istállókban a jószág szuszogva álmodott, a tyúkok békésen szenderegtek az eper-
fán. A komondor ugatott olykor a sötétben, kutyakötelességét végezve.  

– Mama, Ispán figyel ránk.  
– Igen, legalább ez a kutya…  
– Ispán, Ispáán vigyázz! Halál jár a faluban! – harsogták a hírek mindenfelől.   
A vén komondor is érezte ezt.  
A faluvégi házban összekulcsolták az öreg Varga bácsi kezét, a virrasztó asszo-

nyok jajveszékeltek. 
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– Megkéstem - gondolta az alkonyat.  
A föld már majdnem összeért az éggel.  
Sietve nyugatnak indult. 

 
A hold és a tó barátsága 
 
A szemerkélő eső rácsöppent a levelekre és a fák törzsén végig gurulva apró, sár-

ga tócsákba gyűlt a fa törzse melletti száradó leveleken. Akár egy látomás. 
A szentjánosbogarak vidáman fogócskáztak az esti szürkületben. Megannyi kerge 
üstökös.  

Észre se vette, hogy belelépett a tó vizébe. A tó az erdőhöz tartozott. Öreg fűzfák 
lógatták vesszőiket szomorúan a tó partján. A buzogányos sás el akart szaladni, de az 
öreg tölgyek az útját állták. Ők is a tóhoz tartoztak. Amikor kicsik voltak, és ott lak-
tak a tóparton, sokszor rohantak versenyt a hullámokkal, majd a játéktól fáradtan 
álomba ringtak a a tó vizén. 

-  Szia – mondta a Hold a tónak.  - Hűvös vagy ma… - és becsúsztatta lábát a 
fénylő tükörbe. 

- Nem vagyok hűvös, csak álmodoztam. Vártalak. Az erdőn át láttam, hogy jössz 
már…  

- Igen – felelte a Hold elgondolkozva. - Elméláztam az erdőn. Azon, hogy milyen 
öreg, és milyen sok mindent tudhat az emberről. Látta az őket gondjukban és örö-
mükben, éhségben és bőségben, vérben és nászban, születésben és halálban. 

- Az ember is látta az erdőt – loccsant egyet a tó – Látta csemetének és óriásnak, 
égbe törőnek és avarra hanyatlónak. Tudod, hogy az erdő is öregszik - mondta a tó, 
és arra gondolt, hogy ő is változik és öregszik.        

Az ezernyi titokzatos, kósza zaj harmóniává olvadt a sötétségben. 
- Tudod - mondta a tó – nem hittem volna, hogy valaha félni fogok. Ha valaki ezt 

száz évvel ezelőtt mondja... 
– Mit? – kérdezte a Hold. 
- Hogy zsugorodom, és halak helyett békákat fogok nevelni, Ha ezt mondta volna 

valaki, kinevettem volna. Néha úgy érzem, elmerülök saját kétségbeesésembe. Hara-
gomban sem tombolhatok, hallgat a szél, fütyül rám, csak elsuhan felettem. Pedig 
valamikor barátok voltunk. A sás meg a nád, fojtogat. Nem hiszik, ha már nem le-
szek, megszűnnek ők is. 

- Ne félj - mondta Hold. Fénye furcsán felragyogott. – Majd megkérem a Napot, 
segítsen. Égesse ki a sást meg a nádast.  

– Te nem tudnád? 
- Nincs mivel. Kölcsön vett fényemmel talán? - kérdezte a Hold szomorúan, és 

közel bujt a vízhez. Sokáig beszélgettek így, beleolvadtak az éjszakába. Észre sem 
vették, hogy rájuk virradt.  

- Mennem kell – mondta a Hold. 
- Fáradt vagyok - ásította a tó. 
Tudták, hogy sebezhetővé váltak, máskor is bosszankodtak már emiatt. 
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  Farkasdi  
  Böszörményi Zoltán  
   önmagáról: 
 

Szegény tanár gyerekként láttam meg a 
napvilágot. Nem akartak, nem kérdeztek, 
jöttem.1967. november 27-én születtem, Sopron-
ban. Fiatalon nősültem, gyermekeink Orsolya(18), 
Dorottya(13), Zalán(12). Sajnos hamar is váltam. 
Majd, még egyszer megpróbáltam, ebből a házas-
ságomból születtek Zoltán (8) és Máté (5) nevű 
fiaim.  

Negyedik évemet gyűröm külhonban. Skóciá- 
ban. Itt jöttem rá, jó MAGYARNAK lenni. 
Gyerekkorom óta írogatok, csak úgy magamnak, 

szavakat vetve szamárfüles füzetembe. Szeretem a leírásokat, a 
megszemélyesítéseket, a rövid történeteket. Néha szeretném másoknak is megmutatni 
ezeket. Szeretem a komolyzenét, kiváltképp a gregorián énekeket. Szeretek pecázni, 
nem a  halért, csak a hangulatáért. Olvasni  is szeretek és enni (hiányoznak az otthoni 
ízek). 

Amikor mindent otthon hagytam, a bőröndöm nem húzta a karom. A szomszéd-
ban, Ausztriában keresgettem munkát, de ott nagyon rátartiak az emberek, nehezen 
fogadnak be külföldi munkavállalót. Aztán találtam az újságban egy pici hirdetést: 
angliai munka, minimális nyelvtudással. Éppen nekem való! Kerestem angol nyelvta-
nárt, aztán felhívtam az ügynökséget. Megígérték, hogy egy hónapon belül találnak 
számomra munkát. A hónap múltával, de sikerült. Valami mosodában. Nem bántam, 
végre történt valami. 

Skócia, Aberfeldy. Álmaim netovábbja ez a munkahely, ilyennek képzeltem a 
múlt századi, dickensi arcokat és alakokat. Mégsem szerettem ott lenni. Nem a mun-
kával volt baj, de ha maradok, minden bizonnyal agyilag lerobbanok. 

Tekintettel a nyelvi nehézségeimre ki kellett várnom, míg valamit javul pocsék 
beszédkészségem. Először másodállással próbálkoztam. Ekkor ismertem meg Helent 
és Rhodyt. Naplómból idézem: 

„Az időjárás csapni való, mindjárt esik. Először csak egy bátortalan csepp, aztán 
még egy és megjött az eső önbizalma: szakadt. Mintha dézsából öntenék. Itt biztosan 
nem ismerik a dézsát, itt valami másból ömlik. 

Előttem egy idős nő. Sétáltatta a kutyáját. Irigyeltem, hogy az eső nekibátorodása 
nem zavarta, látszik, megszokta már. Megszólítom: 

-  Bocsánat. Meg tudná mondani, hogy jutok el erre a címre? 
- Autóval van?  
Autónélküliségem kifejezésére fejemre húztam a csuklyát, ami időközben megtelt 

vízzel, fejet mostam meggondolatlanságomért. Szánalmas látványt nyújthattam.  
– Sajnos, nem - mondtam.  
 



 
- Ez bizony messze van – mondta. Így folytatta - Jöjjön, itt lakom nem messze, 

elviszem autóval. 
Elvitt.  
Később kiderült: ő és a férje tanárok. Így kezdődött az ismeretségünk, ami a mai 

napig tart. Elmeséltem mi járatban vagyok. Segítettek munkát keresni. Nyelvismere-
tem hiánya nem ment könnyen. Míg eszükbe jutott, hajdan tanított valakit, aki jelen-
leg Pitlochryban szállodaigazgató. Felkerestük, megígérte, hogy mihelyt lesz ürese-
dés, lesz állásom. Egy hónap múlva sikerült. Így kerültem Pitlochryba, s ennek lassan 
már az ötödik éve. 

Az első nyolc hónap keserves volt. De nagyon. Nem volt körülöttem egy magyar 
sem. Ezt nehezen viseltem, s viselem a mai napig. Néha úgy érzem, elveszek ebben a 
számomra idegen kultúrában, környezetben és az nekem idegen nyelvet beszélő né-
pek között. Valahogyan nem kedvemre való világ ez. Az emberek mosolyognak: 
zavar, hogy nem tudom, mit gondolnak. A szart nevetve rakják a zsebedbe, és a vé-
gén még meg is köszönöd.  

Szakácsként dolgozom. Itt ismerkedtem meg Casperral, egy lengyel fiúval. Együtt 
dolgoztunk, jó barátok lettünk. Az ő hobbija a fotózás, aminek sok időt szentel. 
Együtt voltunk karácsonykor és egyéb sátoros ünnepkor. A lengyelek szeretik a ma-
gyarokat. Amit nem tudok elmondani a szlovákokról, néha süt belőlük az ellenszenv, 
de ez nem ezeknek a gyerekeknek a hibája, mesterséges identitászavarban szenved-
nek. Vannak erdélyi kollégáim is. Szeretem őket, bár nem beszélnek magyarul. Segí-
tőkészek. Elmeséltem nekik, hogy nagypapám nagykárolyi, és rokonaim vannak Er-
délyben. 

Szabadidőm? Hm, az nem sok, mindig dolgozom. Ha nem, akkor írogatok, olva-
sok. Szeretnék minél előbb haza menni. Vettem egy kis lakást Sopronban, támogatást 
kértem a banktól. A gazdasági válság miatt úgy felment a törlesztő részletem, hogy 
nem bírnám fizetni az otthoni keresményemből. Szóval ideragadtam. Remélem már 
csak egy kis időre. 
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Ottilia Piroska Høyborg versei 
 

 
NEM ELÉG  
 
Nem elég a népnek 
Rosszat letagadni 
Nem elég a szegénységet 
Sokszor sutba rakni 
 
Nem elég a szabadságot 
Csak papíron élni 
Ne kelljen az embereknek 
A terrortól félni 
 
Nem elég a Forradalmat 
Hűen elbeszélni 
Hőseink tettéből 
Igazságot vélni 
 
Magyarok lángtüze 
Lobogjon a szélben 
Ötvenhatos Hőseink 
Hagyták ránk emlékben 
 
Emeljük magasra 
Mutasson az égre 
Dicső harcosaink 
Ragyognak a fényben 
 
Nem elég jól látnunk 
Szürke még a hajnal 
Mert a nagy szabadság 
Odébb van egy karral 
 
De hiába várjuk 
Mit is hoz a nappal 
Úgysem kezdhetnénk 
Semmit a holnappal 
 
 
 
 
 
 



 
HAJNAL HASAD NEMSOKÁRA 
 
Hajnal hasad nem sokára 
Akkor lesz az égbolt tárva 
Látszanak majd a csillagok 
Jó, ha akkor ébren vagyok. 
 
Ne tétovázz, te is gyere 
Ott lesz még az ég szekere 
Felülhetünk tüzes lóra 
Ha hallgatunk igaz szóra. 
 
Vágtatunk majd az édenben 
Akkor senki nem lesz csendben 
Követeljük igaz jogunk 
Mi még élő Ember vagyunk. 
 
Ne tűrjük a zsarnokságot 
Égig érő hazugságot 
Most még zárva ajtók nékünk 
Bizonytalan minden léptünk. 
 
Nem kapunk már friss levegőt 
Mert a gaz itt mindent benőtt 
Halmozódnak kínok-bajok 
Szegény ember huppant nagyot. 
 
Éhség maradt kis barátom 
Ma sem jött szemedre álom 
Meglátásod ma még tiszta 
De a jó bort csak ő issza. 
 
Vegyük fel a hacukánkat 
Nyergeljük a paripánkat 
Száguldhatunk héthatáron 
Miénk lesz a legszebb álom. 
 
 
A CSEND ÉS AZ IDŐ 
                                                                                                                           
A csend és az idő, 
Kézen fogva ballag. 
Nem is kérdezem meg 
Vajon mit akarhat. 

3702                                    Ottilia Piroska Høyborg versei 



Pályázat                                                      3703                                         

 
 
 
Úgysem akar többet, 
Csak hangot a szónak. 
Szabad utat kér ő 
A nagy utazónak. 
 
Mikor a szótlanság 
Fájdalmasan jajong, 
Ott már a szelleme is 
Beléfáradhatott. 
 
Árulkodó évek 
Mindig velem vagytok, 
Őszülő fejemen 
Szépen átbaktattok. 
 
A régi idővel 
Mindig hadakozom, 
Attól van nekem 
Sárguló hajnalom. 
 
Csendes pirkadatkor 
Felnézek az égre, 
Mind a két karommal 
Kapaszkodom érte. 
  
Átsuhan a térben 
Hirtelen egy árnyék, 
Nem érhet el engem 
Mert ez csak egy játék. 
 
De az életemben 
Van egy igaz vágy még, 
Akkor is akarom 
Hogyha nagyon fáj még. 

 
Magyar haza újra fénybe! 
Madár dalol az erdőben. 
Forrás kutak újra élnek 
Vége lesz a szenvedésnek.    
 
 
 
 



3804                                  Ottilia Piroska Høyborg versei 

 
 
ÜZENET 
 
Harmatozó éjszakákon 
Reggeleket mindig várom 
Csapkodhatja dér a fejem 
Megöregszünk nincs kegyelem 
 
Mint a levél elsárgulunk 
Talán kicsit megfakulunk 
Eljátszunk a gondolattal 
Talán eljön még a nappal 
 
Ha feljön a nap köszön szépen 
Még egy napot tovább éltem 
Mert az élet rövid talán 
Ez már nem a mienk babám 
 
Meggyötörve édes élet 
Mit is kezdjek ma már véled 
Öregnek már nincs ereje 
Csúfos idő bánt el vele 
 
De ha élünk van még szavunk 
Nem jó ez így ha hallgatunk 
Nem becsül ma minket senki 
Jobb lenne tán messze menni. 
 
Istent azért arra kérjük 
Adjon még egy esélyt nékünk 
Úgy menjünk el méltósággal 
Kezünkben egy olajággal. 
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ÜZENET  NORVÉGIÁBÓL 
                         
Óh, te való Világ 
Mondd, hogy mit kell tenni? 
Lehet-e még téged 
Igazán szeretni? 
Mi oly kicsik vagyunk 
Te meg olyan nagy vagy 
Óriási lelkedben  
Vajon mit takargatsz? 
Van neked gyermeked 
Fekete meg fehér 
De nincs még sok szájban 
Az éltető kenyér 
Hol van az a Világ? 
Sokszor megkérdezem: 
Él-e rajta ember 
Aki segít ezen? 
Szeretnék egyszer  
Kicsit gazdag lenni 
Minden szegény embert 
Védelmembe venni. 
Óh, te való Világ 
Lesz-e még itt élet? 
Jut-e a kenyérből 
Minden éhezőnek? 
Vállald át tőlük 
Éhséget s nyomort 
Láthatnád rajtuk 
Örömöt és mosolyt. 
Tikkasztó hőségben 
Könnyek összefolynak 
Nem látják a könnytől 
Napot sem s a holdat. 
Fohászkodnak ők csak 
Mindig a másnapért 
Kiszáradt testükben 
Már csak lélek él. 
Ha az egész Világ 
Összefogna végre 
Minden pici gyermek 
Szeretetben élne. 
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    Magamról: 
 
    1944. május 15.-én születtem Tisza-
szentimrén egy alföldi kis faluban Kardos 
Ottilia Piroska néven. Ott végeztem az 
általános iskolát, majd Kalocsára kerül-
tem vendéglátó ipari tanulónak. 1961-ben 
Budapestre költöztem, és kitanultam a 
számítógépes adatrögzítést, és a mikro-
számítógép kezelést. Dolgoztam az Adat-

feldolgozó vállalatnál, majd 1967-től a MOL-Rt.-nél mint pénzügyi előadó. 1999-ben 
előnyugdíjba mentem. A férjem 1993-ban meghalt, így a két fiammal magamra ma-
radtam. Nagyon kemény időszak volt egyedül talpon állni. Éjjel-nappal kellett dol-
gozni, hogy a gyerekek be tudják fejezni az iskolát. De hála Istennek sikerült mind a 
két fiamból rendes, dolgos embert nevelni. 2000-ben megismerkedtem a jelenlegi 
férjemmel, Rudolf Høyborggal, aki már 1956 óta Norvégiában él. Ő a Magyar Köz-
társaság Forradalom Hőse kitüntetettje.   

Verseim talán nem a megszokott irodalmi szakszerűséggel íródnak, de nekem 
muszáj írnom,  és szót emelnem a magamfajta szegény emberek érdekében. Nekem 
ez a dolgom. Szeretném én is gyógyítgatni a világ lelkét. Béke, és szabadság minden-
kinek, és a szívekben szeretet! A Magyar Világ - Nemzeti hetilapban jelennek meg 
verseim. 2007-ben megkaptam a norvég állampolgárságot.  
 

Ottilia  Piroska Høyborg  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baják Zsuzsanna (Susy Berg) fotói ► 
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Baják Zsuzsanna (Susy Berg) 
                             
                            Igazgyöngy 
 

Mint ezersugarú égi fény, 
szívből jövő e költemény, 
mint az igazgyöngy. 
Ó, szemembe szökken a könny… 
 
Igazgyöngy, kincset ér, 
amelyet másra nem cserél, 
szíve mélyén tovább él, 
kinek szívem valamit ér. 
 
Igazgyöngy, mély-puha ágyban, 
tenger mélyén, leányruhában. 
Roppan a kagyló, nehéz a súly, 
s az igazgyöngy elgurul… 
 
Végtelen, hűvös óceán mélye, 
sodródik a gyöngy, mélyre, mélyre… 
Majd egy nagy hullám hátán 
utazik, nem látván 
hova… 
Nem látod? 
Partot ért már, 
ott csillog a homokban! 
Reád vár! 
Tartod kincsként a karodban… 
 
Íme, az igazgyöngy! 
Tovatűnik minden könny. 
Az emlék örökre megmarad, 
a tenger ismét magával ragad 
Gurul, gurul… 
El nem tűnik már váratlanul. 
Suttogja: 
Az igazgyöngy én vagyok, 
holdsugaras csöndben, 
tengerparti szélben 
engem dobáltak a hullámok… 
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Farkasdi Böszörményi Zoltán 
 

Társkereső 
Így kezdődött: váltam, ennek idestova már sok éve. Barátaim piszkálgattak: 

„Miért nem keresel valakit?” A válaszom egyértelmű és tömör szokott lenni: Mert 
elegem van! 

Aztán tele lett a tököm az egyedülléttel, és elhatároztam, teszek valamit annak az 
érdekében, hogy ez az állapot változzon, legalábbis valamely irányban elmozduljon. 
Azt mégsem várhatom a gyengébbik neműektől, hogy az utcán a nyakamba ugorja-
nak „Rád vártam!” felkiáltással. Mivel ekkor tájt sokat dolgoztam, esélyem sem volt 
arra, hogy valahol, valakivel, valahogyan, megismerkedjem. 

Már majdnem feladtam. Ekkor eszembe jutott az újsághirdetés. ”Ez a megoldás! 
Na, azt azért mégsem!” Nem volt annyi bátorságom, hogy feladjam a hirdetést. Szé-
gyelltem magam. Láttam efféle hirdetéseket  az újságokban.  

Siettem az újságoshoz. 
- Csókolom, egy megyei lapot kérnék. Hány megyei lapja van? 
Rám nézett. Szeméből láttam, hogy őrültnek tart.  
- Lehet még vagy kétszáz... 
Jó a humora. ”Át kell fogalmaznom a kérdésemet”- gondoltam. 
- Izé – nyögtem és egyik lábamról a másikra álltam  
- Hány féle helyi lapja van?   
- Csak egy- jött a válasz. - Kéri? 
- Igen. 
Haza siettem. A társkeresés rovatban találtam egy telefonszámot. Tárcsáztam. 
- Halló! 
–Jó napot kívánok! 
- Jó napot kívánok! Az újságban találtam ezt a számot a társkereső rovatban... 
Bemutatkoztam és bemutatkozott. Kérdeztem mi a foglalkozása? Miről kérdezzek 

egy ismeretlent?!  
- Vezető vagyok. 
Azt gondoltam, lehet, hogy szőke. 
- Úgy érti sofőr? 
- Nem - jött a válasz.  
Akkoriban sofőrként dolgoztam. Ha már lúd… Belementem a játékba. 
- Végre valaki, magam is vezető vagyok. 
- Hol? – kérdezte.  
- Egy nagyvállalatnál vagyok szállítmányozási osztályvezető. Kiskegyed, hol 

dolgozik? 
Egy ismert bank nevét mondta, már nem emlékszem, hogy annak melyik részle-

gét vezette. 
- Azon bosszankodom, néha be kell segítenem a humánerő gazdálkodásnál is - 

mondtam. 
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Az nem baj, engem is ide-oda rakosgatnak… De ebben az a jó, hogy tanulok, így 
tanulunk és… 

- Ez igaz – igenelek, és izmosodó karomat bámulom.. - Megbeszélhetnénk ezt, 
mondjuk  vacsora vagy legalább egy kávé mellett? 

- Nézzük, csak- jön a felelet -, szerdán és pénteken meetingem van. 
-  Mije van?- kíváncsiskodom. 
- Na, ne butáskodj! Tudod, hogy értekezlet…   
- Aha. Most már tudom, csakhogy mi úgy ezt reggeli eligazításnak hívjuk. A fő-

nököm akkor elmondja, mit hova kell vinnem, és hogy lehetőleg siessek. Merthogy 
sok a munka… 

- Mit csinál? 
- Hát… sofőr vagyok, egy kis cégnél…  
El sem köszönt. Letette a telefont. Kevés humorral áldotta meg a teremtő… 
Ha másért nem, a móka kedvéért felhívtam egy másik számot. A kölcsönös bemu-

tatkozás után megállapodtunk az azonnali randevúban egy eldugott kis étteremben, 
valahol a város szélén. Távol minden kíváncsi szemtől. Kikerestem a ruhatáramból „a 
leg nem agyonmosottabb” pulóveromat és a legszebb nadrágomat. A randiig már 
csak egy órám maradt, lapos pénztárcám miatt nem gondolhattam taxira. Rohantam. 
Egyszerre érkeztünk. Ő egy hatalmas Peugeot 406-oson. Kezet fogtunk, bemutatkoz-
tunk. Bementünk az étterembe. Leültünk. Ő kezdte. 

- Azért jöttem ilyen gyorsan, mert kétségbeesett volt a hangod. 
- Kétségbeesett? – kérdeztem, és nem tudom miért folytattam:  – Vacsorázunk? 
Megkönnyebbülésemre kávét és vizet kért.  Alaposan megnézett. Elnézését kér-

tem, hogy ilyen messzire eső helyre hívtam, meséltem az életemről. Nyíltságom lát-
tán ő is belekezdett a mondókájába. Megállapíthattam, hogy mindenkinek a maga 
keresztje nehéz. És még rátettem egy lapáttal… Nyílt a vendéglő ajtaja, úgy éreztem 
rögtön lefordulok a székről, meghűlt bennem a vér. Egy középkori cseh vitéz legen-
dája jutott eszembe, aki annyira félt a haláltól, hogy lóhalálában egy sűrű, sötét erdő-
be vágtatott, ahol elébe ugrott a csontember és kaszáját suhogtatva mondta: „Tudtam, 
hogy ma kell, hogy levágjalak, és épp azon töprengtem, miként vegyelek rá, hogy ide 
gyere!” Az ajtóban ott állt családostól a feleségem legjobb barátnője.   
 
 
       Találkozás 
  

- Mikor érsz ide? - kérdeztem a volt férjemtől. Bántam, még a végén azt hiszi, 
akarok valamit tőle… Pedig nem. 

A srácok viselkedése is ingerelt. Idegesített, mert várták.  
- Mikor jön apa? – szajkózták kétpercenként. Talán nem is őt várják, hanem az 

ajándékot!  Ez kissé megnyugtatott. Régen magam is vártam… 
- Hat órakor érkezik, azt mondta- próbáltam nyugtatni a gyerekeket.  

A fiúk az ablak előtt ácsorognak. Egyik lábukról a másikra, állnak, nyújtózkod-
nak, hogy jobban lássanak, kezükkel tartanak ellent a nappali világosságának.  Akár a 
napkeleti bölcsek a betlehemi csillagot, úgy figyelik az úton haladó autók fényeit,  



azoknak ujjmutatásától várják apjuk jövetelét. 
Párát lehelnek az ablaküvegre.  
- Mikor ér már ide apa?- kérdezi a nagyobbik.  
Ragaszkodása meg sem lepett, apjával volt kicsi kora óta. Kicsi kora… hiszen 

még csak kilenc éves. 
Emlékszem: együtt vasaltak, a „legény” csak zsebkendőt. Elégette az ujját. Per-

sze lehordtam, a férjem. 
 - Hogy lehettél ilyen ostoba?- kérdeztem. 

 - Nincs semmi baj, piros lett az ujja – válaszolta – és a gyerekhez fordult. Máskor 
jobban figyelj!- és megpuszilta piruló ujját. 

A pipogya. Amikor orvoshoz vitte ifjoncunkat, mindig ágynak esett, gyakran 
kapott valamiféle időszerű vírust. A kicsivel nem törődött, nyolchetes lehetett, mikor 
elment.  Itt hagyott bennünket, az Annus mirabilis multával. Szerencsére csak a saját 
cuccaira tartott igényt! Néhány apróság maradt, hobbijának tárgyai. A régiségeit ki-
váltképpen szerette. Gyerekkorától gyűjtögette, órákig tudta nézegetni azokat a vaca-
kokat.  

A gyerek fejét telebeszélte kitalált mesékkel, amiket az ócskaságok köré szőtt.  
Legalább hallgatóságra talált. Majd elfelejtettem a látcsövét, a szüleitől kapta záró-
vizsgái elismeréseképpen. Nagyon féltette.  

- Mit nézel? -szoktam volt kérdezni. 
- A világot… közelebb hozza.  
Hat óra. Torkomban a gyomrom. Nem bánnám, ha történne valami.  

A rohadt életbe, ideérhetne! Persze siet az óra tíz percet, ha elment, beállítom a pon-
tos időre, fogadkozom magamban.  A rossz érzés, a gombóc torkomban, mintha múl-
na.  

Gyógyír. 
Haladékot kaptam. Tíz percet.  Az idő relatív, azt hiszem értem Einstein elméle-

tét. 
Két rövid dudaszó. Egy görcs vagyok. Hasat behúzni! 
- Gyerekek, megjött apátok! Nyílik az ajtó. 
- Sziasztok! Itt vagyok! Hiányoztatok.  
Hogy puszilgatják egymást! Furcsa érzés… A fiúk az apjukon csimpaszkodnak. 
- Apuka, megjöttél? Úgy vártunk! Hiányoztál! Hoztál valamit? 
Aztán az ajándékok kicsomagolása után a kötelező kérdések: Mi újság az oviban, 

az iskolában? Barátok?  Az ellenőrző? Mi volt a vacsora? Verekedés? 
Szerencsétlen, miről kérdezhetne, hiszen kiesett a mindennapokból. Kérte ugyan, 

hogy írjak neki minden héten vagy legalább havonta levelet gyerekeink viselt dolgai-
ról.  

- Nekem, ne vezényeljen!  
Elváltunk.  
- Szia- fordult felém... a gyerekek miatt üdvözöltem. 
- Szépek a gyerekek, látszik a gondoskodás. Szófogadók? - kérdezte. 
- Igen. 
- Szeretnék valamit elvinni – rukkolt elő faramuci kérésével. 
- Aztán mit? 
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- Csak a személyes dolgaimat… tudod, a pecabotok, látcső és a gyűjteményem. Itt 
maradtak, szeretném elvinni.  

- Innét ugyan el nem viszel semmit! - kiáltottam a képébe.  
- Elmentél, nem!? Mit akarsz? 
- Hiszen… kizártál. Elzavartál. Az utcára kerültem – hebegte zavarodottan. 
- Nem fogok pörlekedni – válaszolta szelíden. 
Búcsúzott és elment. 
Azt azért még utána kiáltottam az utolsó szó jogán:- Veled még veszekedni sem 

lehet.    
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Tóth Kati grafikája 
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Tóth Ildikó 
  

Gyerek és ifjúkori olvasmányaimról 
 

Keveset olvasnak a mai gyerekek, hallom innen-onnan.  A gyerekek, az ifjak meg 
azzal érvelnek, a könyv már nem „menő”. Minden megtalálható az interneten! És 
ülnek meredten a képernyők előtt belefeledkezve egy-egy számítógépes játékba.  
Időnként felbukkan valamilyen divathullám hátán néhány könyv, melyet lelkesen 
elolvas még a leglustább gyerek is: a Harry Potter sorozat, újabban a Tolkien-
könyvek. Az emberek ízlése változik, kétségen kívül. Magam is megmosolyogtam 
annak idején édesanyám kedvenc olvasmányainak zömét és újraolvasva, kevés kivé-
tellel ifjúkori olvasmányaim sem tetszenek annyira, mint annak idején. De jó felidéz-
ni, újraélni felnőtt olvasóvá válásom stációit. Szeretném elmondani mindenkinek, 
milyen csodálatos érzés megfogni egy könyvet, érezni nyomda, vagy enyhe porillatát, 
belesüppedni egy kényelmes fotelbe és olvasni, olvasni… Mikor kisgyerek voltam, a 
pedagógusok azt vallották, nem szabad a gyereket időnap előtt olvasásra tanítani. Ez 
az „időnap előtt” azt jelentette, hogy hét éves kora előtt. Az óvodában sem folyt 
olyan jellegű tanítás, mint amilyen most divat. Rengeteget játszódtunk, énekeltünk, 
mesét hallgattunk, de semmiféle „iskolás dolog” nem volt. 
Otthon is ugyanígy ment: szüleink, nagyszüleink rendszeresen olvastak, de a gyere-
keknek kevés kivételtől eltekintve egyik sem olvasta, hanem szabadon, „fejből” 
mondta a meséket, így első „betűélményem” nem a meseolvasáshoz kapcsolódik. A 
kivétel Petőfi Sándor János Vitéz-e és Vörösmarthy Mihály örökszép meséje, a Cson-
gor és Tünde volt. Ezekből gyakran olvastattunk fel részleteket, szerettük hallgatni. 
Apai nagymamám volt kisgyermekkorom legkedvesebb mesélője. Rengeteg mesét 
tudott és nagyon-nagyon sok verset. Ő volt versszeretetem megalapozója. Gyakran 
találkoztunk, kérésemre mindegyre elmondta a meséket, kedvenceimet le is írta egy 
piros-kockás borítójú füzetbe. Sajnos nagyon korán, Ötvennégy éves korában örökre 
elhagyott bennünket. Még hat éves sem voltam, de azt, hogy ő már nincsen közöttünk 
felfogtam, vigasztalódásul esti mesének az általa leírt meséket, verseket kértem. Mi-
kor iskolás lettem, szerettem volna magam elolvasni a nagy becsben tartott piros koc-
kás füzet tartalmát, de rá kellett jönnöm, hogy számomra a kézzel írott betű olvasása 
egyelőre nehezen megoldható feladat, továbbra is valamelyik felnőtt segítségére vol-
tam utalva. Mire annyira fejlődött olvasó-tudományom, hogy elolvashattam volna, a 
füzet kézen-közön eltűnt. Sokszor költöztünk, a vékonyka füzet bizony elveszett. 
Fájdalmas veszteség volt, főleg, mert én sokáig azt hittem, hogy, mivel nagymama 
írta le a verseket, ő is szerezte azokat. Sok időnek kellett eltelnie, hogy rájöjjek, ez 
nem így van, de ez a tény egy csöppet sem homályosította el nagymamám érdemeit, 
sőt boldog reménységgel töltött el, hogy valamikor csak rátalálhatok a sokszor hal-
lott, szeretett versekre és azok íróira. Ez a kutatás a vártnál sokkal nehezebbnek bizo-
nyult, mert a töredékes emlékszövegeket senki sem tudta azonosítani. Hosszú idő 
után jutottam hozzá egy Pósa Lajos verseskötethez. Unokáimnak vásároltam meg, 
beleolvastam, és ott voltak a sokáig keresett, eltűntnek hitt gyermekkori meséim. A 
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Gömböc, a Váratlan vendég, A kiszurkált kecske, a Három szép pillangó  a Kacor 
király és a kedvencem, a Kis gidó. Mikor a vers első sorát elolvastam, mint egy va-
rázsütésre kisgyermekké lettem újra és a nagymamám kedves, szelíd hangját felidéz-
ve mondtam az emlékezetem mélyéből felbukkanó sorokat:Egy öreg kecskének volt 
egy kis gidója, drága szemefénye, aranyos bimbója. Harmatban fürdette, széltől is 
féltette, patak partján szedett fűvel etetgette… Kevésbé kellemes emlékeket idéznek 
az édesanyámtól hallott versek, melyek szomorú témája, hangulata örök időkre bele-
vésődtek a lelkembe. Gyulai Pál: Három árva sír magában és Eötvös Józseftől a 
Megfagyott gyermek annyira rossz érzéseket ébresztettek bennem, hogy még most is 
beleborzongok. Ez utóbbi költeményt valaki meg is zenésítette, a monoton, bús dal-
lam még nyomasztóbbá tette. 
Óvodás koromban már sok meséskönyvem volt. Kevés szöveggel, gyönyörű színes 
képekkel. Kedvencem, a Furulyás Pisti Cukorországban, annyira szép volt, hogy 
eszembe sem jutott, hogy szöveg is tartózhat hozzá. Nekem úgy volt tökéletes, ahogy 
volt. Szerettem nézegetni, s minden lapjára külön mesét találtam ki magamnak. Sok 
szép képpel illusztrált volt másik kedvencem Z. Tábori Piroska könyvsorozata, a Du-
gó Dani. Címe úgy él emlékezetemben, mint Dugó Dani kalandjai, de utánanéztem 
és az igazi cím: Dugó Dani világgá megy. (Dugó Dani a nagyvárosban, Dugó Dani 
viszontagságai, stb. gondolom ebből ered tévedésem: ez a sok világgá menés már 
kész kaland.) A gyönyörű illusztráció D. Róna Emy munkája. Szintén Z. Tábori Pi-
roska írta a Saláta Sára című könyvet, erre nemrég sikerült rálelnem egy antikvári-
umban a Mese Marci vándorol, Fittler Vilma verses kitalálós könyvével egyetemben. 
Ez utóbbit Györgyfi György illusztrálta. Lehet, a modern könyvillusztrációk jobbak, 
de nekem most is felmelegítik a lelkemet ezeknek a régi könyveknek a rajzai. Na-
gyon vigyáztam minden könyvemre, sajnos édesanyám nem vette figyelembe köny-
veim iránti ragaszkodásomat és rendre odaadta a testvéreimnek, ha kérték. Persze ők 
nem vigyáztak, széttépték, vagy eldobták, egyszóval kisgyerekkori könyveim eltűn-
tek. Azóta néhányra sikerült ráakadnom, de a Furulyás Pistit már csak nagyon keve-
sen emlékeznek, de azért reménykedem. 
Elsőosztályos koromból sok érdekes emlékem maradt. Mivel anyám ragaszkodott 
ahhoz, hogy - bár öcsém születésétől nem tanított - az ő iskolájába járjak, így a mo-
nostor úti – akkor még - református elemi iskolába íratott be. Mivel nem ebben a ke-
rületben jártam óvodába, így a gyerekeket nem, csak egyedül a tanító nénit ismertem. 
Szerettem volna nagyon imponálni neki és persze az osztálytársaimnak is, már az 
első órán bemutattam olvasó tudományomat, melyről szüleim sem tudtak. Tudásomat 
azáltal szereztem, hogy szerettem nézni édesapámat mikor íróasztalánál ülve készült 
egy-egy prédikációra, később a földrajz, természetrajz órákra. Szembekönyököltem 
vele, és a felkészüléséhez előkészített könyveket nézve időnként megkérdeztem: „Az 
milyen betű?” 
Mindig válaszolt, s én lassan-lassan megismertem a betűket és megpróbáltam elol-
vasni egy-egy szót. Első iskolai napon ezzel a tudományommal dicsekedtem el. A 
tanító néni elém tett egy könyvet. Én megfordítottam azt, fejjel lefelé, ahogy az apám 
íróasztalára könyökölve láttam az írást, és úgy silabizáltam a sorokat. A tanító néni 
megdicsért: „Nagyon ügyes vagy kislányom, érdekesen olvasol. Itt az iskolában majd 
megtanuljuk, hogyan lehet könnyebben elolvasni, ami a könyvekben áll, úgy, hogy te 
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sem fogsz unatkozni, mert velünk együtt tanulod meg ezt a másikfajta olvasást.” 
Örömmel láttam a tanuláshoz, bár kissé lassúnak találtam az osztály haladását a betűk 
megismerésében, hiszen a karácsonyi szünetig csak húsz betűt tanultunk meg és szó-
tagolva olvastunk. Nem szerettem így olvasni, mert nehezen értettem meg az amúgy 
is kissé bárgyú szövegeket, melyek hivatottak voltak minket bevezetni az olvasás 
tudományába. Egyik-másik szövegrész, mint kis versike maradt meg bennem: „Itt a 
tó. Ott a ló. Itt a ló-i-ta-tó. Ot-tó, hol a tó? Hol a ló-i-ta-tó?  
Karácsonyra kaptam  egy könyvet, a  Kuttykurutty Hercegnő címűt. Addig kérdezget-
tem a még ismeretlen betűk felől szüleimet, de inkább Évit, a velünk lakó unokatest-
véremet, míg az én számomra kissé hosszúra nyúlt téli szünet végére tökéletesen 
megtanultam olvasni. A meghosszabbított téli szünetet egy betegség okozta, melynek 
fertőző volta miatt nem mehettem iskolába. (A háború utáni években, az üzletekben 
sem ruhaanyagot, sem készruhát nem lehetett kapni. édesanyám egyik kabátját felál-
dozta, és csináltatott nekem egy gyönyörű kapucnis télikabátot. Az új kabátomat az 
egész osztály felpróbálta, így történt, hogy az egyik gyerek ótvarral fertőzött meg 
néhányunkat.)  
Az olvasás nem okozott nekem gondot, annál inkább az írás. Más módszerrel tanítot-
tak akkor. Csak egy-két hétig rajzoltunk szabadon, majd kisvonalas füzetet kellett 
használjunk. Unottan huzigáltam a vonalakat, nem értettem, minek kell ezt csinálni, 
lassan meg is utáltam ezt a tevékenységet, mert édesanyám, ha nem volt elég szép a 
füzetem külalakja, rendre kitépegette a lapokat és újra kellett csináljam a dögunalmas 
feladatot. 
Eleinte nem értettem, milyen összefüggés van az olvasás és írás között. Az írás fogal-
ma bennem függetlenítette magát az olvasástól. Megfigyeltem, hogy a környezetem-
ben élő felnőttek mindegyike ír, de mindenik másképpen: apám nagyon apró kis 
gömbölyű betűi sokban különböztek anyám szemre is tetszetős dőlt szálkás betűitől. 
Úgy véltem, az írás annyira egyéni dolog, hogy mindenki meg kell, hogy tanulja a 
másik ember írását olvasni.  
Koedukációs rendszerben tanultunk, és bár elég kevés fiú járt a mi osztályunkba, én 
csak egy fiúra emlékszem: Horváth Istvánra. Szép szőke hajú, szelíd kisfiú volt, min-
den lány kedvence. Óh, Istvánka, sóhajtozott az osztály nőnemű csapata. A lányok 
megtárgyalták egymás közt, ki mennyire szerelmes Istvánkába, kinek vannak na-
gyobb esélyei a viszonzásra. Eléggé furcsálltam rajongásukat, kissé éretlenebb  lehet-
tem kortársaimnál, fogalmam sem volt a szerelem mibenlétéről, bizonyára ezért ma-
radtam  ki az Istvánkát csapatosan kísérők közül. Nagyon meglepődtem, mikor egyik 
nap a szünetben Istvánka odajött hozzám, a markomba nyomott egy papírt és azt súg-
ta: „Írtam egy levelet neked. Ez titok!”  
Annyira megilletődtem a nem várt fordulattól, hogy csak otthon mertem kibontani az 
eléggé szorosan összehajtogatott, „teleírt” papírt. Boldogan mutattam meg édes-
anyámnak az irka-firkát: „Horváth Istvánka írt nekem egy titkos levelet. Kérlek, ol-
vassad el.” És édesanyám volt olyan jó pedagógus, hogy „elolvasta” az irkafirkát: 
„Kedves Ildikó. Te nagyon kedves kislány vagy, tetszel nekem. Szeretném, ha te len-
nél a legjobb tanuló, hogy én büszke lehessek rád. Nem kell, válaszolj a levelemre, 
elég, ha jól tanulsz.” Ilyen kérésnek ki tudott volna ellenállni? Tanultam bizony szor-
galmasan, a legjobb tanuló lettem, hitem szerint Istvánka örömére. Az évzárón, mint 
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első tanulót, a tanító néni engem bízott meg egy vers elmondásával: Szeretném, ha 
vadalmafa lennék című József Attila verset választotta ki. Szép, bőszoknyás ruhács-
kám szélét kissé felcsippentve pukedliztem, majd előre – hátra hajlongva elmondtam 
a verset. Édesapám dicsérete egyúttal kritikája is volt nyilvános szereplésemnek: 
„Ügyes voltál, szépen énekeltél” - mondta. 
Az első osztály végzése utáni nyáron adta kölcsön Tamás nagytatám, majd tetszése-
met látva örökbe is Benedek Elek: Honszerző Árpád című könyvét. Kertjükben, uno-
katestvéreimtől félrehúzódva, a nagy diófa fotelszerűen összefonódott ágain ülve 
olvastam el áhítatos figyelemmel. Úgy érzem, ez volt az első olyan olvasmányom, 
mely felkeltette nemzetiségem iránti érdeklődésemet. Elemistakori további olvasmá-
nyim közül legjobban a Magyar mese, mondavilág-ból a rettenthetetlen Pihári hősies-
ségére emlékezem, erre talán azért, mert a gyerekkori rémületemet, a szellemektől 
való félelmemet segített oldani. Idővel a nálam két évvel idősebb unokatestvéremnek, 
Tamás Zoltánnak teljesen más, igazi „fiú” könyvtárát is végigolvastam. Kedvencem 
Gaal Mózes Marci című könyve volt. Csak felnőtt koromban jöttem rá, hogy a könyv 
témáját Spyri Heidi című könyvéből vette az író, de nekem a mai napig jobban tetszik 
a Marci mint az eredeti.  (Így vagyok Burnett: Titkos kert című könyvével is. Ezt is 
átírta valaki magyarra, és A vörösbegy címmel adták ki. A magyar átírás határozottan 
javított az eléggé szirupos, kissé nehézkes eredetin.) Zolitól kölcsönöztem Cooper 
Nagy indiánkönyv-ét is. Andersen, meg a Grimm meséket is, de ezeket csak felnőtt 
koromban szerettem meg, gyerekkoromban mindig szomorú lettem tőlük. Még volt 
egy könyve, melyet valamiért nem sikerült elolvasnom, de még reménykedem, vala-
hol megtalálom. Radó Vilmos: Újvári Miklós, a magyar robinson a vélemények sze-
rint az író Háry János a javából! Tetszett nagyon, többszöri elolvasás után is Tábori 
Pál: A mafekingi fiúk című könyve, melyben Baden Powel vezette lelkes és bátor 
fiúcsapat részvételét a Búr háborúban, és az ifjú hősök emlékére megalakult cser-
készmozgalom kezdeteit írja le. 
A múlt század elején a kiadók nemes egyszerűséggel magyarították a legtöbb külföldi 
író nevét. Carl Mayt Maj Károlyra, Jules Vernét Verne Gyulára, így minden gyerek 
azt hihette róluk, magyarok. Kivált Vernét - kit Jókaival egy időben olvastam - hittem 
tősgyökeres magyarnak. A sok idegen név meg kifejezés sem oszlatta el ebbe vetett 
hitemet, hisz a sok latin szó miatt Jókait sem volt könnyű gyerekfejjel megérteni. (A 
magyarítási hullám eredményei közül egyik kedvencem Sekszpír Vilmos neve). 
Szerettem mindenkitől félrehúzódva olvasni, átadni magam a regénybeli történetek-
nek, magamban mindig tovább bonyolítottam az amúgy sem egyszerű történeteket. 
Jókai-korszakom alatt hol Tímea, hol Evilaként bolyongtam fantáziám - szőtte álom-
világomban.  
Benedek Elek Az én újságom című lapjával évfolyamonként beköttetett formájában 
találkoztam. Ez a forma nagyon tetszett nekem, így a remek folytatásos ifjúsági regé-
nyeket, tájleírásokat, meséket, cserkészetről szóló írásokat folyamatosan olvashattam 
nem kellett izgatottan várnom, mint szüleim tették annak idején, a soron következő 
folytatásra. A lapnak Pósa Lajos is szerkesztője volt, megszerettem gyerekverseit, de 
ezek között nem szerepeltek azok a verses mesék, melyeket Ilona nagymamám mon-
dogatott volt.  Tutsek Anna Cilike könyvei kedves, könnyű, olvasmány volt, de gye-
rekként is túlzásnak éreztem Cilike kisasszony butusságát, azon meg végképpen el-



                                                               Pályázat                                                 3717                                                

csodálkoztam, mit szerethetett egy fiú egy ilyen ügyefogyott leányzón. Gyakran ol-
vasgattam  a Színházi élet című lapot. Ma is csodálkozom, a pedáns, szigorú anyám 
hogy engedte meg, hogy ezeket olvassam. Maga csak tudja, Intim Pista- volt a plety-
karovat mottója, és tartalma igazán nem gyereknek való olvasmány volt. Majdnem 
mindenik számban volt egy-egy színdarab is. Az Angyalt vettem feleségül címűből 
érdekes módon, eléggé pikáns tartalma ellenére (vagy azért) sokat tanultam. A mon-
danivalója az én értelmezésemben az volt, hogy nem jó, ha az ember lánya tapaszta-
latlan, jóhiszemű. Jobb nem elhinni mindent mindenkinek, használjuk gyakrabban 
józan eszünket. 
Hogy szüleimnek külön könyvtára van csak akkor jöttem rá, miután elváltak és a 
könyveket elosztották. Anyámé volt az Erdélyi Szépmíves Céh minden kiadványa, 
lévén egyik alapító tagja a társaságnak, mely tényről díszoklevél is tanúskodik. A 
Révai Kiadó szép posztókötéses sorozatából csak néhány maradt meg – mutatóba. 
Marosludasi diák koromban magyartanárnőm és osztályfőnököm, Mann Irén ismerte 
fel és buzdította olvasási szenvedélyemet. Tőle kaptam az úgynevezett ifjúsági kiad-
ványokat, melyekben lerövidített formában jelentették meg a klasszikusokat. Mekko-
ra volt a meglepetésem, mikor az általam elolvasott elég karcsú könyvet, Thomas 
Mann A Buddenbrook Ház-át felfedeztem apám könyvtárában. Nem értettem, az övé 
miért olyan terjedelmes. Akkor magyarázta el nekem, hogy milyen kiadványokat 
olvastam és azt tanácsolta, később olvassam el az eredeti könyveket is. Harriet 
Beecher Stowe Tamás bátya kunyhója című, sok-sok - a könyv alapján készült film-
ből vett - képpel tarkított könyve nagyon megnyerte tetszésemet, sokkal jobban, mint 
az eredeti, melyet csak felnőttkoromban olvastam el.  
Elég fiatalon olvastam el Gárdonyi Géza könyveit, az Egri csillagok –at és a A látha-
tatlan ember- t. Gárdonyi, Móra könyveivel egy időben kezdtem olvasni Makkai 
Sándor romantikus történelmi regénytrilógiáját. A Táltos király, Ördögszekér, Sárga 
vihar után apám Kodolányi János Julianus Barát-ját ajánlotta. Ez a könyv mind té-
májában, mind stílusában mintegy folytatása volt a Makkai könyveknek, de Kodolá-
nyit felnőtt koromban szeretettem meg igazán.  
Érettebb kamaszlány koromban szabadultam rá édesanyám könyvtárára, és először 
természetesen azokat a könyveket olvastam el, amelyekből anyám többször is idézett, 
részleteket olvasott fel nekem. Gvadányi József két könyve az Egy falusi nótáriusnak 
budai utazása (a könyv címét csak most ellenőriztem, emlékeimben csak Egy falusi 
nótárius – ként él és a Pöstyéni förödés. Jókat nevettünk a régies humorú írásokon, 
de nagyon szerettük Gárdonyi Géza könyvsorozatát, (melyet érettebb író korában 
megtagadott), a Göre Gábor bíró Úr kalandjait.   Göre bíró Durbints sógorral és 
Kátsa cigánnyal minden féle kalandba keveredik, maga meséli el viszontagságaikat 
ízesen túlzott szögedi tájszólásban, számtalan ögye mög a föne- vel fűszerezve. Har-
sányi Zsolt életrajzi regényei a Madách Imre életéről az Ember küzdj, Munkácsy Mi-
hályról az Ecce Homo, és Liszt életregénye, a Magyar rapszódia. Madách Imre fele-
ségének, Fráter Erzsinek életregénye az Erzsi tekintetes asszony  Nyírőtől az  Úz Ben-
ce és az Isten  Igájában,  majd Tamási Áron Ábel könyvei után  következett a tömény 
romantikus korszakom: Daphne du Maurier Manderley ház asszonya, Margaret Mitc-
hell Elfújta a szél, Knittel Via Mala, Sienkiewitz Quo vadis, és Bulwar Pompei vég-
napjai, után természetesen Axel Munthe San Michelle regénye.  Rachmanova köny-
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vei: a Házasság a vörös viharban, a Szerelem, cseka, halál és a Bécsi tejesasszony 
azért keltették fel a figyelmemet, mert anyám nagyon dugdosta őket, lévén az író a 
tiltott könyvek fekete listáján. Talán túl fiatal voltam ezek olvasásához, a címen kívül 
nem sok maradt meg emlékezetemben a könyvek tartalmából. Anyám egyik kedvenc 
írójának Lin Yuthang-nak Szétzüllött család- ját nem olvastam, mert anyám kölcsö-
nadta valakinek, nem kapta vissza, de sokszor elmesélte, idézett belőle, párhuzamot 
vonva a regénybeli és a mi családunk tagjai között. Anyám másik kedvencét, Helene 
Mathers Jön a rozson át című könyvét én is nagy odaadással olvastam. Ebből az An-
gyalt vettem feleségül –ben szerzett ismereteimet  kiegészíthettem azzal a tanulság-
gal, hogy  túltapasztaltnak sem jó lenni. De a főhős prűdségét hülyeségnek tartottam. 
Testvéreimmel édesanyánk halála után, hagyatéka rendezése közben a féltett kézi-
munkái közé eltéve találtunk rá a dobozba tárolt rongyosra olvasott könyvre. A doboz 
fedelén ez állt: 
„Életem gyönyörű regénye. Halálom után legyen a könyv az én sokat szenvedett le-
ánykámé, Ildikómé, ki az én emlékemért sokszor olvassa el, rám gondolva” 
Szerencsére csak most, idősödő koromban olvastam el anyám másik kedvencét, 
melyről olyan sokat tudott mesélni. Ez Dr Tornyai János Gyere kicsim gyere című 
könyve, mely a századközép nehéz politikai és gazdasági helyzete következtében  
lanyhuló gyermekvállalási kedvet volt hivatott fellendíteni. Én ezt az unalmas, ellent-
mondásos, túlzásoktól terhes, túlfűtött vallásos beállítottságú könyvet nem ajánlanám 
senkinek, de azért kíváncsi lennék arra, anyámnak vajon miért tetszett? Persze ezt 
már soha sem tudom meg.                                   Anyám könyvtárából még az Erdős 
Renée, Zsigray Julianna könyveire emlékszem, ezeket nagyon tiltotta tőlem, de azért 
csak sikerült beleolvasnom néhányba. Nem nagyon fogtam fel, tulajdonképpen miről 
szólnak. Felnőtt koromban értettem meg anyám tiltását. 
A sok romantikus regény után irodalmi ízlésemet apám könyvtára volt hivatott csi-
szolni. Ezt így senki nem mondta nekem, de valahogy ráéreztem. Kezdtem Vitéz 
Somogyvári Gyula összes regényével. Végigolvastam, nagyon tetszett, főleg azért, 
mert azon felül, hogy a legtöbb regénye az első világháborúról és katonákról szólt, 
mindenikben ír egy-egy szép szerelemről is, és ez a téma, bevallom, a sok romantikus 
regény után sokkal jobban foglalkoztatta fantáziámat, mint a zord háborús évek leírá-
sa. Kedvencem a Rajna ködbe vész témája igazi magyar család eredet-történet. Ké-
sőbb a Somogyvári regények hangulatát felleltem Remarque: Nyugaton a helyzet 
változatlan- jában. A hasonló téma és hangulati egybeesésekre jó példa  ugyancsak 
Remarque  A három bajtárs-a,  és  Dymphna Cusack  Ketten a halál ellen című köny-
ve. Jack London éneklő és beszélő kutyája, a Vadon szava, Mark Twain ifjúsági 
könyvei után lassan áttértem a valamivel nehezebb fajsúlyú könyvekre. A fiúk által 
oly nagyra tartott Zane Grey valahogy nem fogott meg. A két Dumas összes könyve, 
Viktor Hugo: Nevető ember -e viszont sokkal jobban foglalkoztatott. Sokszor olvas-
gattam Sven Hedin svéd újságíró tibeti utazásáról írott könyvét. Nagyon érdekesnek 
találtam, régi, elmosódott fényképekkel, rézkarcokkal illusztrált vastag könyvre em-
lékszem.  Kosáryné Réz Lola könyve, az Ulrik inas kicsit túlfűtött volt az én akkori 
ízlésemnek. 
Hiába faltam a könyveket, bizony be kell vallanom, az iskolai kötelező olvasmányok-
kal meggyűlt a bajom. Valahogy nehezemre esett ezek olvasásának nekikezdeni. Sze-



rencsére apám, Magyar Irodalmi Lexikon-ja (Dr. Ványi Ferenc szerkesztette, de mint 
Pintér – féle lexikont emlegette mindenki pedig Pintér Jenő csak egyik ellenőrizője 
volt) segített rajtam, kötelező olvasmányaim legtöbbjének tartalmát megtaláltam ben-
ne. Csak azon izgultam, hogy a magyar irodalom-tanárnőm nehogy rájöjjön a turpis-
ságra. De nem vette észre, sőt többször is megdicsérte a könyvekről írott beszámolói-
mat. Azt hiszem, ő nem tudott a lexikon létezéséről. De hiába ügyeskedtem, a lelkiis-
meretem csak nem hagyott nyugodni, és lassan –lassan elolvastam az eredeti könyve-
ket is. 
Az úgynevezett ponyvaregényekkel furcsa módon, először az iskolában találkoztam, 
tizennégy éves koromban.  Jobban mondva, az iskola tanári szobájában. Ennek a ta-
lálkozásnak a körülményei említésre méltók. Valahol már leírtam, hogy mikor szüle-
im válása után két év anyai felügyelet után apámhoz kerültem, abba az iskolába jár-
tam, ahol tanított. Ha délután is volt órája, én a tanáriban készítettem el leckéimet, a 
tanárok jöttek-mentek, nem törődtek velem, a szünetekben néma figyelője lehettem a 
tanárok „hétköznapi” arcának.  
Nagyon fegyelmezett gyerek voltam, tudtam, órákon nem szabad mással foglalkozni. 
Ha ilyesmit észrevett egy tanár, azonnal elkobozta azt a tárgyat, amivel a diák figye-
lés helyett foglalkozott. Legtöbbször könyvet koboztak el, és természetesen egyúttal 
kiselőadást is tartottak a ponyvairodalom silányságáról, romboló hatásáról. Ez a rend-
szeres tiltás egészen kíváncsivá tett, milyen is ez a lenézett, ostorozott irodalom? So-
káig nem kellett várnom, mert a tanárok, amint a tanáriba léptek hangosan bejelentet-
ték, éppen milyen című könyvet koboztak el a diákoktól. És elképedésemre kollegái 
egymással versengve igényelték az éppen aktuális „szennyirodalmat”. Nem irtóztak 
tőle, sőt olvasták, csereberélték egymás közt. Egyszer az egyik könyvet valaki letette 
az apám helye mellé. Félszemmel elolvastam a címet: Kopogtass és lépj be. Már be-
csengettek a következő órára, a könyv ott maradt. Apámnak lyukas órája volt, hát 
félénken megkérdeztem, elolvashatom-e én is az ott hagyott könyvet? – Miért ne, - 
mondta apám - de ne várj sokat tőle, ez ponyva. Talán ha tiltott volna, nagyobb fi-
gyelmet szentelek a könyvnek. Így viszont már eleve kritikusan láttam hozzá. Csak 
jóval később jöttem rá, hogy az a könyv, melyet én elolvastam és megállapítottam 
róla hogy, hát ez tényleg hülyeség, mert nem lehet semmit megérteni, két kötetből áll 
és én második kötetet olvastam el. Mikor megkérdeztem apámat, ha a diákoknak 
megtiltják az „ártalmas” ponyvairodalom olvasását, a felnőtteknek miért nem árt? 
Megmagyarázta, hogy akinek már kialakult ízlése van, az nyugodtan olvashat bármit, 
az már könnyen szelektál, a ponyvairodalommal csak a könnyű, lazító szórakozás 
miatt rontja a szemét. Apám nekem soha nem tiltotta a ponyvák olvasását. A Szívek 
harca, a Courst Mahler sorozat, (ebből elég volt egyet olvasnom) meg a többi sziru-
pos regény nyugodtan heverhetett tőlem bárkinek a könyvespolcán, nem voltam rá 
kíváncsi.  
Nagyon szerettem Móra Ferenc írásait. És itt újra az írások hangulatáról kell beszél-
nem. Soha senkitől nem kérdeztem meg, mi a véleménye az írott szó hangulati elem-
zéséről, csak azt tudom, hogy én sokszor ilyen módon csoportosítok. Móra írásai 
nekem „angolosak” és általuk szerettem meg az angol irodalmat. Dickens Pickwick 
Klub -ja egyik kedvencem ma is.  
Móricz Zsigmond összes könyvét elolvastam, jó könyvek, de én nem igazán szeret-
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tem őket, azt hiszem ebbe az is közrejátszott, hogy szerepeltek az iskolai kötelező 
olvasmányok listáján, de ettől függetlenül is túlzottan nyersnek, életszagúnak talál-
tam regényeit. Jókai viszont elringatott. Bármilyen tragikus eseményt is úgy tudott 
megírni, hogy az olvasót nem sértette, inkább felébresztette empátiáját a sokszor eset-
len pozitív hős iránt. 
Mikor az egész család könyvtárát kiolvastam, beiratkoztam a városi könyvtárba. Ott 
bukkantam rá a sci-fi irodalomra. Egy időre az űrutazás és az űrlények foglalkoztat-
ták fantáziámat.  Stanislav Lem Polaris -ának olvasása talán túlbecsülése volt befo-
gadóképességemnek, furcsa, rossz érzéseket keltett bennem, nem volt igazán jó ol-
vasni. Néhány könyv viszont nagyon is pozitív irányba fejlesztett. Ezek közül Zsol-
dos Imre A Viking visszatér címűt olvastam nagy érdeklődéssel többször is. De ebben 
a regényben nem a távoli bolygók és az azokon lehetséges élet felfedezése volt szá-
momra megkapó, hanem a főhős röghöz kötöttsége, örök vágyakozása a talán végle-
gesen elhagyott Föld után. Bár kényszerű, de végül is nagyon önzetlen önfeláldozását 
nagyon átéreztem és méltányoltam.  
Érettebb kamasz koromban olvastam Louis Bromfield  Árvíz Indiában  című regé-
nyét. Ez a könyv végigkísérte az életemet, amolyan „problémamegoldó” könyvem 
lett. Ha túlságosan sok gondom, bajom gyűlt össze és nem találtam kiutat, megoldást, 
elővettem az „Árvizet”. Rendszertelenül, ahol kinyílt onnan olvastam, úgy figyelve a 
szövegre, mintha először látnám. És olvasás közben megoldódtak a bajok, helyükre 
tevődtek a dolgok. Megújult erővel tettem le a könyvet. Úgy látszik, apám észrevette 
öngyógyító módszeremet, mert egyszer, mikor meglátogatott és az éjjeliszekrénye-
men meglátta a könyvet, azt kérdezte: „Nos, most mi a gondod?” 
Édesapám húgai is elláttak jó könyvekkel, nagy könyvmoly volt az egész Tóth csa-
lád. Sokszor hallottam őket viccelődni: „Te bozorgány.” Melyre a válasz: „Te ló.” 
vagy „Te Dörög Zultán” volt. Rájöttem, valamilyen könyvből idézve derülnek olyan 
jókat. Láttam is, miből idéznek, de az akkori „sorok között is olvasni” világban azt 
hittem, valami titkolni való tiltott könyvet kérnek kölcsön egymástól, mikor azt hal-
lottam:-„Adj valami rejtőt.” S a kapott könyvön ez állt: P. Howard. Csak mikor már 
kezdték Magyarországon újra kiadni a kalandos regényeket jöttem rá, hogy nem 
konspirációnak voltam fültanúja. Imígy lettem én is lelkes olvasója P. Howard, alias 
Rejtő Jenő könyveinek, és kedveltem meg Piszkos Fredet, meg a többi érdekes figu-
rát. 
Nehezen tudom abbahagyni gyermekkori és kamaszkori olvasmányaim felsorolását, 
egyre több könyvcím, viszont íróik neve vagy egyáltalán, vagy tévesen jut eszembe. 
Hiszem, gyerekkorban ki figyel oda az ilyen „fölösleges” részletre, mint egy könyv 
írójának neve! 
Könyv-szeretetem életem sok nehézségén átsegített. Szórakoztatott, tanított és víg-
asztalt. És nem csak az „Árvíz” volt rám stressz oldó hatással, felnőtt koromban újra 
elővettem gyerek- és ifjúkorom kedves könyveit, ezek közül néhányat immár ron-
gyosra olvasva őrzök a felnőttkori kedvenc könyveim között. 
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Molnár Veress Mária 
 

Út a kásahegyen át  
regényrészlet 

 
ó kinek háza s hazája valahol a befagyott óceán izland s 
kanada közti jégmezője fölött egy szinte állni látszó 
idegen felségjelű repülőgép  

Kányádi Sándor 
 

A lökhajtásos gépmadár álomba ringató duruzsolással siklott a felhőtenger 
tetején. Úgy tűnt, mintha az utasokkal együtt ő maga is elszenderült volna ebben a 
mozdulatlan száguldásban. A pici, kerek ablakon át sóvárogva bámultuk a semmit. 
Szemünk nem a látványt kutatta, hanem utunk elképzelhetetlenül messzinek tűnő 
végpontját. Azt a helyet, ahol majd új életet kezdünk. Mert nem kirándulni, nem 
világot járni indultunk útnak mi hárman azon a fagyos januári napon. Úgy csomagol-
tunk, mint akik biztosak abban, hogy ezt az utat csak egy irányba lehet megtenni. 
Nem azért hoztuk magunkkal a ruháinkat, kedvenc könyveinket, az edényeket és az 
ágyneműt, hogy legyen, amivel megtölteni a bőröndöket. Ezekben volt minden 
ingóságunk. Pontosabban mindaz, amire szabályos kitelepedési útlevéllel rendelkező 
kivándorlókként engedélyt kaptunk. 

Az eszünkkel mindvégig tudtuk, hogy utunk egy ismeretlen világ légüres terébe 
vezet - oda, ahol idegen és érthetetlen lesz számunkra minden - de ez akkor 
egyáltalán nem számított. Mindennél fontosabb volt számunkra a bizonyosság, hogy 
családunk másik fele vár ránk az út végén. Az átélt izgalmak, a történelmi fordulat, 
melynek tanúi voltunk és az utazás újdonsága zsibbadttá tett. Nem éreztük az 
elszakadás fájdalmát. És azt sem fogtuk fel, hogy utunkért micsoda árat fizettünk. 
Nem tudatosult bennünk, hogy valójában mindent, mit puszta testi valóságunkon 
kívül a magunkénak tudhattunk, fel kellett áldoznunk azért, hogy eljöhessünk. El 
kellett szakadnunk az otthonunktól, életünk magannyi apró mozzanatára emlékeztető 
tárgyainktól, a tájtól, melynek minden hajlatát betéve ismertük, a simára taposott 
macskakövektől, temetőkben nyugvó őseinktől, az ismerős arcoktól, rokonaink ölelő 
karjaitól, a baráti kézfogásoktól, az egymást félszavkból is megértő emberektől, 
anyanyelvünk zuhatagától, a mindennapok gondjaihoz igazodó szokásainktól, az 
ivóvíz ízétől és a nyitott ablakon beáramló szél illatától. 

- Áll a repülő a levegőben! - robbant ki Ágociból a türelmetlenség - Már órák óta 
áll. Látod? A felhők meg se moccannak alattunk. Így soha nem érünk oda. Menj, 
mondd meg a pilótának, hogy csináljon már valamit! 

Fölösleges volt bizonygatnom az ellenkezőjét, hiszen ő maga is tisztában volt 
kijelentése képtelenségével, de legalább alaposan kisírta magát, és ettől 
megnyugodott. Hosszú szempilláin még sokáig ott remegtek a könnycseppek. Indike 
nem hisztizett. Komolyan ült és a hajával babrált, mint mindig, mikor gondolataiba 
merül. Egyik hajtincse végét két ujjával összecsípte, és akár egy ecsettel, szurkálni 
kezdte vele a másik kezét. 
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Akkor, a minden madárnál sebesebben szálló gép kerek ablaka mögötti 
ücsörgésünk néhány órájában egyedül csak a megérkezés egyszeri és megismételhe-
tetlen másodpercére tudtunk gondolni. Amikor majd ismerős kezek ragadják meg a 
kezünket, ismerős vállakra borul a fejünk, jól ismert hangok szólítanak nevünkön, és 
mellünkből kiszakadhat végre a célba értek boldog, felszabadult sóhaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mennyire kell beilleszkednünk? 

 
„Ha villamoson utazunk, kell a villamoson érvényes  viselkedési szabályokat 

követnünk, de nem kötelező megcsókolni a kalauzt” 
Cs. Szabó László a beilleszkedésről. 
 

- Tudnak az unokák magyarul? - kérdezte szigorúan egy idősebb pesti  látogató 
hölgy. 
    Sarokba voltam szorítva. Mit mondjak, hogy a látogató megnyugodjon? Hazudjam 
azt, hogy „Természetesen, mind a négy gyerek elég jól beszél magyarul.” 
    Vagy mondjam azt, ami igaz, hogy egy szót sem tudnak?  A félhazugságot válasz-
tottam, hogy egy kicsit tudnak. Mert mindegyik tud annyit, hogy “köszönöm szepen.”  
Nem szépen, hanem szepen.  Ez valóban kicsi tudás. 

A hölgy némileg megnyugodott. Mert ugye Pesten  tudják azt, hogy kell külföld-
ön unokát nevelni, ha például csak az egyik szülő magyar,  a másik norvég, svéd, 
vagy dán. Este fáradtan jönnek haza, vacsorát kell főzni, a gyerekeknek norvégül, 
svédül. dánul kell leckét kell csinálni. Utána jönne a magyar tanulás a pesti elképze-
lés szerint? 

A valóság  sajnos más. Elgondolkozhatunk a magyarság három nagy csoportján, s 
hogy ez a három csoport hogy találkozik a beilleszkedés problémáival. 

Három csoport?  
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Igen. Az első a mai Magyarország lakossága. 
    A második a Trianonnal elszakított részek magyarsága, a felvidékiek, a kárpátaljai-
ak, az erdélyiek és a délvidékiek. 

A harmadik csoport mi vagyunk, a hazánktól távolra szakadtak, volt menekültek, 
emigránsok, szabad akaratból kivándoroltak. 

Az otthoni magyarok 
Biztos sokan tiltakoznak, hogy miért beszélünk erről a csoportról, de mégis szól-

junk pár szót róluk.  Hiszen otthon is 1945-46-ban óriási beilleszkedési követelmé-
nyek voltak, teljesen új társadalmi  rendszerrel. Nem túlzás azt mondani, hogy az a 
beilleszkedés nehezebb volt, mint a beilleszkedés a Skandináv világba, ahol talán 
sokat kínlódtunk, de félni legalább nem kellett. 

Aztán jött az 1989-es rendszerváltás, s az új rendszerbe való beilleszkedés, ami 
sokak szerint máig nem sikerült. Koltai Lajos, a Mefisztó c. film Oszkár díjas opera-
tőre adott nemrégiben interjút a magyar TV-nek. Ő többet dolgozik kinn, mint otthon, 
így  otthoni és kinti szemmel egyaránt jól látja a mai magyar társadalmat. Ő mondta, 
hogy kint volt épp akkor, mikor a rendszerváltás volt. Ez nagy  örömet okozott neki. 
És nagy szomorúsággal látta, mikor hazament, hogy a magyarok megkapták a sza-
badságot, de nem tudnak élni vele. Hisz az utolsó két évszázadban sose volt Magya-
rország igazán szabad, honnan tudnák? - kérdi Koltai. 

   Szomorú beilleszkedési probléma. Ha hazalátogatunk, mi is érezzük, hogy a 
hangnemmel, mentalitással van baj. 

Az elszakadt területek 
E sorok írója Felvidéken született a két háború között, amikor Felvidék  csehszlo-

vák volt. Ott is be kellett illeszkednünk az idegen közegbe.  38-tól 45-ig magyarok, 
majd újra  csehszlovákok lettünk. Aztán egy csinos  marhavagonban  kis cókmókunk-
kal áttoltak bennünk  a magyar oldalra, amit finoman lakosságcserének neveztek. 
Kevésbé finoman: erőszakos kitelepítésnek, vagyonunk elvesztésével. 

 A rokonság fele így járt, másik fele ma is a Csallóközben s Kassán él. 
A kassai rokonok nagy bánata, hogy fiúk szlovák lányt vett el, aki nem hajlandó 

magyarul megszólalni s az unokák egy szót sem tudnak magyarul. 
A csallóköziek ugyanígy vannak.  Mindez tíz kilométerre   Magyarországtól törté-

nik.  Mit szóljunk mi kétezer kilométerről? 
   2009 szeptemberétől megbüntetik Szlovákiában azt, aki hivatalos helyen ma-

gyarul beszél. Ott, ahol ezer éve magyarok laktak.  Micsoda megalázó beilleszkedési 
követelmények ezek! Pár hete figyelmeztettek bennünket dunaszerdahelyi rokonaink, 
hogy hivatalos dolgunkat elintézendő, legyünk óvatosak a tanácsházán, ne beszéljünk 
magyarul, mert nekik lehet belőle bajuk. Ez  megalázó, emlékezzünk erre a szóra, 
mert nekünk legalább a megalázó szót  nem kell saját skandináviai problémáinkhoz 
kapcsolni. 

Erdélyben is jártunk, Farkaslakán, Tamási Áron szülőfalujában. Kis falu, éli a 
maga álmos magyar életét, a román hatóságok  teljesen elhanyagolják. De gyerekeik, 
ha a szegénységből ki akarnak törni és bemennek Kolozsvárra, vagy Nagyváradra 
dolgozni, hasonló helyzetbe kerülnek, mint a felvidékiek: „Minél jobban beillesz-
kedsz, annál könnyebb életed lesz”- szól az íratlan szabály. 
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Skandináviai beilleszkedés 
Ha egy társaságban elfogy a téma, csak el kell ejteni pár szót  s megindul a heves 

vita. Például meg lehet kérdezni a társaság véleményét arról, hogy fontos-e, hogy 
gyerekeink tudjanak magyarul, vagy ez csak kedves romantika? 
      Nagyon fontos! - fogják többen mondani. Miért? - kérdezhetjük. Mert az hozzá-
tartozik a magyarságunkhoz s nem szabad a magyarságunkat  feladni.   
     És az unokáknak is fontos, hogy tudjanak magyarul? - kérdezi az ördög ügyvédje. 
A válasz talán kissé bizonytalanabb lesz, hiszen ha a válaszoló őszinte, akkor tudnia 
kell a generációk közti különbségről: talán másnyelvű a házastárs,  a magyar kultúra 
távolnak tűnik, stb. 

   Egy álláspont az, hogy ha már szabad akaratból ide jöttünk s gyermekeink itt 
születtek, anélkül, hogy ezt ők kérték volna, akkor nekik meg kell adni a maximális 
szabadságot, lehetőséget, hogy itt érvényesüljenek. Nem hazaárulás az új életbe való 
beleilleszkedés.  S milyen jól jártunk  akkor, mikor a szlovák  Sándor Petrovics bele-
illeszkedett a magyar kultúrába s Petőfi Sándor lett.  Klapka György hősiesen védte a 
magyar csapataival  Komárom várát, Kossuth hű barátja lett az emigrációban. Pedig 
nagyapja még morva katonatiszt volt, aki Temesvárra költözött. Apja már Temesvár 
polgármestere, ő meg magyar tábornok.  

Beilleszkedés, de volt ebben rossz? 
Ha a társaság józan és nem vesznek a résztvevők egymással össze, akkor talán 

eljutnak arra a középútra, hogy a beilleszkedés foka  magánügy, mindenki a lelkiis-
merete szerint cselekedjen, senkinek nincs joga másnak irányelveket adni. S igazat 
adunk Cs. Szabó Lászlónak, hogy  viselkedni kell tudni a villamoson, de nem kell 
megcsókolni a kalauzt.  
    Végtére is nekünk könnyű: nem kell muzulmán burnuszunkat levetnünk, elég ha 
megtanuljuk a nyelvet, civilizáltan viselkedünk, követjük a társadalom játékszabálya-
it.  

S  akkor szívünkben magyarok maradhatunk.  
Talán úgy van, hogy mikor beilleszkedési problémákról beszélünk, akkor tulaj-

donkép fáj a szívünk azt látni, hogy gyermekeink, s főleg unokáink, hogy szakadnak 
lassan el a magyarságtól. 

Borka László 
Oslo 

 
 
Ondrusek Julianna 

 
VIHARLÁMPA  

  
Mindnyájunkkal megesett egy-két történet, amely arra az idöre nyúlik vissza, 

amikor Svédországban nem volt számunkra használható szótár. A nyelvi nehézségek 
miatt nem egy alkalommal kerültünk kellemetlen helyzetbe, de ma már derüsen 
emlékezünk vissza ezekre az epizódokra.  
Az alábbi történet Hindåsban játszódott le ahol a „bokorugrásunk” után 1956 decem-
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berében szállást kaptunk. Persze, gyorsan elterjedt ennek a híre a környéken és a kí-
váncsi szemlélődök hamar felfedezték azokat az ifjú legényeket, akik személyében 
egytől-egyig a magyar szabadságharc vitézeinek megtestesítőit látták.  

A felénk áramló szimpátia többféle formában nyilatkozott meg, de a leginkább 
szembetűnő a serdülő lányok részéről áramlott felénk - azaz az előbb említett titánok 
felé. Nem legény a talpán az, aki nem él az ilyen felkínált alkalommal, így aztán ke-
vés kivétellel a mi szabadságharcosaink nagyon rövid idő alatt Don Juanokká vedlet-
tek át. Megszegve a tábor szabályát - egy sokat ígérő „légyott” reményében - estén-
ként a zárás után portyázásra indultak. A közeli erdőt alkalmasnak találták, de nem 
számoltak azzal a korom sötétséggel, amely ott fogadta őket - nem beszélve a rön-
kökről és a járhatatlan útvesztőkről.  

- Nem ártana egy zseblámpa - dünnyögte az élenjáró.  
      - Megúsztuk a bunyót Budapesten - itt meg még kitörjük a nyakunkat! Nem ér 
annyit az egész cécó - menjünk vissza - tette hozzá Sanyi Újpestről.  
Tanakodásba kezdtek, szembeállítva a leselkedő veszélyt a kínálkozó lehetőséggel - 
amely egy szőke hajú kislány személyébe rajzolódott ki előttük.  
Dodó - az az Üllői-úti srác - akinek a szavát sem hallották eddig - és akit a Pál-utcai 
fiúk című könyv kis Nemecsekjének tartottak - úgy elkornyította magát, hogy hatásá-
ra azonnal megálljt parancsolt a vezér.  

- Figyeljetek csak rám! Menetközben láttam itt az erdő szélén egy kis házat - 
menjünk be oda és kérjünk kölcsön egy zseblámpát.  

A javaslatot tett követte, és Árpád apánk kései utódai illemtudóan bezörgettek a 
kis ház ajtaján. Azt a problémát, hogy egy szót sem tudtak svédül, nem találták aka-
dálynak, hiszen csak szelíd arcot kell vágni a dologhoz és csak annyit kell mondani, 
hogy: LÁMPA.  

Az ajtó szélesre tárult és egy idős asszony jelent meg. Személyében valamennyien 
az otthon hagyott nagymamát vélték látni - így nem volt nehéz szelíd arcot vágni.  
     -Lámpa, lámpa - mondták kérő hanglejtéssel szinte egyszerre.  
Az asszony megértően mosolygott, az ajtót a bizalom és a barátság jeléül tárva hagy-
va kutatni kezdett a szoba egyik sarkában. Rövidesen visszajött egy viharlámpával a 
kezében. A fiúkon - a lámpát látva szinte átsuhant egy hazai fuvallat - hiszen eddig 
úgy hitték, hogy viharlámpát csak otthon használnak - otthon is csak istállókban, 
vagy szénakazlak közelében.  

- Viharlámpa!-  kiáltották némi csodálkozással, de kitörö örömmel.  
A kedves segitökész asszony meghökkenve, érthetetlen vonásokkal az arcán sarkon 
fordult és elvitte a lámpát - azután visszajött és dérrel-dúrral az orrukra csapta az aj-
tót.  

Csak sokkal később tudtuk meg azt, hogy mi a különbség a viharlámpa és a VI 
HAR LAMPA  között.  
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NEGYVENÖTÖDIK ÉNËK 
Pohjola banyája betegségëkkel rontja Kaleva fiait. 

 Szülés-segítő és gyógyító ráolvasások. 
 
 
     Louhi, Pohjola banyája valahogy fülébe vëtte, Väinölä-ben mint vigadnak, Kaleva 
miként mëgéledt Szampónak szilánkjaitul, tarkatornyos roncsaitul. (6) 
     Azt igën mëgirígyëlte; ëgyre forgatta fejében, milyen szenvedést szërëzzën, mily 
halálnëmët találjon Väinölä veszëdelmére, Kaleva-fiak fejére. (12) 
     Fohászkodott Ukko úrhoz, egek Istenét imádva: „Világnak ura, nagy Ukko! Ke-
resd mëg Kaleva népit, látogassad jégesővel, tűhëgyës tüzes söréttel! Avagy sűllyel 
sújtsd nëmüket, irtsd ki őket irmagostul, férfiát a földre döntve, asszonyát az ól-
alomra!” (22) 
     Tuonela csipás cselédje, Alvilágnak vaksi véne, Tuoni sarjai silánya, bajba bájoló 
boszorka, kútja mindënféle kórnak, forrása ezër fekélynek, förtelmes fekete képű, 
rëttenetës rusnya bőrű – (30) 
     - ez az Alvilág rimája, vakvilág világtalanja ágyát árokszélre rakta, vackát úttalan 
utakra; fordítva feküdt a szélnek, hátával fagyos hidegnek, fërgetegëknek farával, 
napkelet felé fejével. (38) 
     Szél kerekëdëtt keletrül, érkëzëtt veszëtt viharral. Szél a szörnyet fölcsinálta, hasa-
sodni harmatozta sarjatlan-sivár mezőben, zsëndületlen zsombikosban. (44) 
     Hordozta kemény hasában méhe mázsás töltelékit; három hónapig viselte, négy-öt 
hónapig növelte, hetet-nyolcat is haladta, kikerekëdëtt kilencre; szokása szërint a 
nőknek tizedfél felé közelgëtt. (52) 
     Múltával kilencediknek, kezdetén követkëzőnek vemhe kőkeményre válott, 
këgyetlenül fájni kezdëtt. Szülendőit mégsë szülte, kölykeit ki nëm vetëtte. (58) 
     Már a vackát váltogatta, más helyekre vánszorogva: fialni cudar cemënde, piripofa
-vaskemënce kőhasadékba húzódott, sziklabarlang belsejébe; szülendőit mégsë szül-
te, kölykeit ki nëm vetëtte. (66) 
     Kölykező odut keresëtt, könnyülő helyet hasának ingó-bingó ingoványban, 
locskolódó lápkutakban; nëm talált tanyát azonban, könnyülő helyet hasának. (72) 
     Szállott kölykező kínokban, hasfakasztó fájdalomban tüzes örvényëk ölébe, vad 
vizeknek forgójába, három zúgónak zajába, kilenc part alatt lapulva; szülendőit 
mégsë szülte, kölykeit ki nëm vetëtte. (80) 
     Keservesen bőgni kezdëtt, rítt a rusnya rossz rëmonda;; hogy hová lëgyën, së tud-
ta, mostanság kihëz mëhetne, hol talál helyet szülésre, ahol kölykeit kivesse. (86) 
     Fëlhőbül felelte Isten, Alkotó alákiáltva: „Rossz vityillót látsz a lápon, 
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tengërparton álldogálni messze puszta Pohjolában, szomorú Sariolában: oda 
elmëhetsz fialni, méhed magzatát kivetni; oda jókor lësz jövésëd, nélkülözik ott a 
néped!” (96) 
     Tuoni toprongyos lëánya, Manalának csúf cselédje Pohja portáját elérte, szaunáját 
Sariolának, szülendőit ottan szülni, méhe magzatát kiadni. (102) 
     Louhi, pohjolai asszony, Pohja foghíjas banyája bébocsátotta titokban, loppal für-
dőházba vitte: në jusson falu fülébe, hogy a híre szét në fusson. (108) 
     Fürdőt loppal fëlfűtötte, sebbel-lobbal mëgcsinálta; ajtót gondosan bekente, sarkát 
sörrel átitatva: në nyikorogjon, ha nyílik, csikorogva zajt në csapjon. (114) 
     Száját akkor szóra nyitva, maga mondta, fölfelelte: „Természettündér, nagyasz-
szony, aranyasszony, ékësségës, egész női nëmnek őse, asszonyoknak és anyáknak! 
Térdig lábolván a lápba, övig öltözvén habokba, szëdve varkóváladékot, gyűjtve 
mënyhal-hányadékot, kenëgesd a csontközöket, tágítsd széleit szërëddel, bocsássad a 
lányt bajábul, hasa harcábul az asszonyt, kiszabadítva kínokbul, hasfakasztó 
fájdalombul! (130) 
     „Ám ha ennek nincs hatása, ó, Egek Ura, nagy Ukko! Jöjj magad, mikor könyör-
günk, látogass hozzánk, ha hívunk! Csávában szëgény cselédke, asszony harcol itt 
hasával szauna füstje fëllegében, fürdőházunknak hevében.” (138) 
     „Markold mëg aranydorongod, fütykösödet félkezeddel: avval ajtaját kidöntsed, 
ajtófélfát szétfeszítsed, szülőzárát szétszakítsad, torlaszait összetörjed: apraja-nagyja 
hadd haladjon, idétlenje is kijöjjön!” (146) 
     Erre már a rosszfélének, Alvilág vakondokának méhe mégiscsak mëgindul: rossz 
porontyokat potyogtat rezes-rátétës lepëlre finom ködfüggöny mögében. (152) 
     Kilenc kölyköt tëtt világra ëgyetlen rövidke éjjel, csak ëgyszëri gőzvetéssel, 
ëgyszër forralt fürdejében: ëgyhasi ikërhadakat, méhe mázsás töltelékit. (158) 
     Mindën kölykit mëgnevezte, magzatait mëgjelölte, aszërint, ahogy születve jöttét 
mindënik jelëzte: hogyha szúrt, tëhát Szúrásnak, ha szaggatott, Szaggatásnak, Csúz 
lëtt, hogyha csúszni kezdëtt, Kelevény ha kelni készült, ha csak elfeküdt, Fekélynek, 
lépőt hívta Lépfenének, óvatosat Ótvarosnak, dögönyözőt Döghalálnak. (170) 
     Ëgynek nëm jutott nevezet: fészëkfentő kisfiának. Ezt az ëgyet mëgtagadta, manó-
nak vizekre verte, lápra száműzte lidércnek, általános ártalomnak. (176) 
     Louhi, Pohjola banyája többi kölykét mind kiküldte párás félsziget fokára, szélire 
ködös szigetnek. Káros kölyköknek hadával betegségëket bocsátott Väinölä-nek 
vesztésére, Kaleva-fiak fejére. (184) 
     Sorvadt Väinölä-nek sarja, kínlódott Kaleva népe mindënféle furcsa kórtul, 
rejtélyës-ragályosoktul: matrac mëgrohadt alattuk, pokróc pállott szét fölöttük. (190) 
     Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők tudósa népe mentésére méne, védelmére 
rossz varázstul, a halállal hadba szállva, kórhadakkal harcra kelve. (196) 
     Fürdőházat fëlfűtötte, kövek halmait hevítve sok jófajta tiszta fával, folyóhordalék
-hasábbal. Vizet hordott félhomállyal, vesszőt vágott szürkülettel, hajlós vesszőt víz-
be vetve, lombos ágat áztatóba. (204) 
     Mézes gőzgomolyt hajított, forró gőzfëlhőt röpítëtt áttüzesëdëtt kövekrül, parázsló
-piros lapokrul. Akkor száját szóra nyitva Istent kérte hő imával: „Jöjj e gőzgomoly-
ba, Isten, eme forró fëllegëkbe, gyógyítónak gyermëkidhëz, nyugalmat szërëzve né-
kik: szent sziporkákat lëfújva, szent salak hevét kioltva, fölöslegës hőt lëhűtve, rossz 
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forróságot kiűzve, hogy fiaidnak në ártson, terëmtményeid në rontsa!” (220) 
     „Az a víz, amit vetëttem parázsló-piros kövekre, mint csurrantott méz csöpögjön, 
illatos italra válva, mézfolyóként folydogálva; gyűljön gyönge márctavacska 
szaunakályhánknak kövérül, fürdőház mohos falárul!” (228) 
     „Nëm bírnak velünk varázzsal, nëm ronthatnak mëg ragállyal Terëmtőnknek terve 
ellen, Isten engëdelme nélkül. Ha valaki rágna rajtunk, szava szájába szakadjon, ár-
mánya torkán akadjon, szándoka dugába dőljön!” (236) 
     „Ha ëlég erő magamban, nincsen Ukko úr fiában bajok békóit lëverni, véget vetni 
rossz varázsnak: van ëlég erő Urunkban, egekën uralkodóban, fodorfëlhők közt lakó-
ban, világot igazgatóban.” (244) 
     „Világnak ura, nagy Ukko, fejëdelme fëllegëknek! Szállj lë hozzánk szükségünk-
ben, hő imánkat mëghallgatva, szabadíts e szenvedéstül, véget vess e vésznapoknak, 
babona-varázsolásnak, ránk imádkozott ragálynak!” (252) 
     „Tüzes kardot adj kezembe, sziporkázó szablyaélet, hogy a rosszat ráncbaszëdjem, 
gonoszságnak szárnyát szegjem, kínjainkat szélbe szórjam, gyötrelmeinket 
gyëpűkre!” (258) 
     „Oda küldöm kínjainkat, fájások faját kivetve: sziklabarlang belsejébe, kőverëmbe
-kőlyukakba, hogy kőhalmokat kínozzon, sziklaszálakat gyötörjön! Kő a kínokat nëm 
érzi, sírni szirtnek nëm szokása, nëm tiltakozik, ha terhet méretlenül raknak rá-
ja.” (268) 
     „Tuoni lánya, Kín-kisasszony, ki a kínkövön kotolva, hol három folyó fut össze s 
válik széjjel három ágra, fájásokat kínkövekre öntve őrölsz kín-malomban: gyűjtsd a 
gyötrelmet halomba, kék kövek közé szorítva, vagy örvénylő vízbe vetve, tengër 
mélyibe taszítsad, levegőtelen lukakba, naptul nëm sütött üregbe!” (280) 
     „Hogyha ennek sincs hatása: Kín-anyó, këgyes nagyasszony, Sérv-anyóka, kedves 
asszony, kérünk, látogass lakunkba, térj be, gyógyulást terëmtve, édës enyhületët 
adva! Hogy a fájás messze fusson, szűnjön kórnak szaggatása, beteg békésen 
pihenjën, feküdjön baját feledve, nyavalyásnak nyugta légyën, keservesnek 
könnyűlése!” (292) 
     „Vesd a kínokat vödörbe, rezes vékába a rosszat, messze mënj e bajszeméttel, 
messze fuss a fájdalommal: közepére Kínhalom-nak, Fájdalomhëgynek fokára! Fájá-
sokat főzd puhára aprócska cserépcsuporban, kiskörömnyi katlanokban, hüvelykujjra 
húzhatókban!” (302) 
     „Dombon kő vagyon középën, kőben lyuk vagyon középën, vésővel vagyon ki-
vágva, fúróval vagyon kifúrva: abba këll a kínt kotorni, fájásokat résbe rakni, gyömni 
gyötrelëm nëmeit rossz napoknak rejtëkébe: túl në élhessék az éjet, vesszenek el vir-
radatra!” (312) 
     Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők tudósa beteg részeket bekente, sebëket 
bebalzsamozta kilenc féle jó kenőccsel, nyolc fajta nemes olajjal. Száját akkor szóra 
nyitva, Istenhëz ígyen könyörgött: „Világnak ura, nagy Ukko, mënnyeknek örök 
Öregje! Fëllegët fakassz keletrül, fél észak felől fehéret, délrül duzzadó kövéret! 
Mézédës vizet csëpëgtess gyógyírul gyöngélkëdőknek, betegëknek balzsamá-
ul!” (328) 
     „Sëmmit sëm tudok magamtul, csak ha Alkotóm akarja. Adjon Alkotónk malasz-
tot, siessën Urunk segédül azokhoz, akiket láttam, kikre karjaim kitártam, kiket szám-
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mal szólogattam, kikre lëlkëmet lehelltem.” (336) 
     „Kit nëm érëk el kezemmel, Isten illesse kezével; kit ujjaim nëm tapintnak, tapint-
sa Terëmtőnk ujja! Égi ujjak ékësebbek, Terëmtőnk tenyere lágyabb.” (342) 
     „Igédet idézzed, Isten, hallasd szózatod, Hatalmas, gyere gyógyítóerőddel! Add, 
hogy éjjel ép lëhessünk, áldd mëg békével napunkat! Fájdalom fejünk në bántsa, tes-
tünk gyötrelëm në gyűrje, në szorongassa szívünket, mëghiúsuljon hatása, kicsorbul-
jon körme rajtunk, soha sëmmikor së ártson, míg csak hold halad az égën!” (354) 
     Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők tudósa véget így vetëtt a bajnak, 
betegségëket lëbírva, ravasz rontást messzeűzve, vajákos varázst lëtörve. Kaleva ho-
nát halálbul, visszahozta végveszélybül. (362) 
 

NEGYVENHATODIK ÉNËK 
 Pohjola banyája medvét küld Kalevala ellen. 
 A medve elejtése, a medvetor mëgünneplése. 

 
     Mënt a plëtyka Pohjolába, híre szállt hideg hazába, hogy Väinölä már mëgéledt, 
Kalevalában kimásztak ama bájolás-bajokbul, különlegës kórságokbul. (6) 
     Louhi, pohjolai asszony, Pohja foghíjas banyája fölháborodott e hírre. Száját szóra 
is nyitotta: „Tudok tán ëgyéb tanácsot, még valami volt eszëmben: erdőbül medvét 
mënesztëk, a vadonbul görbekarmút Väinölä vetéseire, Kaleva karámaira.” (16) 
     Medvét támasztott a torsrul, dúvadat a mély vadonbul Väinölä vetéseire, Kaleva 
gulyái ellen. (20) 
     Vénëk véne Väinämöinen kovács műhelyébe méne: „Ilmari komám-kovácsom! 
Kopját kéne most kivernëd, új hajítót, három élűt, réznyelet faragva rája! Mézevőre 
kéne mënnëm, kincsësködmönre vadásznom, mert a ménjeimet marja, kancáimba tép 
a karma, nyomorgatja nyájaimat, jószágomat szétszalasztja.” (32) 
     Kopját készítëtt a mestër, nëm volt nagy, nëm is kicsinke: középméretűt ková-
csolt; farkas volt hëgyére vésve, pëngéjére medve metszve, jávorszarvas járt alatta, 
csikó csëllëngëtt fölötte, nemes vadrén volt középën. (40) 
     Hulldogált a hó a hétën, földet vékonyan bevonta, mint az őszi birka gyapja, vagy 
a téli nyúl pihéje. Vélte mostan Väinämöinen, tervét szóval is kimondva: „Kerekëdik 
arra kedvem: Mëtsolába kéne mënnëm erdőlányok látására, kék kötényësëk körébe. 
(50) 
     „Válok népemtül vadonba, társaimtul társtalanba. Végy be, erdő, embërëdnek, 
társaságodba, Tapio! Segíts, hogy sikerrel járjak, erdő szépit mëgszërëzzem!” (56) 
     „Mielikki, vadon virága, Tellervo, Tapio lánya! Tartsad kordában kutyádat, ëbedet 
kötözd erősen régi fenyvesfészëréhëz, tölgylombos levélszínéhëz!” (62) 
     „Bundácskám, vadon bogyója, mézes mackóm, labdaforma! Hogyha lépteimet 
hallod, észrevëszëd érkëzésëm, karmod karmantyúdba dugjad, agyarad ínyëdbe rejt-
sed, nëhogy énbelém bocsátva testëmet találja marni!” (70) 
     „Gombolyagocskám-galambom, kedves mézevő barátom! Aludj zsënge 
zsombikosban, sziklaszálon szunnyadozva, lëngő lombok árnyékában, szálfenyők  
alatt szuszogva! Mézes mackóm, ott mëgülhetsz, kényre-kedvre forgolódhatsz, mint 
fogolymadár a fészkin, rejtëkén ülő rucácska.” (80) 
     Vénëk véne Väinämöinen hallja: kaffognak kutyái, ëbei igën ugatnak 
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szűkszëműnek udvarában, tömpeorr tanyája mellett. Száját szóra nyitva, mondta: 
„Azt hivém, kakukk kiálta, kedves kisma-daram szóla. Bizony, nëm kakukk kiálta, 
nëm szívem madara szóla: hallám kedvesebb kutyámat, jelës jószágom ugatni ajtaján 
öregapónak, házatáján hírës hősnek.” (94) 
     Vénëk véne Väinämöinen mézes mackóját mëgölte, selyëmágyát széjjelszëdte, 
drága dunnáit kidobta. Száját szóra is nyitotta, maga mondta, fölfelelte: „Tégëd álda-
lak, Terëmtő, hála nékëd, ó, Hatalmas, hogy ajándokod vëhettem, erdő ékësét elejt-
ve.” (104) 
     Kedves kincsét nézëgette, száját szóra nyitva mondta: „Mackókám, arany apóka, 
mézes mancsocskám, galambom! Në lëgyél nehezteléssel; vesztëdet nëm én okoz-
tam. Magad pottyantál a mélybe, lombjaid közül kiesve, fagatyácskádból kihullva, 
fenyőbundádból kibújva. Síkos ám így őszidőben, mikor bé vagyon borulva! (116) 
     „Erdeink kicsiny kakukkja, aranybundájú bozontos! Hagyd magára régi házad, 
hidegën maradt tanyádat, nyírfalombba bújt lakásod, vesszőbül fonott csërényëd! 
Diadalutadra indulj, készülj, erdőnek királya, könnyű lábbal lépëgetve, kék harisnyá-
ban haladva, piciny pitvarod körébül, szëgényës-szűkös szobádbul daliák dicső laká-
ba, fényës férfitársaságba! Nëm tartanak rosszul ottan, nëm lësz sëmmiben hiányod: 
édës mézet kapsz ebédre, italodul márcot mérnek, készülnek jövetelëdre, vendégükül 
várva-várnak.” (136) 
     „Ideje, hogy indulj végre ez igénytelen tanyárul boltozatos büszke házba, 
szelemënës szép lakunkba! Csusszanó havon haladva, mint tavon a víz virága, mint 
gallyak között a mókus, lombról-lombra lëngedëzve.” (144) 
     Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők dalosa zeneszóval járt a zöldben, hangasí-
kon harsonázva, bëcsës vendégét vezetve, bozontos barátja mellett. Hangja hallat-
szott a házig, szelemën alá szűrődött. (152) 
     Ház lakói fölfigyeltek, nemes háznak népe mondta: „Halljátok, hogy zëng a hang-
ja, erdei dalos danája, füttyei fenyőrigónak, vadonban lakó lëánynak!” (158) 
     Vénëk véne Väinämöinen már az udvarát elérte. Jött elébe házanépe, tudakolta 
kérdve tőle: „Aranyat adott a fenyves? Erdőnek ezüstje csurran? Vadon pénzmagot 
potyogtat, kincs került a rëngetegbül? Vajon a vadon királya medvével, hiúzzal ál-
dott, hogy oly vígan vándoroltok, jókedvűen jődögéltëk?” (170) 
     Vénëk véne Väinämöinen szóval mondta, fölfelelte: „Versëmmel vidrát 
szërëztem, igéimért adta Isten: azért vándorlunk vidáman, azért olyan jó a ked-
vünk.” (176) 
     „Ha hiúz, ha vidra volna! Ámde nëm hiúz së vidra: maga a vadon virága, jő az 
erdő ékëssége, bandukol vadonnak véne, bongyorbundás drágasága. Vendégëtëk 
hogyha kedves, fogadjátok tárt kapukkal, ám ha olyan, kit kinéznek, kulcsra zárt ka-
pukra leljën!” (186) 
     Mondta erre mindën embër, hírës háznép válaszolta: „Hozott Isten hajlokunkba, 
mézes mackó, otthonunkba, tisztára söpört tanyánkra, újra döngölt udvarunkba! (192) 
     „Életëmben erre vágytam, kiskoromtul ezt kívántam, hogy Tapio tülke zëngjën, 
sűrűségnek sípja szóljon, vadon kincse vándoroljon, erdőnek ezüstje jöjjön udvarunk 
kicsiny körébe, piciny portánk pitvarába.” (200) 
     „Bíztam, mint a boldog évben, mint a nyár jöttére, vártam, mint a sikló sí a télre, 
mint a szánkó szűzhavakra, mint mënyasszony vőlegényre, párjára piros 
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mënyecske.” (206) 
     „Este ablakban epedtem, rëggel lécajtóban lestem, hetekig a kert közében, hónap-
szám a ház tövében, télhosszat havas mezőben. Porhavat jegesre álltam, jeget tocso-
gósra törtem, vizet szárazra tapostam, hol kavicsra, hol homokra, homokat termőta-
lajra. Rágondoltam rëggelënte, mind azt forgattam fejemben: mért nëm jő a jó apóka, 
erdő kincse merre késik? Talán Észtországba tévedt, finnek földjeit mëgunva?” (222) 
     Vénëk véne Väinämöinen kérdëzgette háza népit: „Vendégünk hová vezessem, 
hova kísérjem barátom? Poros padlásra helyëzzem, szemetës vacokra vessem?” (228) 
     „Mondta erre mindën embër, szóla hírës házanépe: „Vendégünk oda vezessed, 
kedvesünk oda kísérjed: szelemënës szép lakunkba, gyönyörű tető terébe! Már az 
asztal mëgterítve, rakva étellel-itallal, lëtörölve mindën lóca, szoba földje fëlsöpörve; 
szüzlëányok szép ruhában, tiszta ünneplőben ülnek, finom, ékës főkötőben, földig érő 
hófehérben.” (242)  
     Vénëk véne Väinämöinen száját szóra nyitva mondta: „Mézëvőm, aranymadárka, 
gombolyagocskám-galambom! Még valami hátra volna, ëgy keveset kéne mënnëd. 
(248) 
     „Cihëlődjél hát, cukorka, szëdd a lábadat, szívecske, bandukoljál, barna kapca, 
guruljál, bundás gatyácska cinëgecipők nyomában, amerre csurik csipognak, 
szelemënës szép lakunkba, gyönyörű tetőnk terébe!” (256) 
     „Most vigyázzon mindën asszony, hogy a nyáj nyugodt maradjon, barmunk mëg 
në bokrosodjon, kicsinyëkben kár në essën, mikor medve jő a házba, bozontos orrát 
bedugja. „(262) 
     „Félre, kisfiúk-lëányok, tornácajtóbul kitérni, mikor hős hatol a házba, asztal főhe-
lyére férfi! (266) 
     „Vadon véne, szép öregje, erdőnek gyönyörű gyöngye! Në rëttëgj a nőcselédtül, 
sosë félj fonott fejüktül! Asszonyok së aggasszanak, mëgannyi hurkás harisnya! 
Ahány asszony lësz a házban, mind korlát mögé kerüljön jövetére jó vitéznek, léptére 
dërék legénynek!” (276) 
     Szóla végül Väinämöinen: „Hát Isten hozott minálunk, a mi hírës hajlokunkba, 
gyönyörű tetőnk terébe! Hol helyëzzem el galambom, bongyor bájosom hol ül-
jön?” (282) 
     Mondta erre mindën embër: „Tessék-tessék csak belépni! Oda kísérjed a kedvest, 
madaracskádat mëgülni: főhelyre, fenyőfapadra, vasveretű lócavégre! Hadd túrjunk a 
bundájába, szőrit hadd vëgyük szëmügyre!” (290) 
     „Në vëdd rossznévën, galambom, mézëvő, në vëdd szívedre, hogyha most bun-
dádba túrva szőrödet szëmügyre vësszük! Bongyor bundád mëgbëcsüljük, szőrödet 
nëm arra szánjuk: cemëndéknek condrájául, rosszfélék ruházatául.” (298) 
     Vén Väinämöinen eközben medvebőrt lëbontogatva, pajta padlására tëtte, húsát 
mëg fazékba hányta, aranyozott rézfazékba, vörösrézfenekű üstbe. (304) 
     Lángban lógtak már az üstök, a fazëkak tűzön forrtak, teletöltve, mëgpúpozva, 
húsdaraboktul dagadva. Sót is szórtak rá marékkal, amit messzirül szërëztek, 
Szászországbul szállítottak, Fehér-tengër tájairul, Suolasalmin át evezve, hullámok 
fölött hajózva. (314) 
     Már a hús puhára főve, üst a lángokról lëvéve. Odakísérték a kincsük, fölrakták  
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fenyőrigójuk hosszú asztal főhelyére, arany tányérokba töltve, hogy a márcot 
mëgkóstolja, orrát árpasörbe mártsa. (322) 
     Fenyőfábul volt az asztal, az edényëk rézbül öntve, ezüstből evőkalánok, mindën 
kés arannyal ékës, mindën csésze csordulásig, mindën tál púpozva töltve erdő kedves 
kincseivel, aranyos ajándokával. (330) 
     Vénëk véne Väinämöinen száját akkor szóra nyitja: „Málok kincsës mellű véne, 
Tapio-tanya királya! Metsolának mézes nője, erdei erős mënyecske! Tapiónak tiszta 
sarja, rézfövegës tiszta férfi! Tellervo, Tapio lánya! És ti mind: Tapio népe! Jertëk 
jószágtok torába, loncsos bunda lagzijába! Bőviben vagyunk javaknak, van mit ënni, 
van mit inni, magunk részit is mëgënni, vendégëket is fogadni.” (346) 
     Kezdték kérdëzgetni tőle, nëmës népe faggatózott: „Mondd, mi volt a medve 
múltja, kincsës ködmön származása? Tán születëtt szalmaágyon, termëtt szauna szög-
letében?” (352) 
     Vénëk véne Väinämöinen szóval mondta, elmesélte: „Nëm születëtt szalmaágyon, 
sëm pajtában pëlyvaágyon. Onnan származik a szentëm, ott termëtt a mézes mancsú: 
hold hajában, nap nyakában, hétcsillagok csarnokában, lënge lányoknak körében, 
természettündérëkében. (362) 
     „Volt ëgy lyány, a mënnyet járta, égnek köldökét kerülte fëllegëk fölött lebëgve, 
mënnynek mëzsgyéin haladva hupikék harisnyaszárban, cifra leffentyűs cipőben, 
kezében gyapjúskosárral, hónalatt ëgy véka szőrrel. Gyapjat hullámokra hányta, szőrt 
a víz színére szórta. Szellő szöszmötölt a szőrrel, lebëgtette lágy lehellet, ringatta 
finom fuvallat, hullám partra hajtogatta, virágos ölű vadonba, mézes félsziget foká-
ra.” (378) 
     „Mielikki, vadon mamája, tapiolai nagyasszony vízbül azt a szöszt kiszëdte, finom 
gyapjat összegyűjtve.” (382) 
     „Fürge ujjal formálgatta, gondosan bebugyolálva kerekded juharkosárba, puha 
bölcső belsejébe. Vonta pólyapántlikáit, arany szallagját szërëlte legëslegszívósabb 
ágra, terebélyës lomb tövére. „ (390) 
     „Apróságát ápolgatta, kisbabácskáját bëcézte bóbitás fenyőbokorban, sziromer-
nyős szálfa mellett. Ott gyarapodott a gyermëk, kincsës ködmönét növelte virágos 
vadon szívében, boldog erdő belsejében.” (398) 
     „Formás fickó lëtt belőle, tökéletës termetével: kurta lába, lomha térde, gömbölyű
-pufók pofája, nagy feje, okos kis orra, bodorodó barna szőre. Hanëm volt ëgy kis 
hibája: nëm volt még foga, së karma.” (406) 
     „Mielikki, vadon mamája mondogalódott magában: ’Keríthetnék néki körmöt, 
fëlszërëlhetném fogakkal, csak në élne vissza véle, në vetemëdne gonoszra!’” (412) 
     „Mëgesküdött most a medve, térdin Erdő Asszonyának, igaz Istennek igérve, fo-
gadva Világ Urának, hogy fejét nëm adja rosszra, magát bűnre nëm bocsátja.” (418) 
     „Mielikki, vadon mamája, tündére Tapiolának futott is fogat szërëzni, körmöcské-
ket kérëgetni berkënyebokor gallyátul, borókabokor tövétül, göcsörtös-göbös 
gyökértül, mézgás, csontkemény facsonktul: karmot nëm kapott azoktul, nëm talált 
fogat fiának. „(428) 
     „Roppant szálfa állt a rétën, hatalmas fenyő a halmon; ëgyikën ezüstgallyacska, 
aranyága volt amannak. Azt a tündérkéz lëtörte, karmot készítëtt belőle, csontkemény 
fogat csinálva, ültette üres ínyébe.”  (436) 
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     „Gyermëkét eleresztëtte, kedvencét világba küldte: lápon láboljon magában, 
csörtessën csalitosokban, szaladgáljon erdőszélën, mászkáljon füves mezőkön. Külön 
lëlkére kötötte: mindíg békében maradjon, vidám szívvel vándoroljon, élje életét 
örömben, irtásföldön, ingoványban, távol mindën táncterektül; nyárhosszat harisnya 
nélkül, csatangolva csizma nélkül, rossz időben rejtëkëzve, télidőben bóbiskolva zel-
nicés tanya zugában, fenyőfagyökérszobában, borókabokor tövében, öt bekeccsel 
béborítva, nyolc gubába göngyölítve. „(458) 
     „Éppen ott került kezembe, el is ejtëttem ezúttal.” (460) 
     Fiatalok faggatóztak, vénembërëk vélekëdtek: „Hogy fogadott bé a fenyves? Hoz-
zátok hajolt-ë kedve, këgye erdei királynak, Tapiónak indulatja, hogy a kedvencét 
kiadta, mëgvált mézes magzatátul? Kaptátok-ë kopjavégre, vagy nyilat belébocsát-
va?” (470) 
     Vénëk véne Väinämöinen szóval mondta, fölfelelte: „Jól fogadott bé a fenyves, 
hozzánk is hajolt a kedve, këgye erdei királynak, Tapiónak indulatja. (476) 
     „Mielikki, vadon mamája, Tellervo, Tapio lánya, szépségës vadon-virága, 
rëngetegnek csöpp cselédje maga mënt utat mutatni, rovásokat fába rakni, út mellékit 
mëgjelölni, vándorlásomat vezetni. Rovátkákat fába róva, más jeleket hátrahagyva 
vitt a mackó ajtajához, partjaira pénz-szigetnek. (488) 
     „Ilyenképpen célhoz érve, végre mëglelvén a házat, nëm került sor kopjaharcra, 
sëm nyilas nyomakodásra: magátul esëtt a mélybe, lëszédülve lombos ágrul. 
Mëgsérült a mellecsontja, hasába tüskék hatoltak.” (496) 
     Hozzáfűzte még ezëkhëz, folytatta ezën szavakkal: „Mackócskám, arany mada-
ram, ëgyetlen bëcsës barátom! Nyújtsd ide finom fejékëd, në sajnáld fogad sövényit, 
hullasd ritka rácsaidat, állkapcádat nagyra nyitva! Në vëdd rossznévën, ha köztünk 
valami erőszak esne: koponyáknak koppanása, fogak-csontok csattogása. (508) 
     „Vëszëm orrát most a vénnek, hogy sajátomat segítse; nëm harácsolom hiába, 
maradéktalan magamnak.” (512) 
     „Vëszëm most fülét a vénnek, hogy saját fülem segítse; nëm harácsolom hiába, 
maradéktalan magamnak.” (516) 
     „Vëszëm most szëmét a vénnek, hogy saját szëmëm segítse; nëm harácsolom hiá-
ba, maradéktalan magamnak.” (520) 
     „Vëszëm homlokát a vénnek, hogy homlokomat segítse; nëm harácsolom hiába, 
maradéktalan magamnak.” (524) 
     „Vëszëm orcáját a vénnek, hogy saját orcám segítse; nëm harácsolom hiába, ma-
radéktalan magamnak.” (528) 
     „Vëszëm nyelvét most a vénnek: saját nyelvemet segítse; nëm harácsolom hiába, 
maradéktalan magamnak.” (532) 
     „Azt mondanám most legénynek, vallanám dërék vitéznek, ki a kapcsait kioldja, 
kifeszëgeti fogait iszonyú acélínyébül, vasmarokkal mëgragadva.” (538) 
     Nëm akadott más azonban, nëm volt oly vitéz közöttük. Maga szëdte szét a cson-
tot, állkapcáit szétfeszítve, csontos térdeire téve, vasmarokkal mëgragadva. (544) 
     Fogait kiszëdve végül szóval mondta, fölfelelte: „Aranyalma, erdő véne, vadon-
nak gyönyörű gyöngye! Most lëszën mëgint mënésëd, újra útra kéne kelnëd, elhagy-
nod szűkös szobánkat, ezt a törpe kis tanyánkat, költöznöd előkelőbbe, szellősb-
szélësebb lakásba. (554) 
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     „Vándorolj tehát, virágom, kedves kincsëm, lépëgetve, disznaink nyomát tapodva, 
malacok után mënőben, bozótos halomra hágva, magas hëgy felé haladva, föl a sűrű 
szálfenyőkhöz, tűlevelek tengërébe. Ott lëszën csak jó lakásod, kedvedrevaló vilá-
god: lágy kolompszó hat füledbe, csëngettyűk csilingëlése.” (566) 
     Vénëk véne Väinämöinen onnan végül visszatére. Fiatal sereg fogadta, nemes 
népe faggatózva: „Hova lëtt finom fogásod, hol vesztëtted el vadadat? Tán a tó jegére 
tëtted, kásás hó közé helyëzted, süllyesztëtted láp sarába, temetted fekete föld-
be?” (576) 
     Vénëk véne Väinämöinen szóval mondta, fölfelelte: „Nëm tëttem ki tó jegére, 
kásás hóba sëm helyëztem: húzkodni kopókutyáknak, madaraknak marcangolni. Nëm 
süllyesztëttem a sárba, nëm ástam fekete földbe, hogy a hangyanép kopassza, férgek 
bújjanak beléje. (586) 
     „Odavittem én vadamat, piciny prédámat vezettem: hátára aranyhalomnak, 
rëngetegnek rézhëgyére. Ott ëgy tiszta fára tëttem, százlevelű szálfenyőre, 
legëslegszëbbik gallyára, terebélyës lomb tövébe: arrajáróknak javára, csámborgók 
csodálatára. (596) 
     „Foggal fordítám keletnek, szëmit szélirányba téve; nëm a fának leghëgyére, mert 
ha leghëgyére tűzöm, szél fuvása szétzilálja, helybenhagyja ősz vihara; nëm lógattam 
lënti ágra, mert ha lënti ágon lënne, disznók döfködnék fejükkel, agyaruk beléakaszt-
va.” (606) 
     Vénëk véne Väinämöinen most mëgint dalolni kezdëtt, jelës napjuknak javára, 
drága ünnepük díszére. (610) 
     Száját szóra is nyitotta, maga mondta-mondogatta: „Világíts, fenyőfafáklya, vers-
mondónak tarts világot, mert versëlni volna kedvem, szájam szólani szeretne.” (616) 
     Dalolt hát, dalát kísérve, muzsikájával mulatva. Szóla végre verse végin, maga 
mondta, fölfelelte: „Másszor is mëgadjad, Isten, erős Alkotónk, mëgengedd, hogy 
szívünk szërint vigad-junk, idővel mëgint mulassunk vén legénynek lagzijában, tor-
zonborz apó torában! (626) 
     „Mindig is mëgadjad, Isten, erős Alkotónk, akarjad: jelekkel jegyëzd utunkat, 
rovátkákat rój a fákba vitézeidet vezetni, seregeidnek segédül.” (632) 
     „Mindíg is mëgadjad, Isten, erős Alkotónk, akarjad: hogy Tapio harsonázzon, 
vadász sípja visszhangozzon szërény szérűskertjeinkben, közelében kis tanyánk-
nak.” (638) 
     „Muzsikálhassak naponta, mulatozva mindën este szülőföldem szép határin, 
Suomi szépségës mezőin, ipërëdő ifjúságnak, növekëdő nemzedéknek.” (644) 
 
 

NEGYVENHETEDIK ÉNËK 
A nap, a hold és a tűz elrablása. 

Az égből hullott tűzfióka. 
 
     Vénëk véne Väinämöinen, húros hangszërén zenélve, csak dalolt, dalát kísérve, 
muzsikálgatott magában. (4) 
     Hangja hallott hold lakáig, sőt a napnak sátoráig. Hold a házából kilépve, ült ëgy 
görbe nyír gallyára; sátrából a nap kijőve szállt ëgy szálfenyő hëgyére. Onnan hall-
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gatták a hangszërt, öröménëkét öregnek. (12) 
     Louhi, pohjolai asszony, Pohja foghíjas banyája, ott a napra csak lëcsapva, holdat 
is kezébe kapva – holdat görbe nyír gallyárul, napot szálfenyő hëgyérül – hurcolta 
hideg honába, puszta Pohjolába vitte. (20) 
     Holdat mély homályba dugta, tarkabarka kőbe tëtte, napsugarat vaksötétbe, 
acélhëgy alá helyëzte. Mëgmondta nekik keményen: „Innen nincs szabadulástok, föl 
nëm hág a hold az égre, nincsen addig nap sütése, míg magam ki nëm bocsátlak, nëm 
jövök magam kihozni kilenc csődörömre kapva, ëgy kancának ellésére.” (32) 
     Hogy a holdat elrabolta, a fényës napot befogta Pohja kőhëgye hasába, barlangjá-
nak belsejébe, a tüzet is tönkretëtte, Väinölä-bül messze vitte: kis tanyáik tűztelenre, 
változtak világtalanra. (40) 
     Örök éj övezte őket, senyvedtek szuroksötétben. Éj vala Kalevalában, viskóiban 
Väinölä-nek, éj az égben is magában, Ukko úrnak udvarában. (46) 
     Bajos tűztelen topogni, világtalanul vesződni: elkeserëdik az embër, maga Ukko is 
mëgunja. (50) 
     Világnak ura, nagy Ukko, maga mënnyek alkotója furcsállani fogta végül. Tana-
kodott-tépelődött, hogy mi állt a hold elébe, nap fényét mi fogja vissza; mért nincs 
hold az éji égën, mért nincs nappal nap sütése. (58) 
     Fëlhőfodrokon haladva, mënnynek mëzsgyéit tapodva – lábain hímës harisnya, 
cifra leffentyűs cipellő – kerekëdëtt hold-keresni, nyájas napsugár nyomába. Hanëm 
a holdra mégsë bukkant, napkorongot nëm találta. (66) 
     Tüzet Ukko tud csiholni: lángot lobbantott az égre tüzes kardjának vasával, szi-
porkázó szablyaéllel; tüzet körmire kapatta, ízeire illesztëtte magas mënnyeknek ha-
tárin, fönn a csillagcsarnokokban. (74) 
     Mëgvolt magva már a tűznek. Azt a tűzfiókát fogta, aranytarsolyába tëtte, ezüst-
pólyába pakolta. Égi pësztonkára bízta, elringatni légi lányra, hogy belőle holdvilágot 
mëg ëgy új napot neveljën. (82) 
     Szélës fëllegëk szegélyin, határán hatalmas égnek ringatta a lány a lángot, tenyér-
rel tüzét taszajtva aranybölcső belsejében, ezüst pólyapántlikákon. (88) 
     Az ezüstgërënda görnyedt, aranybölcső csëngëtt-bongott, fëllegëk-egek feszültek, 
mënnyezetëk mëghajoltak tűzbabataszajgatásban, lángfiókalëngetésben. (94) 
     Ringatta a lány a lángot, tenyérrel tüzét taszajtva, ujjbögyeivel bëcézve, két kezé-
vel ápolgatva. Tűz kihullt balog kezébül, ujjai közül kiugrott, míg forgatta két kezé-
ben, ujjbögyeivel bëcézte. (102) 
     Most a mënnyek mëghasadtak, égre ablakok lukadtak: tüzes szikra csak kiszök-
kent, kipattant piros parazsa; egekën kërësztül esve, fëllegëkbül földre hullva, kilenc 
égën átrëpülve, tarka boltján hat tetőnek. (110) 
     Szóla akkor Väinämöinen: „Ilmari komám-kovácsom! Mëg këllene nézni mostan, 
közelebbrül kéne látni, micsoda tüzecske támadt, milyen lángnak lobbanása, magas 
mënnynek ablakábul hanyatt-homlok földre hullva. Hátha holdacska lëhetne, vagy 
nëtalántán napocska.” (120) 
     Hát kettesben útrakeltek. Mig lépkëdtek, tépelődtek, hogy oda hogyan találnak, 
közelébe mint kerülnek földrehullott tűz fiának,  égbül villanó világnak. (126) 
     Jókora folyóhoz értek, talán tengër is lëhetne. Ott vénségës Väinämöinen kezde  
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csónakot csinálni, kalapálgatott-kopácsolt. Közben Ilmarinen mestër evezőt farag 
fenyőbül, ladikhajtó két lapátot. (134) 
     Végül elkészült a csónak, rajta villák és lapátok. Mëntek rögtön vízre véle, 
ëgyenletësen evezve, Néva nagy vizét bejárva, földnyelvek között kerëngve. (140) 
     Ilmatar, egek lëánya, természettündérëk anyja maga jődögélt  feléjük, szólva né-
kik ily szavakkal: „Kik vagytok, dërék vitézëk, mondjátok, minek neveznek!” (146) 
     Vén Väinämöinen felelte: „Vagyunk vándora vizeknek, én, a vénebb, 
Väinämöinen, ez mëg itten Ilmarinen. Áruld el të is kilétëd, nemzetségëd 
mëgnevezve!” (152) 
     Erre így felelt az asszony: „Vagyok anyja asszonyoknak, égi nőszëmélyëk éke, 
mindënëk szűzen szülője. Öt nő nászruhája rajtam, hat mënyasszony büszke bája. 
Hova mëntëk hát, vitézëk, messze földön mit kerestëk?” (160) 
     Vénëk véne Väinämöinen kérdésére válaszolta: „Ki talált tüzünk aludni, hamvaiba 
holt a lángunk. Tűztelenségben topogtunk, sokáig sötétben ültünk. Most hát föltëttük 
magunkban, hogy mëgleljük azt a lángot, mëly imént esëtt az égbül, földre hullt a 
fëllegëkbül.” (170) 
     Szólt az asszony ily szavakkal, válaszát így adta vissza: „Tűzről tudnotok së kéne, 
lángot látni sëm tanácsos! Tëtt a tűz gonoszt ëlëget, së szëri, së száma annak! Csak 
kiszökkent ëgy sziporka, piros pólyácska kipottyant Isten-alkotta világbul, Ukko úr 
ütötte lángbul, magas mënnyekből lëhullva, ékës égën átrëpülve, kormos kéményën 
kërësztül, szelemënën átszaladva tanyájára Tuuri úrnak, Palvoinen palotájába. (186) 
     „Alighogy bemënt a házba, tanyájára Tuuri úrnak, rögtön rosszalkodni kezdëtt, 
gonosz csínyëket mívelni: lyányok mejjit mëgharapta, csëcsbimbójukat lëcsípte, fia-
iknak térdit törte, bácsi bajszát mëgpërzsëlte.” (194) 
     „Bölcsőbéli kisbabával ült az anyja-szoptatója: rögtön rájuk szállt a szikra, garáz-
da gonoszkodásra: baba bőlcsőjében égëtt, anyja melle is mëgégëtt. Kisgyerëk 
Manába méne, Tuonelába tért szëgényke; mëg volt írva már a sorsa, elhatározva ha-
lála kínjában piros parázsnak, tűzlángoknak tengërében.”(206) 
     „Már többet tudott az anyja: nëm is méne ő Manába, mert tudott tüzet igézni, bá-
joló bilincsbe verni, varrótű fokába fűzni, fejszének fokába űzni, csákánynak csövébe 
dugni, szántóföldön szërteszórni.” (214) 
     Vénëk véne Väinämöinen most az asszonyt mëgkérdëzte: „Onnan merre mënt a 
szikra, a sziporka merre szállott szántójáról Tuuri úrnak? Vízre méne vagy vadon-
ba?” (220) 
     Asszony arra válaszolva, szóval mondta, fölfelelte: „Továbbállt arról a helyről, 
onnan messzebb szállt a szikra, mindënütt mezőket dúlva, lápot-földet fëlpërzsëlve. 
Magát végül vízbe vëtte, Alue tavába térve: vize szinte lángra lobbant, tüzes szikra 
szállt belőle. (230) 
     „Nyáridőben három ízben, őszi éjszakán kilencszër fölforrott a fák hëgyéig, partjai 
fölé kicsapva tűznek tomboló dühétül, forró-féktelen hevétül.” (236) 
     „Halát szárazföldre forrta, sügérit sívó homokra. Halak bambán bámulának, 
sügérëk sopánkodának, hogy már hol lëszën lakásuk. Sügér kamráit siratta, halak 
házukért zokogtak, kárász váráért kesergëtt.” (244) 
     „Hajlotthátú hal mëgindult, sügér tűz-keresni méne, ám hiába hajkurászta. Másod-
szor a márna méne: az mëglelte és lënyelte, tűzfiút hasába tömte.” (250) 
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     „Visszatért a víz a tóba, lëszállván szokott színére, régi rëndës nyughelyére, nyári 
napkeltét së várva.”  (254) 
     „Pár nap múlva, nëmsokára lőn nyögése tűznyelőnek, mohónak keserves kínja, 
gyomrának gyötörtetése.” (258) 
     „Vergődött a vízben ëgyre, erre úszva, majd amarra, potykatermő partvidékre, jó 
lazaclelőhelyekre, ezër félsziget fokára, száz szigetnek szögletébe. Mindën földfok 
úgy fogadta, mindën szirt ezën szavakkal: ’Nëm lëszën e langy vizekben, Alue avas 
tavában nyomorult hal elnyelője, gyötrődőnek fölfalója, tűzmarástul mëgmentője, 
szenvedése szüntetője.’ (272) 
     „Hallja ezt a tarka harcsa: azt a márnát csak bekapta. Pár nap múlva, nëmsokára 
lőn nyögése tűznyelőnek, mohónak keserves kínja, gyomrának gyötörtetése. „(278) 
     „Vergődött a vízben ëgyre, erre úszva, majd amarra, lazacok lelőhelyére, 
halasgödrök hajlatába, ezër földnyelvnek fokára, száz szigetnek szëgletébe. Mindën 
földfok úgy fogadta, mindën szirt ezën szavakkal: ’Nëm lëszën e langy vizekben, 
Alue avas tavában halódónak habzsolója, gyötrődőnek fölfalója, tűztől martnak 
mëgmentője, szenvedése szüntetője.’ (292) 
     „Csuka éppen ott csatangolt, tarka harcsát csak bekapta. Pár nap múlva, 
nëmsokára lőn nyögése tűznyelőnek, mohónak keserves kínja, gyomrának gyötörteté-
se” (298) 
     „Vergődött a vízben ëgyre, erre úszva, majd amarra, sirályos sekélyësëkbe, 
szárcsaszirtëk szëgletébe, ezër földnyelvnek fokára, száz szigetnek hajlatába. Mindën 
földfok úgy fogadta, mindën szirt ezën szavakkal: ’Nëm lëszën e langy vizekben, 
Alue avas tavában nyomorultnak elnyelője, gyötrődőnek fölfalója, tűzmarástul 
mëgmentője, szenvedése szüntetője.’” (312) 
     Vénëk véne Väinämöinen mëg az Ilmarinen mestër hálót fontak háncsfonálbul, 
borókagallyat bogozva, lágyítgatva fűz levében, kecskefűzzel körbefonva. (318) 
     Vénëk véne Väinämöinen nőket hálóhúzni küldte. Mënt is mindënik mënyecske, 
húgok-nővérëk halásztak. Eveztek-evickëlődtek szirtről-szirtre, fokrul-fokra, lazacos 
kövek közében, márnás martok hajlatában, barna nádban bódorogva, sűrű sásban 
sürgölődve. (328) 
     Bajmolódtak-botladoztak ténfërëgve-tántorogva; vetëtték fonák felérül, húzva 
hálójuk visszárul: csak halukra nëm találtak, melyért vágyva vërsënyëztek. (334) 
     Most fivérëk szálltak vízre, hálóhúzni férfinépek. Húztak-vontak és vetëttek, 
kerítëttek és kavartak szirt alatt, öböl ölében, Kaleva köves vizében, ám halukra nëm 
találtak, mëlyre minden várva-vártak: csak nëm jött csupasz csukájuk langy vizébül 
lágy öbölnek tótükörnek fëlszínére. Ritka háló – kis halakra. (346) 
     Halak is hiába ríttak: csuka mondta más csukának, márna kérdëzte keszegtül, laza-
cok ëgymásra lesve: „Hírës hősök tán kihaltak, kiveszëtt Kaleva népe, 
lënfonálgyalom fonói, értői halászhuroknak, zurbolófa forgatói, hadarói hosszú rúd-
nak?” (356) 
     Mëghallotta Väinämöinen, szóval mondta, fölfelelte: „Nëm haltak ki még a hősök, 
él Kaleva értő népe. Ëgy ha mëghal, kettő támad, kinek jobb a zurbolója, rúdja hosz-
szabb ëgy arasszal, gyalma kétolyan këgyetlen.” (364) 
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                                               NEGYVENNYOLCADIK ÉNËK 

            A tűz visszaszërzése a tűznyelő hal hasából. 
                  A lën és a hálófonás meséje. Varázsigék égési sebëkre. 

 
 
     Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők tudósa azt fontolgatta fejében, végezetül 
tervbe vëtte: hálót lënbül kéne kötni, száz szëműre kéne szabni. (6) 
     Száját szóra is nyitotta, maga mondta-mondogatta: „Vaj’ ki lësz a lën vetője, 
lënmezőnek mívelője, hogy a hálót mëgfonhassam, százerős szëműt csináljak halálra 
itélt halamra, ama tűznyelő csukára?” (14) 
     Talpalatnyi térre leltek, égetetlen ép darabra, méretlen mocsármezőben két fatörzs 
közötti földre. (18) 
Gyökerek között kutatva apró lënmagokra leltek: Tuoni férge tëtte félre, titkos 
rejtëkébe rakva. (22) 
     Volt ott ëgy halom hamucska, száraz porbul csak parányi, hol elégëtt ëgy hajócs-
ka, csak a csonkjai maradtak. Lënmagot oda vetëttek, hamuba ekét hasítva, Alue vize 
vidékin, agyagos-rögös talajba. (30) 
     Kikelt ëgy kicsiny palánta, szapora-szívós növényke: elbokrosodott ëgyetlen 
nyúlfaroknyi nyári éjën. (34) 
     Este későn elvetëttek, holdvilágnál szántogattak, ëggyezgettek-fattyazgattak, 
gyomlálgatva-gyámolítva, kinyűtték kemény marokkal, gorombán gerebënëzve. (40) 
     Vitték aztán áztatóba, mëgáztatva-mëgpuhítva, majd hamarosan kiszëdve, szétzi-
lálva-szárogatva. (44) 
     Gyorsan béhordták a házba, kemény kérgesét kiverni, tappogatva és tilolva, 
csépëlgetve-csapkolódva. (48) 
     Fésülgették fürge ujjal, kora hajnalban kefélve, majd csévére fölcsavarva, pörgő 
orsóra pödörve ëgyetlenëgy nyári éjën, két napocskával kitoldva. (54) 
     A fonáshoz lányok fogtak, fonalukat tűbe fűzve, közben férfiak kötöztek, háló 
hurkait bogozva. (58) 
     Vígan vándorolt a tűjük, körbe-körbe, visszaérve, hogy a háló elkészüljön, ellátva 
kötélkerettel ëgyetlenëgy nyári éjën, de még éjfelet sëm érve. (64) 
     Már a háló készre kötve, szëmei, kötélkeretje; százölnyire száll a mélye, hétszáz 
ölnyi szárnyszegélye; kősúlyok rëákötözve, faúszói fëlszërëlve. (70) 
     Hálóhúzni ifjak mëntek, vénëk otthon várakoztak: lësz-ë részük hát a halban, 
mëlyre vërsëngve vadásztak. (74) 
     Húztak-vontak, húzogattak, kotorásztak és kavartak, végigvontatták a vízën, 
mëghúzták harántirányban. Kaptak is halat keveset, kidobnivaló keszegët, csupacsont 
sügérseregët, keserű húsú halakat; ëgy halat hiába vártak: kiért gyártották a gyalmot. 
(84) 
     Szóla végre Väinämöinen: „Ilmari komám-kovácsom! Immár induljuk mi ketten 
halászhálónkat kivetni!” (88) 
     Most hát ketten keltek útra, hálójukat vízre vetve. Vitték ëgyik szárnyaszélit  távo-
li sziget terére, vitték másik szárnyaszélit messzi földnyelvnek fokára, vontatókötelük 
végit vén Väinönek réve fogta. (96) 
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     Erëgettek és vetëttek, huzakodtak-húzogattak. Fogtak is halat halommal: 
sügérëket sógorostul, pisztrángokat pásztorostul, keszegët, kövér lazacot, mindënt, 
mit vizek terëmnek, azt az ëgy halat kivéve, kiért gyártották a gyalmot, hálóhurkokat 
kötöttek. (106) 
     Akkor Väinölä-nek véne szárnyszegélyeit kitoldta, szélrül folytatta fonállal, száz 
ölre szabott szëmëkkel, hétszáz ölnyi új kötéllel. Száját szóra is nyitotta: „Vigyük 
hálónk mély vizekre, távolabbi tengërëkre, vonjuk végig új vizekën, halászni való 
helyekën!” (116) 
     El is vitték mély vizekre, távolabbi tengërëkre, végigvonták más vizekën, halász-
nivaló helyekën. (120) 
     Vénëk véne Väinämöinen idézte varázsimáit: „Vellamo, vizek mamája, 
nádköpönyegës nagyasszony! Hajlandó vagy-é cserélni, váltani velem ruhádat? 
Nekëd lëngő nád az ingëd, vízfodorbul van palástod, szellőlányoknak szövése, vízi 
tündérëk tëvése: tiszta gyolcsot kapsz cserébe, lënbül szőtt patyolatingët; Hold kis-
asszonya kötötte, fényës Nap lëánya fonta.” (134) 
     „Ahto, kék habok királya, ura száz halasgödörnek! Ötöles fustélyt faragva, vágva 
hétöles husángot, verj a vízën végig véle, tengër mélyit fëlkavarva, halak hordáit ri-
asszad, vizek nyájait vezessed húzóhálónk hurkaira, szëmeire százölesnek, hallelőhe-
lyek lakábul, lazacbújtató lukakbul, kék tengërnek köldökérül, komor mélyek 
kútjaibul, napsugártalan sötétrül, föveny nélküli fenékrül!” (150) 
     Kélt a tengërbül kisembër, hős a hullámok honábul. Tó tükrén mëgállva mondta, 
száját ily szavakra nyitva: „Van-ë szükség zurbolóra, hosszú vesszővel verő-
re?” (156) 
     Vénëk véne Väinämöinen így felelt neki szavára: „Van szükségünk zurbolóra, 
hosszú vesszővel verőre.” (160) 
     Hát az a hüvelyknyi embër tépëtt ëgy fenyőt tövestül, hosszú szálfenyőt szakítva, 
követ kötve rá sulyoknak. Akkor kérdëzgetni kezdte: „Kavarjam egész erőmbül, váll-
ból verjem-é keményen, vagy csak kípesint kavarjam?” (168) 
     Vénëk véne Väinämöinen szóval mondta, fölfelelte: „Ha csak kípesint kavarod, 
akkor sëm kevés a dolgod.” (172) 
     Hát az a hüvelyknyi embër zurbolni-zavarni kezdëtt, csak úgy kípesint kavarta, 
halaknak hadát riasztva húzóháló hurkaira, szëmeire százölesnek. (178) 
     A kovács evezni kezdëtt, vén Väinämöinen pediglen közben gyalmát gyűjtögette, 
húzóhálót hajtogatta. Száját szóra is nyitotta: „Most akadt halunk halommal húzóhá-
lónk hurkaira, szëmeire százölesnek!” (186) 
     Hálóbul halat kirázva, kibogozgatva-kiszëdve, dobták Väinö csónakába. Benne 
van a hal bizonnyal, kiért gyártották a gyalmot, hálóhurkokat kötöztek. (192) 
     Vénëk véne Väinämöinen hajóját a partra hajtva, kormányozta kék öbölbe, piros 
palló oldalához. Halak halmát válogatva, szálkás zsákmányát zilálva csak rábukkant 
a csukára, melyet oly nagyon kerestek. (200) 
     Vénëk véne Väinämöinen tanakodott-tépelődött: „Merjem-é marokra fogni csak 
úgy vassal vértëzetlen, kőkesztyűtelen kezemmel, rezes karvédőt së kötve?” (206) 
     Napfia figyelt szavára, maga mondta, fölfelelte: „Fölhasítanám haladat, merném 
én marokra fogni, kése volna csak kezemben nagyságos apámuramnak!” (212) 
     



 Kés kerekëdëtt az égbül, pënge përdült fëllegëkbül, arannyal-ezüsttel ékës, dërëkára 
Napfiának. (216) 
     Dalia fia a Napnak késit akkor kézbe kapta, hal hasát hasítva véle, száját is 
kiszélësítve. Hát a nagy csuka hasábul kibukkant a barna harcsa, barna harcsának 
hasábul az a síkos mellű márna. (224) 
     Maréna hasát hasítva, benne kék batyut találtak hal belének hajlatában, harmadik 
hurok tövében. (228) 
     Azt a kék batyut kibontva, kék batyunak belsejébül piros pólya csak kipottyant; 
piros pólyát bontogatva piros pólya belsejében szunnyadott a szép sziporka, mëly az 
égbül ért a földre, fëllegëkën átfuródva, nyolc égből alányilazva, kilenc mënnybolton 
kërësztül. (238) 
     Míg Väinämöinen tűnődött, hogy miként vigye magával tűztelen tanyák zugába, 
homály-ülte házikókba, a sziporka csak kiszökkent Napfia balog kezébül, Väinö baj-
szát mëgpörkölte, kovácsét különösképpen, orcáit is helybenhagyva, kezeit körülha-
rapva. (248) 
     Aztán mënt, amerre látott, Alue tavát taposva, borókásokban bolyongva: égtëk a 
borókabokrok. Fölszaladt a fenyvesëkbe: fenyőerdőt fëlpërzsëlte; majd még távolabb 
loholva Pohja pusztáit tarolta, Salo szélin átszaladva, Karjalát körülkerülve. (258) 
     Vénëk véne Väinämöinen maga mëndëgélt utána. Vándorolt a mély vadonban, 
nyomában nyakas tüzének. Valahára mëgtalálta két fatörzs között lapulva, égërtönk 
alatt tanyázva, reves tőke rejtëkében. (266) 
     Vénëk véne Väinämöinen szóval mondta-mondogatta: „Ó, të istenadta szikra, 
ajándéka Alkotónknak! Oktalan osonsz előlem, céltalanul messze mënve: jobb lësz 
nékëd visszajőni köves kályha belsejébe, ott piros parázsra válva élő szénné 
színësëdni. Nappal mëglëhetsz magadban, tüzifában szunnyadozva, éjnek évadján 
lapulhatsz aranyos bödönbe bújva.” (280) 
     Tűzfiút fülön ragadva tüzes taplójába tëtte, nyírfán nőtt kemény gubóba, rézfazék 
öblébe rejtve. Tüzes taplóját fazékban, hazavitte nyírfahéjon párás félsziget fokára, 
szélire ködös szigetnek, tanyákat melegre fűtve, viskóknak világot adva. (290) 
     Maga Ilmarinen mestër rémülten rohant a tóba, vergődött ëgy vízi kőre, parti szik-
laszirtre ülve, futva égő fájdalomtul, tűz-okozta mardosástul. (296) 
     Varázsverseit idézte, tűz erejét engesztelve. Száját szóra is nyitotta, maga mondta-
mondogatta: „Ó, tüzecske, Isten adta, Nap-nemzëtte égi szikra! Mondd, mi csábított a 
rosszra, hogy orcáimat harapjad, oldalamat ostorozzad, testëmet agyongyötörjed? 
(306) 
     „Tűzre hogy lëhetne hatnom, mëglágyítanom a lángot, hogy në ártson nagy hatal-
ma, në kínozzon oly këgyetlen, në sanyargasson sohasë, mértéktelenül në mar-
jon?” (312) 
     „Tégëd hívlak, Turja szépe, hideg lappföldnek lëánya: jégcipő, havas harisnya, 
zuzmara-szegélyű szoknya; kezedben fagyos fazékkal, benne jég-főzőkanállal. Vess 
jeges vizet belőle, hóborogatást helyëzve tűztől hólyagos helyekre, lángoknak lobos 
nyomára!” (322) 
     „Hogyha ennek nincs hatása, gyere, Pohjola gyerëke, messzi lappföldnek legénye, 
szálfenyőnyi származéka, égigérő kisfiúcska, lappországi langaléta, kinek lábán lápi  
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csizma, kezét jégkesztyű takarja, fejében fagyos süvege, dërëkán deres tüszje.”  (332) 
     „Hozz hidegët Pohjolábul, hozz jeget fagyos faludbul! Vagyon bőven Pohjolában, 
jég ëlég fagyos faludban: jégtavak, folyó befagyva, jeges fëllegëk fölötte, fagyott 
nyúlfiak futosnak, dermedt mackók dáridóznak hóhalomnak hajlatában, ormain havas 
hëgyeknek; fagyott hattyak hancúroznak, jeges récék játszadoznak fenékig fagyott 
folyókban, dermedt zúgóknak zajában.” (346) 
     „Hozz fagyot sikló fatalpon, zuzmarát a szán kasában, hidegët a hëgytetőrül, deret 
dombnak oldalárul, hűtve jó hideg havakkal, csillapítva jégcsomóval kínját përzsëlő 
parázsnak, lángok lázas égetésit.” (354) 
     „Hogyha ennek sincs hatása: ó, Ukko, ura egeknek, fejëdelme fëllegëknek, göndör 
fëlhők gondozója! Könnyű fëlhőt hozz keletrül, küldj nyugat felől nyomósat, éllel 
összeilleszd őket, réseikkel ëgyberakva; hints hideg havat belőlük, kenëgesd finom 
kenőccsel tűznek hólyagos helyeit, lángoknak lobos nyomait!” (366) 
     Ilmarinen mestër ígyen tűz hevességit lëhűtve láng marását mëgszüntette. Gyors is 
lëtt a gyógyulása, fokonként fëlépülése tűz okozta tályogokbul (372) 
 
 

Folytatása következő számunkban 
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Molnár István rovata: 
 
Kortársaim 
Válogatás  a jelenkori svéd irodalomból 

 
  
      A Megoldjuk a konfliktust című verse a jugoszláviai háborúk idején megjelent 
Människan pratar (Az ember beszél) című kötetéből való. Azért választottam ezt a 
verset, mert sajnos úgy tűnik, örökké aktuális marad. Azoknak a honfitársaimnak 
ajánlom, akik megfeledkeznek a háborúskodásról. 
 
 
                      
 
                   Lina Ekdahl  
   

Konflikten är löst  
  
Nu säger jag det för allra sista gången.  
Sluta nu.  
Om jag ser någon av er skjuta en gång till  
då blir det ingen efterrätt.  
  
Hör ni inte vad jag säger?  
  
Då tar jag pistolerna  
och gevären och granaterna och kanonerna.  
Då kan ni inte ha dom  
  
om ni bara håller på och skjuter på varandra hela tiden. 
Nu får det vara slut.  
  
Jag bryr mig inte om vem det var som började. 
Det spelar ingen roll. 
Sluta döda nu. 
Sluta kriga. 
Nu räcker det. 
Nu får det vara slut.  
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Titta här vad tråkigt det ser ut, 
trasiga hus, ensamma barn, döda människor överallt. 
Ingen mat finns det, allt är förstört. 
Nu får det vara nog. Nu får ni säga förlåt.  
Gör det. 
Säg förlåt till varandra.  
  
Ja.  
  
Ja gärna. 
Jag förlåter dig gärna säger man när någon säger förlåt.  
  
Nu får vi hjälpas åt att bygga upp städerna, 
ta hand om dom övergivna människorna.  
läka såren 
och aldrig, aldrig göra om sådana här dumheter igen.  
  
Nu äter vi risalamalta.  
 

  
                                Megoldjuk a konfliktust   

  
 
Legeslegutoljára mondom. 
Hagyjátok abba. 
Ha valaki még egyet lő, 
nem kaptok sütemény.  
  
Nem halljátok, hogy mit mondok?  
  
Elveszem tőletek a pisztolyokat, 
a puskákat, a kézigránátokat és az ágyukat. 
Nem játszhattok többet, 
ha egyfolytában csak lövöldöztök egymásra. 
Elég volt.  
  
Nem érdekel, hogy ki kezdte. 
Mindegy, hogy ki kezdte. 
Hagyjátok abba az öldöklést. 
Hagyjátok abba a háborút. 
Elég volt. 
Ebből elég.  
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Nézzétek csak, hogy néz ki minden, 
romházak, árva gyerekek, holttestek mindenütt. 
Nincs ennivaló, minden tönkrement. 
Elég volt. Kérjetek bocsánatot egymástól. 
Rajta. 
Mondjátok, hogy bocsánat.  
  
Igen.  
  
Persze. 
Persze, hogy megbocsájtok, mondjuk ha valaki bocsánatot kér.  
  
Építsük fel a városokat, 
segítsünk a magára hagyott embereknek 
kötözzük be a sebeket 
és soha, soha többé ne csináljunk ilyen butaságot.  
  
Most pedig együnk rizsfelfújtat. 
   

  
  
  
 
 
 

Lina Ekdahl  
1964-ben született és Göteborgban él. Költő és  
drámaíró.  
  
Megjelent művei (válogatás):  
  
1992 – En elva från Göteborg 
1994 – Fram på dagen 
1997 – Människan pratar 
1999 – 59 dikter 
2002 – Nuförtiden 
2005 – Vad är det som skall utföras 
2007 – Sprid glädje på Sjömansgården Anette  
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Születésének 575. évfordulójára  
           

Janus Pannonius (1434 – 1472)   
Szente Imre fordításai 

 
 Ad Justinam (329) 
 
Mel, Justina, meum, mea cara sororcula, quare 
   missa remisisti munera nostra tibi? 
Non ideo misi, quo te corrumpere vellem; 
   Sit procul a nobis hic, mea vita, furor. 
Sed magis et scires, quam te devotus amarem, 
   Vult aliquo nosci pignore castus amor.  
Qualiter offensam valeas pensare, requiris? 
   Tu mihi fac mittas, ut nec ego accipiam. 
 
 Justinához 
 
Justínám, aranyom, nővérkém, mért utasítod 
   vissza, amit néked küldtem, ajándokomat? 
Hisz nem azért küldtem, hogy nagy ravaszul kegyeidbe 
   férkőzzem; távol tőlem e rossz hevület! 
Csak hogy tudd, mily áhitatos-hódolva imádlak, 
   tiszta szerelmem akart zálogot adni neked. 
Kérded, e sérelemért mivel engesztelj ki? Talán most 
   küldj te nekem valamit, hogy ne fogadjam el én. 
 
De Laelia (132, 133) 
 
Laelia, quid nostram toties petis, improba, linguam? 
   Si iuvat, hoc totum, vipera, sorbe caput. 
 
Tam coeunt artis gemini complexibus angues, 
   ut duplex uni quis putet esse caput. 
Ast ego sic iungi cupio, mea Laelia, tecum, 
   ut mihi diversum nec caput esse velim. 
                 
Laeliáról 
 
Laelia, mért falod úgy, rosszféle, a nyelvemet? Inkább 
   hogyha megéheztél, kapd be egész fejemet. 
 
Párosodó kígyók egymásba fonódnak egészen,  
   mintha csak egy kígyó volna, de két feje van. 
Én úgy vágyom, Laelia, összefonódni tevéled, 
   hogy kívülmaradó még a fejem se legyen. 
 
 
 



 
Ad amicam (209) 
 
Hei mihi! tam tarde congressi, tam cito quare 
   digredimur? nec fas longius esse simul? 
Hos ego complexus tunc vellem, vita, resolvi, 
   quercubus implexae cum caderent hederae. 
Haec ego tunc cuperem disiungi basia, quando 
   desereret concham lubrica concha suam. 
 
Consertos utinam Veneris sic vincla catenent, 
   haeret ut implicito cum cane nexa canis. 
                     
Barátnőjéhez 
 
Jaj, de soká késett e találka! Miért sietünk hát 
   válni? Miért hogy nem nyújtjuk a pillanatot? 
Míg a borostyán nem szakad el tölgyétől, a testünk 
   kapcsa se oldódjék: így akarom, gyönyörűm. 
S csak ha a nyálkás kagylótest elhagyja a kagylót, 
   akkor hagyja mohó ajkam az ajkadat el. 
Bárcsak verne bilincsbe Venus, s úgy tartana fogva, 
   mint a beléragadott kankutya lóg a szukán. 
 
De amore suo in Ledam puellam (240) 
 
Flava Cupidineis laesit me Leda sagittis, 
   nubere digna Deo, gignere digna deos. 
Haec mihi nescio quas continget capta per artes, 
   nam servat clausas Tyndarus ipse fores.  
Si via nulla patet, nisi quam mens alta Tonantis 
   commenta est, et me candida pluma tegat. 
 
 Szerelme Lédához  
 
Ámor vesszeivel sebzett meg aranyhajú Léda; 
   istent érdemel ő, s isteni magzatokat. 
Nem tudom én, mily furfanggal jussak közelébe: 
   Tündarosz őrzi a ház zárt  kapuját.ridegen. 
Úgy teszek én is, ahogy Mennydörgő Zeusz kiötölte: 
   hószinű hattyútoll lepjen el éngemet is. 
 
 
 Qualem optat amicam (268) 
 
Si iaceat mecum laeta et lasciva, licebit 
   ne sit bella nimis, neve puella nimis. 
Non tristes facies, non me rudis allicit aetas; 
   omnibus his unam plus amo nequitiam.  
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Milyen szeretőt óhajt? 
 
Pajzánkodva, kacagva öleljen! Bánom is én, ha 
   nem szépecske nagyon, s nem fiatalka nagyon. 
Nem vonz engem a fancsali kép, sem a zsenge gyerektest; 
   mindennél jobban kell a tüzes szerető. 
 
 In Theclam (274) 
 
Dum culta incedis, maior mihi, Thecla, videris, 
   quam fuit Alcmene, quam fuit Andromache; 
stringere cum nudam volui, tunc corpore maius 
   deplumata tuo noctua corpus habet. 
 
  Teklához 
 
Tekla, olyan pompás nagy voltál felpiperézve; 
   nem volt Alkméné s Andromaché se különb! 
Ám pőrére levetkőztetve csak akkora vagy most, 
   mint puha tollaitól fosztva az éji bagoly. 
 
   De Silvia (172) 
 
„Ex te concipio”, meretrix mihi, Silvia, dicis; 
   Silvia , non magis hoc dicere, crede, potes, 
quam si per spinas incedens, Silvia, densas, 
   dixeris: „Ista meum laesit iniqua pedem.” 
 
   Szilviához 
 
„Tőled lesz gyerekem” – kétes hírű Szilvia, mondod,  
   olyan alaptalanul, mintha a tüske között, 
sűrű bozótban járva, „Ím, ettől vérzik a lábam!” 
   – így szólnál – „ez a rossz, itt van a bajkeverő!” 
 
    De amica sua (131) 
Certe ego vel Proculo si sim futucentior ipso, 
   luxuriae possim non satis esse tuae. 
                  
Egy mohó szeretőhöz 
 
Volnék bár a híres Proculusnál is bedobósabb, 
   nagy bujaságodnak az se lehetne elég. 
 

    De Ambrosio (244) 
 
Non instrumento grandi, non testibus amplis 
   in causa quicquam proficit Ambrosius. 
Lis sibi cum Thecla est, sed quicquid pondere magno 
   proferet Ambrosius, nil nisi Thecla negat. 
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 Ambrus és Tekla pere 
 
Súlyos kellékkel s dagadó zacskóval ügyét nem 
   vitte dülőre szegény Ambrosius sohasem. 
Máig foly pere Teklával, de akármi nyomósat 
   vetne be Ambrosius, Tekla csak egyre tagad. 

 
  In Luciam (283) 
Dum iuvenes poppysma rogant, tu Lucia, nasum 
   inspicies et quantum prominet ille, notas. 
Hoc perpendiculo virgas metire viriles, 
   hic tibi pro palmo est scilicet et cubito. 
Si placuit nasus, placet illico mentula amantis, 
   nec plus blanditiis addita dona valent 
Nil iam lenone in te opus est, nil arte magistra, 
   lenonis vires nasus et artis habet. 
Nec nisi nasatus tecum decumbit adulter, 
   ut iam ego fieri rhinocerota velim. 
Lucia, crede mihi, multum prognistica fallunt, 
   in me nam certe regula vana tua est. 
 

 Luciához 
 
Férfi ha partira kér, azt nézed, Lucia, milyen 
   s mekkora szaglószerv domborul arcközepén. 
Ezzel a nyúlvánnyal méred te a férfiúvesszőt; 
   ez szolgál araszul, ez könyökül teneked. 
Tetszik az orra, tehát tetszik fütyülője! Tudod, hogy 
   nem csak ajándékkal szerzenek ott örömet. 
Már se kerítő sem furfang nem kell, hogy elérjen: 
   mindkettő szerepét átveszi ottan az orr. 
Mert te csak orrossal vagy hajlandó lefeküdni, 
   orrszarvú akarok lenni, hogy észrevegyél. 
Hidd el, az ily babonák megcsalnak, Lucia, sokszor; 
   csődöt mond, legalább nálam e szép logikád. 
 
  In adulterum (269) 
 
Cum vicina magis sectere cubilia Crispo, 
   Uxorem quare non potes, Arbe, tuam? 
An tibi secundo languet permissa voluptas, 
   nec nisi in illicito mentula amore viget? 
 
 Egy házasságtörő férjre 
 
Crispus szomszédod feleségét hajszolod, Arbus; 
   Van neked is – mért nem látogatod nejedet? 
Untat tán a gyönyör, ha megengedték, s fütyülőd csak 
   akkor lesz eleven, hogyha tilosba mehet? 
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  Questio ardua et difficilis (88) 
 
Cur penem cunnus, cur contra mentula cunnum 
   appetat, haec vulgo iudice causa facit: 
Cum primos homines uda ex tellure Prometheus 
   confixit, geminum non variavit opus, 
membra nec opposuit duplicem dirimentia sexum, 
   unde novum posset se reparare genus. 
Mox cum non aliter naturae iura manerent, 
   discrevit propriis corpora bina notis. 
Quippe puellari raptam de pectine carnem 
   alteriis mediis fixit in inguinibus. 
Inde suam partem semper locus ille requirit, 
   inde suum semper pars petit illa locum. 
 
 Egy fogas kérdés megfejtése 
 
Mért áhítja a vulva a péniszt, pénisz a vulvát, 
   annak okát imígyen tudja a néphagyomány: 
Nedves agyagból gyúrva Prométeusz egykor az embert, 
   elhanyagolta a két nembeli változatot; 
megfelelő tagokat sem adott két nemre elosztva, 
   fajfönntartásnak eszköze hogy legyenek. 
Majd, hogy a természet törvényén csorba ne essen, 
   hangsúlyozottabbá tette a jellegeket; 
mégpedig úgy, hogy a nőtestről leszedett darabokból 
   más testekhez adott lábközi hímtagokat. 
Hát az a hely leszakított részét sírja azóta 
   vissza, s a rész odavágy régi helyére megint. 

 
 
  In Pindolam (337, 340) 
 
Quid mihi, nescio cur, arrides, Pindola semper? 
   Istud non novi, qua ratione facis. 
Nil unquam de te merui bene; nil tibi certe 
   ante dedi, sed nec forte deinde dabo. 
Crustula tu nobis tamen et diapasmata donas, 
   vel ficos plena castaneasque manu. 
Saepe ultro calamum largiris, saepe papyrum, 
   saepe mihi dicis: ”Sum tuus, esto meus!” 
Qui reblandiri norunt, blandire Latinis, 
   Pindola; dedidici nondum ego barbariem. 

 
O scelus, o facinus! Quare mihi saepe solebas 
   Pindola, blandiri, iam scio, iam video. 
Quippe meum, pudet heu! praedicas esse sodalem; 
   Nam sic praeceptor nominat illud opus, 
quando incurvati pueri fodit inguine culum 
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 maior, et obscenis turpe tremit natibus. 
Istud idem tu nempe mihi patrare volebas, 
   hinc illae illecebrae dona et amititiae! 
Nil tibi nobiscum, nil nobis, pessime, tecum. 
   Iam tua sunt etiam munera amara mihi. 
Reddo datos calamos, malesuadas reddo papyros, 
   quin et, si possim, poma comesa vomam. 
Vana loquor, nihil ille rubet, nihil improbus horret, 
   Mulcet adhuc blanda sed mea colla manu. 
Desinis? aut clamo: succurrite! Pindola nunquam 
   dat requiem! Vel sic, o scelerate, fugis. 
 
 A homokos Pindolára 
 
Sejtelmem sincs, mit vigyorogsz rám, Pindola, folyton, 
   s hogy mi okod s célod van vele, azt se tudom. 
Nem szolgáltam rá kegyeidre, nem adtam eleddig, 
   és a jövőben sem célom a bőkezűség. 
Mégis küldöd az illatszert, csemegét s a fügével 
   s gesztenyehalmokkal megpúpozott kosarat. 
Másszor írótollal kedveskedsz vagy papirossal,  
   s mondod: „Légy az enyém, mint ahogy én a tiéd!” 
Taljánnak hizelegj, aki érti a visszahizelgést; 
   barbárságomat én nem hagyom egyhamar el! 
 
Ó, bűn, ó, iszonyat! Rájöttem, mért hizelegsz úgy, 
   Pindola, egyre nekem. Látta saját szemem is. 
Szégyellem, hogy a pajtásodnak hívsz, ha tudom, hogy 
   az, mit a mester e szón ért, mi parázna a tett: 
Mint löki szerszámát a nagyobb a kicsiny fenekébe, 
   mint hajol ez, míg amaz rázza a ronda farát. 
Ezt a kegyet szántad nekem is, csalogatva barátság 
   örve alatt, szép szót adva s ajándokokat. 
Semmi közöd hozzám, gazfickó, látni se bírlak! 
   Már keserűséggel tölt adományod is el. 
Visszaadom, nesze, tollaidat szennyes papiroddal; 
   bár kiokádhatnám még a gyümölcsöket is! 
Nem pirul el, rá sem hederít szavaimra a sátán; 
   csak simogatja tovább lágy keze egyre nyakam. 
Kopj le! Segítségért kiabálok: Pindola nem hagy 
   békén! Akkor tán abbahagyod, te gonosz! 
                
De se ipso (130) 
Qualiter crucior! Certe modo cunnus adesset, 
   possem ter quinas continuare vices. 
 
Önmagáról 
Szörnyen kínlódom. Ha közelben jó pina volna, 
   úgy belevernék most vagy tizenöt numerát! 



Észak hírnökei                                                 3753                                             

 
Cunnus Ursulae (294) 
 
Blanda est lingua tibi, mollis caro, vultus honestus, 
   ante opus et nobis, Ursula, tota places. 
Cum vero incubui, tam laxo mentula cunno 
   incidit, ut cunnum nec subiisse putet. 
Non latus aut fundum sentit, velut aere nudo 
   palpitet, in liquidis vel spatietur aquis. 
Sed vasto infelix late bacchatur hiatu. 
   Ac frustra in votum nititur aegre suum. 
Nec vibrare nates, aut stringere bracchia prodest, 
   alta nec in scapulas tollere crura iuavat. 
Conatus pereunt, perit omnis sudor anheli 
   pectoris, et ruptis ilibus ossa dolent. 
Dii tibi vel tollant quo digna videris amari, 
   vel tribuant, possis, Ursula, quo futui. 
 
Ursula vulvája 
 
Kedves a hangod, a húsod lágy, orcád se csunyácska: 
   tetszel a parti előtt, Ursula, nem tagadom. 
Ám rád dőlve, a hímvesszőm oly renyhe hüvelybe 
   hull bele; nem biztos abba se, hogy belement. 
Oldalait se tapintja sem alját; mint aki puszta 
   légbe hadar vagy a víz lágy elemébe hatol. 
Tombol anyátlan az irdatlan barlang üregében, 
   csak hajszolja hiún, s nem jut a célba soha. 
Az se segít, ha farod rázod, két karral ölelsz át, 
   és derekamra fonod combjaidat szorosan. 
Minden kárba megy itt: a verejték, mell lihegése;  
   megszakad ágyékom, fájnak a csontjaim is. 
Vagy tőled vegye el, mi a vágyat kelti, az isten, 
   vagy mi beléd illik, Ursula, adja nekem! 
 
 De Lucia (167, 211, 212) 
 
1) Cum sese nobis futuendam Lucia praebet, 
   dum fero sublatos ad mea colla pedes, 
terribilem foedo misit de podice bombum, 
   qualiter aestiva fulmina nube crepant. 
Territus avertor, digitis simul obstruo nasum. 
   Vena retenta cadit; cogit abire pudor. 
Lucia, nulla tuo contingent gaudia cunno, 
   tam male moratus si tibi culus erit. 
2) Immerito plane succenses, Lucia, nobis, 
   prodita sit tanquam res tua voce mea. 
Prodita voce mea non est. Unde ergo loquuntur 
   vicini, et tota rumor in urbe sonat? 
An, rogo, tu quenquam tam surdum existere credis, 
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   qui non balistas audiat et tonitrus? 
3) Lucia, vis futui: faciam, sed lege sub illa, 
   ut teneas culi murmura foeda tui. 
Spondes: non equidem credo nisi pignora ponas, 
   sed nec sic credit mentula nostra tamen. 
 
    Luciáról 
 
1) Lucia feltálalta magát, közösülni velem, de 
   míg fölemelt lábát épp a nyakamba rakom, 
szörnyű dörejt zúgat ki a rút ülepéből, akárcsak 
   villám vetné szét nyáron a fellegeket. 
Elfordulva fogom be az orrom rémületemben, 
   kedvem már lelohadt, visszavonulni muszáj. 
Semmi öröm sem lesz mucusodból, Lucia, hogyha 
   illetlen lyukadat nem neveled meg előbb. 
2) Nem szolgáltam rá, de haragszol, Lucia, mondván: 
   dolgaidat fűnek-fának elárulom én. 
– Ej, dehogy árulom el! –  Akkor hogy tudja a szomszéd? 
   Már az egész várost körbeszaladta a hír! 
– Oly bedugult fülűnek ne tekints senkit se, könyörgöm, 
   hogy bombázásra s mennyropogásra süket! 
3) Lucia, megbaszlak, de csak úgy, ha lyukad neveletlen 
   dörgésére ügyelsz.. Esküdözöl, hogy igen. 
Kötve hiszem, hogy igen, ha nem adsz rá zálogot egyben, 
   ám még akkor sem hisz neki kis fütyülőm. 
 
 Conqueritur de sua inopia (258) 
 
Nec remanere queo, sed nec discedere possum, 
   talia iussa vocant, talia vincla tenent. 
Pressus in angusto quid agam? Quae numina clamem? 
   Sunt, puto, sed miseris dura favere negant. 
Te precor, affer opem, Mutinae placidissime praesul, 
   o decus! O musis, prime patrone, meis! 
Non tamen aut Boreae pulsurum flabra cucullum, 
   aut mulae posco mollia terga tuae, 
nec frenum aut sellam nec quicquam tale; quid ergo? 
   Debeo Guarino pauca; fide iubeas. 
 
 A saját nyomoráról 
 
Nincs maradásom, s nem tudok eltávozni sem innen, 
   ott szólít hivatás, itt kötelék lenyűgöz. 
Mit tegyek ily gondok közepett? Ki segít? Melyik isten? 
   Vannak tán, de miránk nem hederítenek ők. 
Ó te, Modéna kegyes főpapja, segíts ki bajomból! 
   Nagy lélek, Múzsák támogatója ki vagy! 
Nem Boreas hidegét űző hacukára vadászom, 
   s öszvéred sima, lágy háta se kell ma nekem, 
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sem zabolája se nyerge se más szerszáma. Mi kell hát? 
   Állj jót értem azért, mit Guarinus követel! 
         
 Ad libros suos (284) 
 
Vos, Ovidi, Lucane, Maro, si forte potestis, 
   mutua praestetis bis mihi, quaeso, decem. 
Cessatis? Iam vos sacco Iudaeus habebit, 
   qui servat magnae lintea iuncta viae.; 
istic ignavi tineas et pascite mures. 
   Nil opus est vestris nunc mihi carminibus: 
nunc mihi opus nummis; quarto vos mense videbo, 
   venerit interea si quid ab Hungaria. 
 
Könyveihez 
 
Vergilius, Názó, Lúkánosz, drága barátim, 
   rongyos húsz aranyat dobjatok össze nekem! 
Nem teszitek? Bizony úgy a zsidó zsákjába kerültök, 
   s őriz a főutcán, rejtve a ponyva alatt.  
Molylárvák s egerek rágnak majd, semmirekellők. 
   Nincs szükségem most verseitekre: arany 
kellene most, de nagyon! Négy hónap múlva kiváltlak; 
   megjön tán azalatt Hungariából a pénz. 
 
 
 In Iudaeum foeneratorem (285) 
 
Lucanum et iuncto pariter Nasone, Maronem, 
   redde mihi, Iuda, seu mage tu Salamon. 
Quid dubitas?Dedi ego olim tres tibi nempe libellos, 
   inspice si Iani cartula nomen habet. 
Quis modus usurae? Sortem, inquis, foenus adequat; 
   si verum dicis, perfide, non redimo. 
Hic pereant; tanti vix illos auctio vendet. 
   Insanit suamet pignora quisquis emit. 
 
                 
A zsidó uzsoráshoz 
 
Lukánoszt Názóval s Vergiliusszal ezennel 
   szolgáltasd, Júdás, vissza, avagy Salamon! 
Mit vonakodsz? Három könyvet bíztam kezeidre; 
   Jánusz – a listádon nézz csak utána – nevem. 
Ily uzsorát! A kamat, mondod, hogy eléri a tőkét? 
   Hogyha ez így igaz, én nem veszem át, te csaló! 
Vesszenek itt! Ennyit nem kapsz, ha elárverezed sem. 
   Megvegyem azt, mi enyém? Oly hülye mégse vagyok! 
  
De leonibus per Florentinos missis (286, 287, 288) 
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1) Non tibi Matthíá, rex invictissime, frustra 
   gens Massyléum misit Hetrusca pecus. 
Multarum fecit par convenientia rerum, 
   haec merito possent ut tibi dona dari. 
Tu princeps hominum, princeps leo nempe ferarum, 
   nobilis ille iuba, pulcher es ipse coma. 
Unguibus ille ferox, gladio tu fortis et hasta, 
   parcere tu victis, parcere et ille solet. 
Quid, quod idem ducibus clarum est insigne Boemis? 
   Grande novi sceptri scilicet omen habes. 
2) Iunge, licet, sacros, iunge ad tua frena leones, 
   hoc tibi, Matthíá, dat Cybele ipsa decus. 
Seu te per terras vectari forte iuvábit, 
   non cadet illorum sub pede laesa seges; 
sive voles pelago, Neptuni currere ritu, 
   planta levis summa non madefiet aqua. 
Tu tamen in caelum potius, sed serus, abito! 
   Novere has etiam talia monstra vias. 
3) Nil est magnorum, Matthíá, maxime regum, 
   quod iam dite petas amplius e Latio. 
Tota tibi in varios Oenotria certat honores,  
   qaelibet et proprias ora ministrat opes: 
aurum Roma parens, Veneti sua serica mittunt, 
   praebet cornipedes Apulus, arma Ligur. 
Contulerat nullum Florentia sola tributum,  
   quae nunc Marmaricas obtulit, ecce, feras. 
Dignum te, nostro, vectígal et illa pependit, 
   iudicio; fortem fortia dona decent. 
 
      Mátyás király oroszlánjairól 
 
1) Nem csoda, Matthíász, teneked Toscána miért hogy 
   éppen oroszlánt küld, nagydiadalmu király. 
Számtalan egybeesés játszott itt közre, hogy okkal 
   s méltán juthasson néked e megbecsülés. 
Népeknek fejedelme vagy – állatoké az oroszlán; 
   őt díszíti sörény – téged a hajkoronád; 
karma a fegyvere néki – neked meg a kard meg a lándzsa; 
   és a legyőzöttön megkönyörül szívetek. 
Nézd az oroszlánt ott a csehek felségcímerében: 
   jósjelként, hogy vár új jogar, új korona.. 
2) Szent fenevadjaidat, Matthíász, fogd be a hámba; 
   mert neked engedi át ezt a jogát Kübelé. 
Hogyha a szárazföldön hajtasz díszfogatoddal,  
   meg sem dől a vetés tollpuha talpuk alatt. 
Hogyha pedig Neptúnusként szállsz tengerek útján, 
   meg sem nedvesedik lábuk a habtarajon. 
Ám te az Ég fele törj – de minél később! E vadaknak 
   az se szokatlan már: ismerik ott az utat. 



3) Nincs már kérnivalód, Matthíász, nagy fejedelmek 
   elseje: dús Latium kincsei lábad előtt. 
Versenyt hódol Itália minden partja, elédbe 
   hordva, mi benne terem, változatos javait. 
Róma atyánk aranyát, selymét kínálja Velence, 
   marháját az apúl, fegyvereket a ligúr. 
Csak maga késlekedett, az adót nem hozva: Firenze;  
   ezt teszi jóvá most Áfrika vadjaival. 
Én ez ajándokot is hozzád méltónak ítélem: 
   nincs adomány illőbb, mint az erősnek erős. 
 
 Ad Matthiam regem (291) 
 
Quae te ultra tellus, quae gens feret, inclite regum? 
   Quis non auditas procidet ante tubas? 
Quandoquidem saevi tibi iam cessere Bohemi,  
   haud unquam externum natio passa iugum. 
Si venit insignis de quolibet hoste triumphos, 
   hactenus invicto qualis ab hoste venit? 
 
 Mátyás királyhoz, Csehország meghódítójához (1468) 
 
Mely föld, mely nép hordja igádat még, te, királyok 
   éke? Ki nem hódol harsonaszódra, dicső? 
Minthogy már a vitéz csehek is hódolnak előtted, 
   bár soha ellenség járma nem ült nyakukon. 
Győzni akárki fölött hírnév, de legyőzni, ki jármot 
   nem hordott soha még: az csak a nagy diadal! 
 
 Abiens valere iubet sanctos reges Waradini 
 
Omnis sub nive dum latet profunda 
tellus, et foliis modo superbum 
canae dum nemus ingravant pruinae, 
pulchrum linquere Chrysium iubemur, 
ac longe dominum volare ad Istrum. 
Quam primum, o comites, viam voremus. 
   Non nos flumina nec tenent paludes,                                      
 totis stat gelidum gelu lacunis. 
Qua nuper timidam subegit alnum, 
nunc audax pede contumelioso 
insultat rigidis colonus undis. 
Quam primum, o comites, viam voremus. 
   Non tam gurgite molliter secundo 
lembus remigio fugit volucri, 
nec quando Zephyrus levi suburgens 
 
crispum flamine purpuravit aequor, 
quam manni rapiunt traham volantem. 
Quam primum, o comites, viam voremus. 
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   Ergo vos calidi valete fontes, 
quos non sulfurei gravant odores, 
sed mixtum nitidis alumen undis 
visum luminibus salubriorem 
offensa sine narium ministrat. 
Quam primum, o comites, viam voremus. 
   Ac tu, bibliotheca, iam valeto, 
tot claris veterum referta libris, 
quam Phoebus Patara colit relicta, 
nec plus Castalios amant recessus, 
 vatum numina, Mnemonis puellae. 
Quam primum, o comites, viam voremus. 
   Aurati pariter valete reges, 
quos nec sacrilegus perusit ignis, 
dirae nec tetigit fragor ruinae,  
flammis cum dominantibus per arcem, 
obscura latuit polus favilla. 
Quam primum, o comites, viam voremus. 
   At tu, qui rutilis eques sub armis, 
dextra belligeram levas securim, 
cuius splendida marmorum columnis 
sudarunt liquidum sepulcra nectar, 
nostrum rite favens iter secunda. 
Quam primum, o comites, viam voremus. 
 
Indulóban búcsút mond Várad szent királyainak 
 
Mély hó leple borítja már a földet,   
és a lombozatára büszke berket                                   
szürkés zúzmara lomha terhe nyomja. 
Elszólít a parancs a szép Köröstől 
messze földön uralkodó Dunához. 
Rójuk hát mielőbb utunk, barátim! 
   Nem tart vissza folyó, mocsár se minket; 
minden tó befagyott rideg-keményre, 
s hol nemrég inogó ladikkal járt a                                         
 pór, most elbizakodva, hetyke lábbal 
ugrik rá a fagyos-merev habokra. 
Rójuk hát mielőbb utunk, barátim.    
Oly simán soha sajka nem repülhet, 
bármily könnyű lapát vagy ár segítse,  
míg fodrozza a víz színét s pirosra 
változtatja az esti szél fuvalma, 
mint táltos lovaink e szánt röpítik. 
Rójuk hát mielőbb utunk, barátim! 
 
 
Most hát ég veletek, forró kutak, kik  
nem bűzöltök a légbe kénszagokkal,  
s kristályhabjaitokba sót vegyítve                                        



szolgáljátok a szem javát, anélkül, 
hogy szaglóidegünket bántanátok.. 
Rójuk hát mielőbb utunk, barátim! 
   Válok, bibliotéka, tőled, annyi                                                 
híres régi  remeknek otthonától, 
hol megszállt, Patarát elhagyva, Phoebus, 
s nem Kasztália kedvelői már a 
múzsák sem, kik a dalnokot segítik.. 
Rójuk hát mielőbb utunk, barátim. 
   Búcsút mondok, arany királyi szobrok, 
néktek is, kiket el nem égetett a 
várban elszabadult istentelen tűz, 
mely a fényes eget koromba vonta, 
s nem tört össze a kőfalak ledőlte... 
Rójuk hát mielőbb utunk, barátim.  
   Téged is, csatabárdot jobb kezedben 
tartó rőtszínű érclovag, köszöntlek, 
márványoszlopú fényes kősírodban  
kit nektár-verítékben úszva leltek.. 
Oltalmazz kegyesen, te légy kísérőnk! 
Rójuk hát mielőbb utunk, barátim! 
 
Epitaphium Jani Pannonii 
 
Hic situs est Janus, patrium qui primus ad Istrum 
   duxit laurigeras ex Helicone deas. 
Hunc tantum titulum, Livor, permitte sepulto: 
   invidiae non est in monumenta locus. 
 
Janus Pannonius sírfelirata 
 
Itt nyugszik Jánusz, Duna-menti honába ki hozta 
   elsőként Helikon lombkoszorús szüzeit. 
Ebbeli érdemeit ne vitasd el a holtnak, Irigység; 
   gyűlölségnek a sír már a határa legyen! 
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Dohi Alex 
 

Illatok könyve  
(Cartea aromelor) 
 
Fordította: Tar Károly 
Cartea  aromelor, Editura Muzeul Literaturii române, 2000 
 
 
Mottó: 

Szagok emelkednek a szív országa fölé, ahol sziklák  
rothadnak. (Cioran Emil) 

                     A mennyország légvár. (Renard Jules) 
                     Semper aer spiritu aliquo movetur. (Ifjabb Plinius) 
 
 

SAMBUCUS MIGRA 
FEKETE BODZA 
(történt, hogy…) 
 
Beállt a fagy. 
Akkor történt, amikor eltűnt a Fiastyúk. 
A vesztegzárnak köszönhetően ajándékot kaptam. 
Himlőtől lángolva hallgattam, amint apám felolvas. 
Ali baba és a negyven rabló. 
Huszárok, akik negyven nap alatt disznóvá változtak.  
Negyven napig könyörgött Aladin a szultánnak, 
hogy engedje tehessen csodát. 
Negyven napig tart az utazás 
az elvarázsolt kastélyig. 
 
(első könyvem - az 1001 éjszaka - illata) 
 
GALANTHUS NIVALIS 
HÓVIRÁG 
(lebegő) 
 
Mindenképpen légvár. 
Eleinte a látomás dalát hallgattam. 
Mint vizet szomjazom az örökkévalóságot. 
Hulló könny az óceán szava. 
És csak azután meríthettem a tenyeremmel belőle. 
 
(egyelőre semmi sem illatozik így, de remélhetünk) 
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TUSSILAGO FARFARA 
MARTILAPU 
(a lélekre várva) 
 
Ahogyan szomjazom a látomást. 
Mindenképpen játékos halált. 
Csak az örökkévalóság vizének emlékezete. 
Tele reménnyel a markom. 
 
(a lét öröme illatozik így) 
 
CITRUS MANDURENSIS 
MANDARIN 
(marokra fogva) 
 
Gyermek, íme, rettenetes vágyam, 
hogy fénykörödbe lépjek – 
úgy választom az igéket, mint a kulcsokat, 
vagy a fajlovakat: 
felkapaszkodni, igen durva, 
leereszkedni, igen fortélyos… 
Igen, hempereghetnék a pillantásodban – 
Zöld havazás, fehér füvek, kék kacaj. 
 
(a játékoknak kellene így illatozniuk) 
 
CITRUS AURANTIFOLIA SWINGLE 
SAVANYÚ CITROM 
(kék kacaj) 
 
Kellemes kimerült nyugvás, 
tanítócska álom, 
szemhéjakat nyitva jön, 
az első napsugarak már mélyítő jelével, 
a tegnap esti határozott ima ígéretével, 
a tehetetlenség sanyarú elismerésével, 
a kevés látás tényétől veszve, 
egy feldúlt, keserű-savanyú nap 
indulatos szánalmával. 
 
(az őrállás szaga ez) 
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CITRUS AURANTIUM 
NARANCS 
(indulatos szánalom) 
 
Smaragd fogú nap 
tört sugarai 
egy megmerevedet arcon 
a bánat éjszakáiból jövet.  
 
(a kaszinók előcsarnokainak kellene így illatozniuk, amikor  
kilépnek onnan, azok, akik mindent elvesztettek)  
 
PINUS SILVESTRIS 
ERDEI FENYŐ 
(bánatéjszaka) 
 
Elveszetten. 
Egy szerelmi bánat képviselőjeként 
a valóság gépezetében. 
Homokfonál – 
Harmónia mindenáron? 
És miként lehetnék olyan élesen nyikorogva? 
Hogyan? A délibábot megerőszakolva? 
 
(ilyen szagúak a szanatóriumok, és minden bizonnyal ilyen  
szaga van a költőnek, akinek az az ötlete támadt, hogy  
TÜNDÖKLŐNEK nevezze magát) 
 
CANARIUM LUZONICUM 
PILI DIÓ 
(délibábot erőszakolva) 
 
Kimerülten, mint a békés, 
csendes kibékülés leit motívumának 
megrázó, mindent felforgató vágya, 
örült költők hosszas olvasása után. 
 
(csuromvizes költők szaga, miután elektrosokkos 
kezelésben részesültek) 
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VETIVERIA ZIZANOIDES 
VETINER 
(örült költők) 
 
Útvesztő – 
összeomolva az éjszaka némaságában 
szabad gondolatok jönnek, mennek 
nincs egyetlen erő követni őket. 
 
(ilyen szaga van repülőutam emlékezetének) 

 
THUJA OCCIDENTALIS 
ÉLETFA 
(nincs egyetlen erő követni őket) 
 
Saját hallgatásod, gregorián ének. 
A telefon mellett almakoponya, 
fél épen rozsdázik téged hallgatva. 
 
(ilyen szaga van Wordsworth zöld világának) 
 
EUKALYPTUS BLOBULUS 
 
(téged hallgatva) 
 
Noktürn kínai zöldben: 
Hűvösség hűse: 
Sétány, extrovertált templom: 
Kókuszbélből készült 
fénylő forgácsokat árultak a gyermekek 
mintha jégcsapok lettek volna – 
csúcsíves templomok  csipkézete 
alkonyodva a mediterrán szellőben. 
 
(így kellene illatozzon a postás) 
 
 
 
 
 
 



 
THYMUS VULGARIS 
KAKUKKFŰ 
(mediterrán szellő) 
 
Egy sarokmozdulat. 
Elkülöníteni a rosszat a jótól. 
Nemesíteni a közhelyeket  
Késélen az emlékezet, 
ha már elindult a megosztás 
a kés mindkét oldalán. 
Kenyérmorzsák boresőben. 
 
(ilyen szagú kellene, hogy legyen a kézművesek műhelye) 
 
MYRTUS COMMUNIS 
KÖZÖNSÉGES MIRTUSZ 
(boreső) 

 
Kiszenvedtek a hóesések. 
A pásztorok hegyre terelik bárányaikat. 
a könnyek patakzanak – 
a szem függőleges útja. 
Időnként fekete madáron 
magukkal húzzák lelküket. 
  
(a csillóknak kellene így illatozniuk) 
 
ATROPA BELLADONNA 
NADRAGULYA 
 (egy fekete madáron) 
 
Kettétört denevérsikoly 
kakukksüvöltéssel. 
Éjfél. 
Kútba esett ellenérzések - 
kövér gyomok. 
A lelkifurdalás fellegeinek zengése. 
Termést hoznak vagy bolondságot? 
Elszenesedett gondolatok súlya íródik belém.  
Foszforeszkáló sár. Kevély hold. 
 
(ilyen szagú a szobája annak, aki magában örül)   
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MATRICARIA CHAMOMILLA 
KAMILLA 
(kevély hold) 
 
Különlegesen gyengéd és lassú törődés, 
mint amikor a felhők legyőzik 
a láthatáron virágzó aranycseppeket, 
hogy tetten érjék a sötét vadakat. 
Felidézem a régi képet: 
„az apa jóságos mosolyát, 
miután mindent megevett a tányérból”. 
 
(így kellene illatozzanak az ajándékcsomagok az egyik  
szerda délután, amikor nincs születésnap, nincs ünnep, 
 csak mindenféle gondok) 
 
CHAMPHORA OFFICINARUM 
KÁMFORFA 
(miután mindnet megettem a tányérból) 
 
Hosszú séták a foszforvárosban. 
Gyermekként jégcsapokat szopogattam 
a rozsdás csatornákról, 
lázas elragadottságom kristályait. 
A magányos kacagás szárnycsapásai 
az ultramarin szomorúságból 
kirobbantottak  égkék-ezüstbe. 
Hallom, dalát hallgatom. 
Nézem, látom, javában figyelem.  
 
(így kellene illatozniuk a tébolydáknak és mindazoknak  
a helyeknek, ahol az emberek gondolatokkal táplálkoznak) 
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A színpadi szó lélekformáló erejét érezhette 2009. szeptember 19-én szombat este 
a lundi Linero szabadidőközpontban összejöttek Götz Anna és Rubold Ödön művész-
pár másfélórás tartós élményt jelentő műsorában.  Alig  kéttucatnyian voltunk - főleg 
Malmőből érkező közönség.  A pódiumon egyszerű kellékek: egy asztal és két szék, a 
háttérben pedig Sütő Andrást ábrázoló festmény. A Götz-Rubold művész pár egyedi 
lélekmegtartó és felemelő estje volt. Balladás erő, zenei szárnyalás, egyszerűség, 
alázat és poétikus igézettség hatotta át Sütő-estjüket.  Sütő András műveinek szerete-
tében, ismeretében és ihletében. Újkori misztériumjátékot láttunk és szenvedtünk. S 
hüledeztünk azon, hogy az idő múlása milyen kérlelhetetlenül tágítja és igazolja az 
írót. Az egykor a kisebbségi nyomorúságból visszhangzó művek immár többségi 
jajkiáltássá erősödnek az egész Kárpát-medencében, de Magyarországon is. Mert 
immár farsangolunk a reménytelenségben. Ám Götz Anna és Rubold Ödön Sütő val-
lomása fekete estéinkből egyet ünnepi pirosra festett.     
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A művészházaspár teremtő akarattal elénk állotta magyar önazonosságunkhoz 
ragaszkodásunkat, és kisebbségi létünk emlékezetét. Meghökkentő és dermesztően 
pontos, ahogyan a színész pár estjét kezdi: Rubold Ödön sipkában, nyakában sállal 
féleszű rikkancsként hatalmas háttéri hangerővel hírli: Megjelent a Székely Gyutacs, s 
kurjantja a keserves valót a magyarok egymásnak uszításáról. Az eszelős észlelet 
úgyis találó, hogy Sütő Andrástól való: Az ugató madár Bolondja, alias Horváth 
Csongor Vörösmarty összeomlottságában a nemzethalált vizionálja, és hangolja, ala-
pozza a pódiumi estét is. Amelyre válaszul a színészpár az író vallomásaival, darabja-
inak részleteivel a gondolati, az erkölcsi parancsokat szólaltatja meg a pódiumon, 
hirdetvén a MÉGIS-MEGMARADÁS életjeleit. Ilyenképpen legfontosabb az ISKO-
LA ügye, amely Sütő András nagy esszéjében, a Nagyenyedi fügevirágban, megszó-
lítva a mecénást, Bethlen Gábort, a tudás, az elme és a lélek építésének temploma-
ként láttatja a nagyhírű kollégiumot. Majd következik egy újabb fejezet Sütő András 
életművéből: Götz Anna poétikus hangján előtűnik, a Jön az erdő, az Anyám könnyű 
álmot ígér- ből visszhangzik az anyanyelv megtalálásának gyötrelmes útja, hogy az 
édeni örömet hordozó Arany Toldijában teljesedjen be. A művészpár estjének gyé-
mánttengelyében az Advent a Hargitán áll, pontosabban: a feltámadás jelenete. Ami-
kor Réka a jégvilágból visszatalált kedvesét éleszti, de a játék és a szerelem már nem 
folytatható ott, ahol húsz esztendeje a fiatalságban oly tragikusan megszakadt. Itt a 
pódiumon nem a játék tragikus kimenetele fontos, hanem, az idő zavarodottságában, 
az újrakezdés reménye és akarata. Természetes tehát, hogy „vigasz a vigasztalanság-
ban” gondolatfolyamban újra Az ugató madár tűnik fel: gróf Rhédey Claudia és Bo-
dor Péter tragédiája. Sütő András történeti látomásában a hirtelen cselekvések, az 
árulások, a hiábavaló nagyot akarások kacajos keservben sűrűsödnek, s újabb stáció-
jaként felmutatva a magyarság sorstörténetében a bujdosást.     
      Aztán Götz Anna és Rubold Ödön kidugja fejét a játékból, és az író naplórészle-
tében a hargitai magasból s a történelem mélységéből előlépve naplójegyzetben szó-
lítják meg a jelent. Sütő András unokájának sebesültségét beszélik el. Társaival ját-
szott, s mert nem madárként, hanem gyermekként az aszfalton magyarul „ugatott”, 
egy italgőztől háborodott román az arcába sújtott. A történet drámai sodortatásában a 
művész pár estje az egyszeri történetben féli a közösségi drámát. Mert az ANYA-
NYELV és a GYERMEK veszélyeztetettsége a megmaradás sorskérdéseként hasít 
hétköznapjainkba. A helyzet drámai, de nem menekülhetünk, ha az erkölcs parancsát 
követjük. „Maradok, mert másként nem tehetek”- üzente az író Sinkovits Imrének 
1989-ben, midőn sorstársai a menekülés ezerféle változatát kínlódták, az író az ezer-
egyediket, a maradást, a belső emigrációt választotta. S az egykori vallomás mai fé-
nyét – különösen a külhonban élő magyarok távlatában, az önmarcangolást és lelkiis-
meret furdalást elkerülendő - a művész pár úgy erősíti meg a közönségben, hogy 
most nem a földrajzi ragaszkodás, hanem a benső állhatatosság jelentheti a hűséget és 
reményt.  
    Azért is szép és felemelő Götz Anna és Rubold Ödön pódium-vallomása, mert 
olyan természetes egyszerűséggel nyitják meg bennünk Sütő András gondolatait, 
hogy kevéssel az előadás után már esendő bizonytalanságba fordulunk; vajon melyi-
kük is mondta a kollégiumi vallomást, vagy a Sinkovits Imrének címzett levelet? 
Igen, így szép és igaz ez az este, mert az író képét rájuk is érvényesnek tekintve, 
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„páros egy személyben” élik és éltetik Sütő András írásait, gondolatait. S jelképesnek 
is tekintjük a záró képet: a Csillag a máglyán jelenetét. Egy nagy könyv, mely fel-
feltűnik az esten; az író munkáit tartalmazza (?), netán a Biblia (?), de ne találgassuk, 
mert ez a KÖNYV, amely a szellem birodalma. „Gyilkos kéz a könyvemet ne érint-
se!”- mondja a máglyára ítélt Szervét, majd később így folytatja: „Lelkem ez a 
könyv. Meg nem gyalázhatom”. A pódiumon a könyv sorsa új jelentéssel, személyes 
és jelen idejű vallomásként hangzik. Mert a ragaszkodás hangja a mai értelmiségi 
vallomása is: a lélekapasztó és pusztító időben, a gondolat-sorvasztó hangzavarban el 
nem veszhetünk, és nem tagadhatjuk meg a szellem megmaradásának törvényét. Mert 
ha mégis, következik a pusztulás – közösségi méretekben. És ahogyan a könyv, a 
szellem sorsának tragikus veszélyeztetettsége felmerül, éppen Rubold Ödön egyik 
ifjúkori szerepe és darabja idéződik fel: Illyés Gyula Tiszták-ja. Amelyben nem az 
jelentette az albigensek igazi elbukását, hogy nem tudták tartani Montségur várát. A 
végzetes vereséget, az elmúlást az hozza, hogy a hegyi utakon menekített könyves 
láda, a katárok szellem-kincse odavész. 

Götz Anna és Rubold Ödön hivatott komolysággal és cselekvő példával válaszol 
aggodalmunkra: „A példát élni és éltetni kell”- vallják Sütő Andrással estjüknek ve-
zető gondolataként. Azért is kitűnő ez az összeállítás, mert miközben a szerző szöve-
geivel építkeznek, arra döbbentenek, hogy nem írói breviáriumot szerkesztettek, és 
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láttatnak, hanem mai hogylétünk lélek-hangjait és gyötrelmeit erősítik fel Sütő And-
rás örökké aktuális életművéből. Ilyenképpen érintenek meg, és hatnak a pódiumjáték 
következő jelenetei is. Már nemcsak a kolozsvári Nemzeti Színház történelmi küzdel-
me, hanem a jelenkor művészeinek színház-álma is drámai monológgá sűrűsödik a 
Mondd! című vallomásban. A színház hatalom, az anyanyelv, a költészet örök letéte-
ményese, amit cenzorok, divatdiktátorok, pubertáskorban ragadt ötletszabászok, sely-
pegő alternatívok a maguk színvonaltalanságára züllesztenek, mondván: a színház én 
vagyok! 
    A művészpár, az árral szemben úszó pisztrángtermészettel  ellentmond a fogyasz-
tói világnak és központi hatalomnak, amely szellemi értékeink, hitéletünk, nemzeti 
intézményeink, kultúránk végzetes elgyöngítésére, lepusztítására alapítványokat, 
minisztereket, s általuk kinevezett felügyelőket üzemeltet. Már-már tébolyító, amibe 
jutottunk. Egyre bizonytalanabbul tekintünk körbe: ugyan kivel, kikkel lehet még 
eszmét cserélni megmaradásunk kérdéseiről? A  bizonytalan jövőt mérlegelve, van-
nak még olyan erők és személyek, akik helyre zökkentik e hibbant világot? S  emberi 
és nemzeti arcát visszanyerheti ez a történelmi viszályokban és hazugságokban vég-
kimerülésbe hullott nép? 
     Köszönet az élményért!                                                    
                  

                                                                 Békássy N. Albert 
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 Hegedűs Kálmán 
 

Nemzetközi muzsikusok és a zenei élet kezdete  
finn földön  

                     
A következő esztendőben ünnepeljük Liszt Ferenc születésé-
nek 200. évfordulóját. Folyóiratunk az évfordulóra készülve, 
munkatársunk Hegedűs Kálmán jóakaratából, sorozatot 
kezd: közreadja nagy magyar zeneszerzőnk finnországi kap-
csolatairól szóló, a szerző Liszt, Bartók, Kodály és Finnor-
szág című munkájának, észak- és közép-európai  zenetudo-
mányi kapcsolatokról írt fejezeteit.  
 

 
Finnország - saját nyelvén Suomi - ősidők óta többirányú ki és bevándorlás szín-

tere volt. Az ország földrajzi adottságainak egyike, hogy szigetszerüen helyezkedik el 
Riga, Stockholm, Tallin és Sankt- Petersburg, Szentpétervár között. A Péter cár által 
1703-ban megalkotott város is ősi finn terület volt az egész Laatokka - (oroszul 
Ladoga) tóval együtt. Közel ezer évvel ezelőtt a Svéd Királyi Haditengerészet alapí-
tott ott támaszpontot és várost, mely svédül Ny Stad (Nű Sztád), azaz Új Város. Oro-
szország nyugati határa Novgorod (Újváros) város volt. Novgorod skandináv (svéd 
viking) neve Holmgardr. Az eredeti északi szláv terület Moszkva környéke. Ez a fe-
jedelemség kissebb volt, mint ma az U.S.A. New Jersey  állama. 
A Ladoga tó feletti területen már 862-töl kezdve uralkodott Rurik svéd viking fejede-
lem. Jól szervezett uralma és védelme alatt számos finn törzs és kis ugor népcsoport 
is élt. Rurik elfoglalta Novgorodot. Megalapította az Orosz Birodalmat. 879-ben 
hunyt el. Leszármazottai még 700 évig uralkodtak és a Rurik család csak 1598-ban 
halt ki. A viking király gótikus ablakú vörös téglából épült karcsú várának impozáns 
romja ma is áll. Nemrég egész Európa láthatta a televízióban.    
     Ny Stad csak évszázados háborúk után lett orosz város. Számos finn falut pusztí-
tottak el az útból  és a finn parasztokkal és halászokkal építtették fel a Jókai által is 
megcsodált Kronstadt erődszigetet. 

Svédország és az erdélyi székely katonákat sokra becsült Gustav-Adolf protes-
táns svéd király nem elnyomta, hanem egészen a svéd fennhatóság fennállásának 
utolsó napjáig megvédte a finneket, akik példás bátorsággal harcoltak együtt a svéd 
katonákkal. 

 Később is döntő fontosságú volt az erős Svédország szomszédsága, mely szociá-
lis nyitottságával, önzetlen segítségével és saját erős kultúrájú - műveltségű királysá-
gával egész Nyugat-Európához kapcsolta Suomi néven ismert keleti szomszédját.  

A rendkívül erős zenekultúrájú Stockholm udvari zenekarában a svédeken kívül 
a kiváló német, francia, svéd és dán művészek között még Eszterházy herceg zeneka-
rának két volt muzsikusa is svéd földön telepedett le. Svédország rendkívül nyitott 
volt és ma is az a határain kívüli más kultúrák felé.. 
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 A rendkívül erős zenekultúrájú Stockholm udvari zenekarában a Cristian Knopp 
zenekarának 1782-es svédországi turnéját hirdeti. A program felhívja a közönség 
figyelmét a cimbalomra és a magyar zenére. Így részesülhetett a Baltikum és Finnor-
szág is magyar zenei élményekben. 

Szentpétervárról 1794-ben áttelepült Fodor József (1752-1828) zeneszerző, kar-
mester és Fodor Jozefin énekművésznő leánya (1789-1870) ápolták a magyar zenei 
örökséget. Fodor karnagy úr Európa szerte becsült komponista volt. Amikor a régi 
finn fővárosban, Turkuban 1790-ben megalapított Zeneművészeti Társulat szimfoni-
kus zenekara Amszterdamból nagy számú kottát vásárolt, a listán több Fodor darab is 
szerepelt. Haydn mellett. A vándor Liszt Ferenc előfutárai közé tartozott például a 
délvidéki magyar, utazó nagybőgő virtuóz Kämpfer József. Karlstadt - Károly város-
ból származott. A turkui Sibelius-Múzeumban őrzött Otto Andersson  zenetudós fel-
jegyzései szerint a művész 1796-ban koncertezett Turkuban. Előtte Párizsban és 
Stockholmban tapsoltak neki. Helsinkibe már nem jutott el, mert Szentpétervárra 
kellett sietnie. 
       Érdekes módon fejeződött ki a művészeti nemzetköziség a délnyugati finn Turku 
városában. A helyi Sibelius Múzeum svéd nyelvű feljegyzése szerint 1822-ben egy 
Huszek Károly - Karl Hussek nevű magyar klarinétművész, katonakarmester érkezett 
Turkuba. Huszek és Bernward Fatschek svéd királyi udvari muzsikus 1823. decem-
ber 11-én nagy sikerrel szerepeltek. Huszekkel  megismételtették a Prandau polonézt. 
Osztrák-magyar-német-svéd találkozóra került sor finn földön, amikor Joseph 
Gehring, a turkui zenekar bécsi koncertmesterének estjén a magyar Huszek, a svéd 
Bergström és a német Heinrici együtt muzsikáltak. A feljegyzések szerint Huszek 
tsakaner is volt, vagyis a csákánynak hívott fafúvós hangszeren is játszott. Suomihoz 
haláláig hű maradt. Vaasa északnyugat tengerparti város temetőjében pihen a főkapu-
tól balra.  

Amtmann Prosper pécsi német-magyar fuvolaművész, akit a Filharmóniai Társa-
ság 1837-ben Münchenben tagjává választott és akit Böhm mester egyik új fuvolájá-
val ajándékozott meg, sajnos csak a Baltikumba jutott el. A másik pécsi német-
magyar fagott művész, a híres vak Weidinger Imre is megállt Szentpéterváron, mert 
ott kirabolták. Erre visszafordult és hazatért. Szép közös emlékoszlopuk Pécsen a 
Székesegyház alatti Káptalan parkban látható. 
Eljutott viszont 1840-ben Turkuba és Helsinkibe Servais belga csellóművész, Liszt 
barátja, aki Pesten és Szekszárdon is fellépett. 

Az 1809-ben Svédországtól elszakított Suomi az orosz cári birodalom önálló 
nagyhercegsége lett. Sándor cár megerősítette Finnország régi törvényeit, ám az or-
szágot Napoleon és Anglia akaratlan segítségével megkaparintott cári hivatalnokok 
csendben eltörölték Gustav III. harmadik Gusztáv felvilágosult svéd király francia 
kultúrával szövetséges törvényeit. A cár pedig a Szentpétervárhoz lényegesen köze-
lebb fekvő Helsinkit tette meg új fővárosnak 1812 április 8-án kelt rendeletében. 

Mi volt akkor a patinás ősi egyetemi város Turku-Åbo (Óbu) után Helsinki ? Pici 
halászfalu a mai kikötő körül, amit valamikor a kalandozó és az ősmagyarokkal is 
kapcsolatot tartott vikingek fedeztek fel.  

 
 



Helsinki tulajdonképpen nem más, mint 1500-ban épült és nagy területen szét-
szórt 33 svéd falu, melyek ma is elővárosok. Ezek egyike a máig létező Helsinge 
(Hëlszíjn), innen a név. 
Helsinki eredeti svéd neve Helsingfors. A fors zuhatagot, vízesést jelent. Ez arra utal, 
hogy a város eredetileg az északon lévő Vantaa folyó torkolatánál épült fel. Vantaa-
Vanda ma is külön város.     

Turku 1827-ben tűzvész áldozata lett. Gyorsan újjáépítették és bár még 1840-ben 
is a legnagyobb  finn város, mégis Helsinkit részesítették anyagi előnyben. Majd 
1828-ban a Krisztina svéd királynő által alapított turkui egyetemet (melynek észt 
elődjét Tartuban szintén Svédország alapította) cári rendelettel Helsinkibe helyezték 
át.  

A kikötő feletti téren álló új egyetem épületét 1832. június 19-én szentelték fel. 
Díszterme hamar a hangversenyélet központjává vált. 
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Vály Sándor: A QBOOK-1 

Vály Sándor: A QBOOK-2 



Liszt Ferenc művészetének jelenléte  
a századforduló utáni időkig 

           
Ha Liszt zenéje még nem is juthatott el Suomiba a legjobb finn énekesnőnek 

alkalma volt a mesterrel találkozni. Johanna von Schoultz szopránénekesnőről van 
szó, aki 1813. március 6-án születetett Stockholmban. Szülei az 1809-ben Suomit 
sújtó kegyetlen orosz-svéd háborúban menekültek át a svéd fővárosba. Apja korán 
elhunyt. Szegénységben éltek. Crelius svéd professzor ingyen tanította. Tüneményes 
gyorsasággal fejlődött. A szigorú svéd kritika is elismerte három oktávon szárnyaló, 
tisztán csengő hangját, melyet hatalmas erő táplált. Minden estje végén svéd és finn 
népdalokat énekelt ráadásnak. 

Finnországi körútja diadalmenet volt. Majd a Párizsi Olasz Operában az Anna 
Boleyn egyik mellékszerepét énekelte. Honfitársa, Johan Reinhold Aspelin ilyen 
helyszíni tudósítást küldött Helsinkibe; ”Johanna nagyobb figyelmet keltett, mint a 
főszerepet éneklő Julia Grisin”.  Johanna Liszttel való találkozásáról a sok szóbeli 
adat mellett kevés írott dokumentum maradt fenn. 

Aspelinnek a Suomen Kuvalehti-Finn Képesújság 1878-évi számába írt ”Suomen 
satakieli-Suomi csalogánya J.S” életrajzi adatait követve megtudjuk, hogy Johannát 
egy firenzei fellépésén gróf De la Rochefoucauld, a Párizsi Opera igazgatója anyjával 
együtt meghívta párizsi irodalmi szalonjába. Itt Johannát énekelni kérték. A máig 
híres szalon akkor ott jelenlevő nagyszámú hallgatói között voltak Liszt, Auber, 
Thalberg, Heine, Chopin és az éppen orosz-finn körútra induló tenorista, Rubini. A 
házigazda feljegyzése szerint a vendégek élvezettel hallgatták Johanna tisztán csen-
gő, friss északi hangját és a talán legszebb finn népdalt; ”Tuoll, on mun kultani” 
”Amott az én aranyom”. 

Az a-mollban fogant ősi dal Karéliából (Karjala) származik és egy fellépő nagy 
szexttel kezdődik, mintha csak a Gerencséri utca népdalunkat hallanánk. Hasonló 
Liszt Funérailles zongoradarabjának ereszkedő kezdő hangsorához. 

Johanna szép sikereket arat Rossini Tell Vilmosának Matilda szerepében. A szer-
ző ezután ingyen tanítja és kedves leányának szólítja. Donizetti külön operát írt szá-
mára. Johanna 1836 telén már Rómában énekelt, majd Firenze, Siena és Torino után 
Milano következett, ahol 1837 őszén, 24 évesen a Scala Operában Liszt Ferenc zon-
goraestjén két számmal közreműködött. Többé nem találkoztak. 

A Firenzei Hírek ezt írta Johannáról: ”a művésznő már Basta asszony és Unger 
kisasszony nyomain  jár.” Szép találkozója volt ez a finn Johanna és a székesfehérvá-
ri magyar születésű Unger Karolina énekesnőnek, akit Liszt is sokra tartott. 1) 

Finnország csalogányát a L,Omnibus nápolyi újság 1836.02.12 száma szerint a 
közönség  Giowane graziosa - bájos Johannánk kiáltásokkal, lábdobogással és tapsvi-
harral köszöntötte. 

Berlinben Nachtigall aus Finnland Csalogány Finnországból névvel tisztelték 
meg. 1863 február 28-án, Isten különös kegyelméből éppen a Kalevala napján hunyt 
el Helsinkiben. Ő a legszebb Suomit Liszt Ferenchez kötő hajszálér. 2) 
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Vály Sándor: A QBOOK-3 

Vály Sándor: A QBOOK-4 



Louis Hallencreutz Liszt tanítvány adott zongoraestet 1843 március 10-én Stock-
holmban a Riddarhuset - Lovagteremben. A közönség soraiban számos finn, észt, 
lett, litván is ült, akik az orosz- svéd háború után a tengeren átkelve menekültek svéd 
földre. 

 Helsinkibe pedig a Liszt által felfedezett Ferdinand David hegedűművész húga, 
Luise Dulcken jött el 1833 decemberben Londonból koncertezni. Őt követte Theodor 
Stein Hamburgból, aki magyar zenét is játszott. Hummel h-moll zongoraversenyét a 
közönség kérésére megismételte. 

Majd a Liszttel koncertezett és Pesten is járt Ole Bull norvég hegedűs lépett fel 
1838 májusában. Csak éppen Liszt Ferenc zenéjéből nem csendült fel Finnországban 
egyetlen hang sem.  

Reguly Antal tudós magyar jogász és nyelvész érkezett 1839-ben Stockholmból 
Helsinkibe. Volmer Schildt Kilpinen városi körorvosnál lakott. Meghívták őt Ramsay 
tábornok házába, ahol a magyar, finn, svéd, német baráti kör gyűlt össze. Leírja, hogy 
Ätter tábornok két magyar népdalt zongorázott nekik teljesen kifogástalanul. Kérdé-
sére mosolyogva közölte, hogy Magyarországon tanulta őket, ahol József nádor orosz 
feleségének kíséretéhez tartozott. Rajnai és magyar borokat szolgáltak fel. 3)  

Hasonlóan érdekes esetre derül fény Johan Vilhelm Snellman (1806-1881) - a 
finn Széchenyi - útinaplójából. Stuttgartban Miksa Hauser osztrák-magyar hegedűvir-
tuózt, Drezdában pedig az olasz újságban korábban éppen Johanna von Schoultz finn 
énekesnővel közös nevezőn említett magyar Karolina Unger énekesnőt hallotta. 
Snellman szép ülő szobra Helsinkiben a Szenátus tér feletti Finn Bank - Suomen 
Pankki előtt található. Sokra tartotta Deák Ferencet. 4) 

 Északi koncertkörútján Liszt Ferenc 1842. március 16-án érte el az orosz határt. 
Rövid időre megállt Tilsitben. Ott, ahol Napoleon és Sándor cár 1807 júliusi szövet-
sége Oroszországnak juttatta (1809-1917) a Svéd Királyságtól elszakított Finnorszá-
got. Innen írta: ”Mi értelme az én hiú hírnevemnek ? Miért e sok gyötrődés és tévely-
gés? Az, amit közönségesen költői képességnek neveznek, úgy érzem, hogy nő és 
élénkül bennem.” 5) 

A mester március 16-án, 18-án, és 22-én három szólóestet adott Rigában a városi 
színházban. A két utóbbiban a helyi Opera énekesnője Frau Hoffmann is több ének-
számmal működött közre. 24-én a Weber: F-moll Konzertstück szólistája volt. A 
helyi zenekart az Opera karmestere dirigálta. 6) 

 Ekkor hallotta Lisztet zongorázni August Fredrik Soldan svéd-finn mérnök, a 
Helsinki Pénzverde igazgatója, akit a helsinkiek ”filozófus Soldan” néven kedveltek. 
Soldan éppen a Baltikumban utazott és részt vett az egyik Liszt zongoraesten, de so-
hasem derült ki, hogy a három közül melyiken. Minden esetre a koncert olyan hatás-
sal volt rá, hogy arról 1842 április 8-án levélben számolt be Rigából Helsinkiben élő 
tanárnő nővérének, Alexandrának. Levelét a zongorázó Lisztr-ől készített rajzával 
díszítette.  

Zenei élményéről így számolt be: ”A nép zsúfolásig megtöltötte a színházat. A 
két zongorát már felállították a színház közepén. Oda, ahol máskor a zenekar szokott 
játszani, egy külön erre a célra gyártott hídra. Még a színpadon is padok és székek 
álltak, mind elfoglalva, és én csupán állóhelyet kaptam az egyik páholyban. 

Kisvártatva belépett Ő, az a különös férfi, hosszú szőke haja a vállaira terülve, 
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mint egy kősziklán át zuhogó ragyogó napsütés. Olyannak tűnt, mint egy túlvilági 
szellemi alak, aki észre sem vette a másik zongorára állított virágkosarat. Leült és 
végigfuttatta kezeit a hangszeren. Egyszerre minden csendes lett, mint a sírban. 
Többnyire a saját darabjait játszotta. Kották nem látszottak, vagy hogy azokat lapoz-
ták volna, de lehetetlen is volna kottában kifejezni ilyen csodálatos dolgokat. Tökéle-
tesen uralta hangszerét, abból látszólag lehetetlen nehézségű játékokat előcsalva, 
majd azokat fölényesen legyőzve, a harmóniai futamokat valamiféle varázslatos mű-
vészi fogásokkal megszakítva és ismét a csúcsokig harsogtatva. Mániákus gondola-
tokkal játszik, csak úgy, feszültségekkel lep meg, meghökkentő fordulatokkal, éles 
villámlásokkal, villámgyors tirádákkal és sextolákkal ajándékozza meg hallgatóit, 
hogy végül büszke örömet és diadalt sugározzon. Az alsóbb fekvésben zongorajátéka 
az orgonára emlékeztetett, míg a magas hangok a harmonikát juttatták eszembe. 

Fortepianóra nem is hasonlított. Közben egyszerre felmordult a basszus - menny-
dörgés hallatszott és olyankor semmi más hangot nem lehetett felismerni. Olyan volt 
az, mintha valódi vihar zúgott volna keresztül a billentyűkön, ám mégis a legszebb és 
legelbűvölőbb akkordokat megformálva. 

Máskor meg csilingelő játékot hallottunk a diszkant fekvésben, mint a völgyben 
csobogó patakot, amire egy ismét másik részben alpesi kürtökre emlékeztető ének 
válaszolt, mígnem mindez a hegyek között egyre több mérföldre távolodva elhalkult. 
Csodálatos képessége volt, hogy gyakran a pillanat hevében született dallamait elra-
gadtatóan szép ismerős harmóniákkal fonja körbe közismert népszerű melódiák új, 
eddig ismeretlenül maradt oldalait előcsalogatva, miközben az ő saját dallama is eltű-
nik, kimerül, majd egyszerre ismét felszökve új életerőt áraszt. 

Liszt ezután kis mazurkát játszott, amelyben a téma mindvégig fényes szépséggel 
csillogott át a harmóniai díszítések fátyolán, míg aztán sokáig a billentyűsor közepén 
játszott, ahonnan lassan áttért a diszkantra, harmonikára, hol játéka még tovább las-
sult…egyre lassult… és lassult… ez oly izgalmas volt, hogy alig kaptam levegőt: 
akkor mindkét kezével villámcsapásként rávágott a zongorára, hangvihar szökött fel, 
amibe az egész színház beleremegett és felemelkedett. Az emberek majdnem felug-
rottak helyükről a levegőbe. És én Őt, ezt a Lisztet hallottam a saját füleimmel. Ham-
burgban az előbb jelent meg egy könyv: ”Franz Liszts Leben und Werke”. ”Liszt 
Ferenc élete és művei.”  Berlinben jelen pillanatban négy ember írja róla ki-ki a saját 
könyvét. Talán Te, Alexandra oda tudsz hatni, hogy e levelemet a helsinki újságban 
leközöljék!” 7) 

Az európai műveltségéről és muzikalitásáról Helsinki szerte ismert és kedvelt 
Soldan valóban éles és élményszámba menő leírást hagyott az utókorra Liszt játéká-
ról. A szentpétervári Stasov orosz zenetudóshoz hasonlóan mindketten kincset hagy-
tak reánk. Elég, ha meggondoljuk napjaink sokszor egyetemi tanári katedráról is el-
hangzó tudatlan, rosszindulatú, unalomig hallott Liszt argumentumait. 

Tartu, régi nevén Dorpat, ősi észt egyetemi város, izgatott örömmel várta Lisztet. 
A Dörptsche Zeitung napilap a rigai Der Zuschauer újságból vette át a következő 
cikket. Ezzel a várva várt vendég jellemét és emberi habitusát kívánták a nagyközön-
séggel megismertetni. 
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”Riga, Március 20-án. Liszt Ferencet ünnepélyesen fogadta érkezése napján, 
március 15-én, a helyi Liedertafel - Dalköregylet. A Céhteremben összejöttek hangu-
lata csak nőtt, amikor Liszt igen meglepő szívélyességgel vállalta, hogy a köszöntésé-
re szerzett két dalra zongorán rögtönöz. Ő valóban  mesteri tudással mutatkozott be. 
Mindenki által közismert dallamokról volt szó. Még aznap este felavatták az Egylet új 
Művészalbumát melyet azzal az ígérettel írt alá, hogy a törzslaphoz hozzá fog fűzni 
egy négyszólamú férfikarra írt művet. Ezen eminens virtuózos teljesítményről  követ-
kező számunkban részletesen fogunk szólni.” 8) 

  
Liszt Ferenc két szólóestet adott Tartu ősi Egyetemén. Késve érkezett. Egy har-

madik éppen általa kezdeményezett koncerten pedig még négykezest is játszott Ale-
xander Bernard tartui zongoristával. 

Sajnos egyetlen műsorlap vagy plakát sem maradt fenn. Ezt csak a háborús pusz-
tulással és tűzvésszel lehet magyarázni. A pompás akusztikájú egyetemi aula méltó 
emlékhelye Lisztnek. 

A Dörptsche Zeitung  így írt erről március 29-én: ”Lapunk már 14 nappal ezelőtt 
jelezte, hogy Liszt Ferenc nálunk fog koncertet adni. Igen sok ember jelentős távol-
ságról is, több mint száz, de még 200 werst távolságról is ide sereglett, hogy Lisztet 
hallhassák. A nemesek egész családjukkal jöttek. A vendég 27-én érkezett ide és más-
nap adta első koncertjét a teljesen megtelt aulában. Holnap lép fel másodszor és két-
ségen kívül ugyanazzal az ovációval lesz köszöntve.” 9) 

Majd március 30-án: „Végre tegnapelőtt este az a szerencse ért minket, hogy 
nálunk hallhattuk Lisztet, aki átutazóban van Sankt-Petersburg - Szentpétervárra. A 
zseniális művész baráti módon beleegyezett, hogy még egy koncerten adjon bemuta-
tót, soha felül nem múlt tudásából és művészetéből. Hiú fáradozás lenne itt Őt 
dícséret frázisokkal elhalmozni. Mi megelégszünk  a Rigische Zuschauer - Rigai Né-
zők című nagy újságból átvett anyaggal.”! 

„Mialatt Thalberg és Henselt - írja a rigai lap - a megszolgált dicsőséget élvezik, 
harmadiknak fellépett Liszt Ferenc és győzött a géniusza által, a felsoroltakat messze 
maga mögött hagyva. Lehet, hogy Thalberg elméleti virtuóz, Henselt ízig vérig muzsi-
kus, akiben minden hajszál megzendül, de Liszt egy olyan zseni, amilyet a Természet 
száz évben egyszer szül és amely zseni akármit is játszik, mindig zseni marad a maga 
szeretetre méltó neveletlenségében. Senkinek nem tartozik felelősséggel és mialatt ez 
a benyomás tudatosodna bennünk, már magával is ragad minket viharos fájdalmak-
kal új győzelmek felé. Ha valaki Thalberget hallotta, bárhogy is el volt ragadtatva 
annak graciózus, briliáns játékától, az biztos lehet benne, hogy az a művész minden 
tőle telhetőt megadott. Ám az intenciói mindig ugyanazok maradnak. Minden alka-
lommal úgy tálalja magát, ahogyan az talentuma számára megszabja. Nem így Liszt. 
Eltekintve attól, hogy nem ismer hangszeres játéktechnikai akadályokat, illetve olyan 
nincs, amit le ne győzne, Liszt minden előadása mindvégig költői megnyilvánulás. 
Ezért olyan csodálatosan szépek hangszeres hatásai, amelyeket a zongorából kicsal. 
Azokat hallva hamarjában nem is lehet felfogni és felettük ítélkezni. Liszt minden 
előadása olyan egyéni jellegű, hogy ennek a művésznek az egyéniségét, jellemét kel-
lene tanulmányoznunk ahhoz, hogy zenei termékeinek és produktumainak értékeit 
mindenkor tisztán lássuk. Az élmény mindig új és meglepő. Minél többet hallgatja az 
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ember ezeket a hangokat, annál üdítőbb és csodálatosabb élményekkel tesz minket 
gazdagabbá. Ez a zseni hatalma. Thalberg már több utánzóra talált. Lisztet balgaság  
lenne utánozni, mert akkor egy másik ugyanolyat kellene találni. Az pedig nincs. 
Ezért ismerjük el neki eminens előnyeit.”10) 

  
A tartui Das Inland újság igazi meglepetéssel szolgált. 
„Tartu, április 2-án. Liszt második koncertjén, március 30-án a közönség talán az 

első estnél is átszellemültebb volt. Örömünkre szolgált, hogy ügyes zongoraművé-
szünket Alexander Bernardot, Liszt egy ráadás koncert megszervezésére kérte fel. 
Ezen nem csak a saját fellépéséről biztosította, hanem nagy mennyiségben jegyeket is 
vásárolt, hogy az est szervezőjét ilyen módon is támogassa. 
Így lett aztán szerencsénk a nagy mestert április 1-én harmadszor is hallani. Ugya-
nannyi darabbal lépett fel, mint Bernard, akivel végül Macheles nagy négykezes szo-
nátáját adta elő. 
Ez a különös kitüntetés, melyben feltörekvő ifjú művészünket részesítette, annak 
éppen olyan jól esett, amiként e nemes tett az Európa szerte ünnepelt Liszt Ferenc 
dicsőségére is szolgált.” 11) 

  
Liszt 1842. április 16-án érkezett meg Szentpétervárra. Huszadikai zongoraestjén 

hatalmas tömeg hallgatta. Soraikban számos ott élő finn, svéd, német, francia és len-
gyel is volt. A koncerten ott volt Stasov orosz zenetudós-kritikus, aki feljegyezte, 
hogy ”az emelvényre felsiető Liszt rövid meghajlás után egyetlen bevezető hang nél-
kül erős átéléssel a Tell Vilmos nyitányt kezdte játszani.  

 Az utolsó hangok után dörgő taps csattant fel.” 12) 
  

Utolsó pétervári estjén Hummel H-moll koncertjét játszotta el. Amit Stein príma 
hamburgi pianista tett népszerűvé a közeli Helsinkiben. A mester 1842. május 29-én 
este indult el Pétervárról az esti gőzhajóval. Sokan elkísérték a Finn Öböl kijáratánál 
fekvő Kronstadt erődszigetig.  A finn és svéd partok előtt utazott végig. Harmincadi-
kán már Párizsban játszott. 13) 

  
Liszt 1843 januárban ezt írta Marie d’ Agoultnak: „február végén ugyanazon az 

úton, mint tavaly, valószínűleg Rubini társaságában, egészen Pétervárig megyek.” 
14) Majd január 22-én tudósítja: ”Akár Svédországon és Dánián át térek vissza, akár 
a Le Havre-i hajóra ülök, június végén Párizsban leszek.”15) Április 26-án 
Péterváron a finnországi svéd származású Engelhardt palotájában zongorázott a 
Nevskij körúton. Április 26-án a hasonlóan finn-svéd Beckendorf grófnál szerepelt 
Rubinival a gyermekkórház javára. Azzal a Rubinival, akivel együtt hallgatták Johan-
na von Schoultz-ot Párizsban. Az akkor ott jelen volt Turgenyev nagy orosz író elra-
gadtatott sorokkal örökítette meg a nemes lelkű Liszt alakját. A mester május 1-én 
Moszkvába ment. Ott még orgonaestet is adott az evangélikus templomban. Június 
elején ismét Péterváron van, majd 17-én gőzhajóval Lübeck felé utazik. Ismét a finn-
svéd partok előtt utazott végig Németországba. 16) 

  
Franz von Schober bécsi osztrák állami hivatalnok barátjának Gibraltárról írt 
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levelében jelzi: „Bécsi utam virtuózi pályafutásom végét is jelenti. Onnan 1846 Au-
gusztusban terveim szerint Konstantinápolyba megyek, hogy Olaszországba vissza-
térve átlépjem drámaírói Rubiconomat, vagy pedig kudarcot valljak.  Ha Wolff még 
mindig kedvet érez arra, hogy hazájába és a Te hazádba (Dániába és Svédországba) 
visszatérjen, akkor kellemes lenne együtt kirándulnunk oda, vakációs szórakozás gya-
nánt.” Wenn er noch immer Lust hat, in sein und Vaterland (Dänemark und 
Schweden) zurückzukehren, so können wir auf angenehme Weise diesen Ausflug 
zusammen machen, als Vakanz Unterhaltung.)” E számunkra döntően fontos sorait 
német eredetiben is megismételtem. 17)  

Wolff dán születésű volt. Schober pedig svéd, aki Malmö városban született.  
Ennyi írásos emlék maradt Liszt Ferenc tervezett svédországi útjáról. Onnan esetleg 
finn földre is átjutott volna! Schober 1839-től Magyarországon tartózkodott és egy 
ideig Liszt titkára is volt Berlinben. 

Az 1842-es rigai koncertek előtt írta Liszt Berlinből Marie d, Agoultnak Január 
25-én: „Naponta 9 óra körül kelek. Beszélgetés és füstölés közben diktálom Schober-
nek, Willersnek a legszükségesebb válaszokat arra a száz és száz levélre, amit ka-
pok.”18) Liszt Hungaria 1848 kantátájának versét is a magyarokat kedvelt svéd Franz 
von Schober írta.19) 

Liszt Ferenc helyett pesti ismerőse báró Podmaniczky Frigyes jutott el Svédor-
szágba és onnan finn földre. 1845. március 19-én indult el Pestről. Drezdában meglá-
togatta nagyanyját. Először utazott vasúton a Drezda-Lipcse-Berlin vonalon. Útját 
Rigába és Tallinba folytatja. 
Innen orosz körútra indul és Turku finn városba érkezik, ahonnan Stockholmbamegy. 
Uppsala ősi svéd egyetemi városból jön Helsinkibe. A hajóról kiszállva felsétál (ma 
Szenátus tér, egyetemmel és katedrálissal) a kikötő feletti térre ahol kis fatemplom és 
temető volt. A magyar vendég éppen temetésre ért oda. A gyülekezet énekét érdekes-
nek találta, de annál mélyebben érintette az épülőfélben lévő evangélikus katedráli-
son dolgozó finn munkások és munkásnők vidám éneke. 

1846. március 13-án az esti bécsi gőzhajóról pillantja meg ismét Pest és Buda 
fényeit, mely örömmel tölti el szívét. 20) 

Liszt zenéje helyett továbbra is csak hozzá vezető zenei hajszálerek jutnak el finn 
földre. Adolf Eisner, Hummel tanítvány 1849. február 1-én tanára műveiből zongorá-
zik Helsinkiben. Gehrmann karmester Német Operatársulata érkezik Tallinból Hel-
sinkibe 1849. június 13-án egy havi szereplésre. A Suometar finn napilap név szerint 
dícsér meg egy ifjú magyar tenoristát. ”Különös szeretettel emlékezünk egy fiatal 
énekesre, Alexander Erdensohn úrra (született 1821-ben és származására nézve ma-
gyar), ki a szent természettől kapott megragadóan nagyszerű férfias hangját magas 
művészettel kezeli. Reméljük, még visszatér hozzánk.” 21) 

A szájhagyomány szerint a kikötőben nagy tömeg búcsúztatta a Tallinba hazatérő 
Operatársulatot. Az emberek kezdetben a parton követték a gőzhajót. Amikor az a 
nyílt tenger felé fordult többszörös egetverő „Auf  Wiedersehen” kiáltással búcsúzott 
el a Gehrmann társulattól a helsinki közönség. Erdensohn valóban többször is vissza-
tért Helsinkibe, ahol az évek során közel ötven operában énekelt tenor főszerepeket. 
Anyanyelvi szinten énekelt németül, mert magyarországi német is volt. 
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Alig utazott el a Német Operatársulat, amikor a róluk szóló operakritika mellett 
friss hadijelentések számolnak be a Magyarország elleni cári orosz katonai interven-
ciókról. Például a magyar Erdensohn tenoristát elismerő 1849. július 20-i kritika után 
rögtön ez a hadijelentés áll: „Lüders, Grotenhjelm, Engelhardt körülbelül július 19-
én érik el Erdély délkeleti határait.” 22) 

Ugyanarról a német nevű, de finnországi svéd születésű Engelhardt generálisról 
van szó, akinek Nevskij körúti szentpétervári palotájában 1843. április 26-án adott 
zongoraestet Liszt Ferenc. Az akkori hallgatóság soraiban ott ült Grotenhjelm is szin-
tén cári szolgálatban álló svéd-finn tábornok volt. 

  
Ha a napjainkban Stockholmból Helsinkibe érkező turista a kikötőből felsétál a 

Senaatin Tori-Szenátus Térre, akkor szemben a hatalmas lépcsősor felett magasodó 
Katedrálist, jobb felől az Államtanács palotáját, balról az Egyetemet és felette az 
Egyetemi Könyvtárt látja. Az egyetemi újságolvasó szalonnak az épület bal oldali, 
második emeleti sarokablakai mögött hatalmas olajfestményekről Finnország nemzeti 
nagyságai néznek ki a térre. 

Zacharias Topelius után Elias Lönnrot professzor látható, aki az 1848-as európai 
forradalmak és szabadságharcok idején ezt írta a távoli Kajaani észak-finn faluból: 
”Azt hiszem, ha a világ összedőlve fejre állna, az sem hallatszana idáig.” 23) 

Az akkor még vándorló körorvosként különböző betegségek ellen küzdő és a 
Kalevalát megmentő Lönnrot természetesen nem tudhatta, hogyan gyülekeztek a Sze-
nátus téren a magyarok ellen háborúba parancsolt finn és orosz katonák. Néma tanúi 
ennek a Katedrális homlokzatán álló Németországból ide szállított hatalmas apostol 
szobrok. Ma is ezek a sokat látott apostolok fogadják a térre belépő turistát. 

A Finn Gárdát politikai meggondolásból mégsem vezényelték a magyarok ellen, 
mert erősen zúgolódtak. A Hadi Levéltárban őrzött napló szerint Brest-Litovskban 
voltak tartalékban. Természetesen voltak, akik így is harcolni kényszerültek más 
orosz egységekben. Erről tanúskodik  a hadizsákmányként haza hozott magyar nye-
reg, kard és pisztoly. Mennyiségileg ez csekély kis finn részvétel volt. Tény viszont, 
hogy a finn földről kiszökött híres szabadsághős Herrman Liikanen  később Garibaldi 
seregében a Türr István ezredes vezette Magyar Légióban is harcolt. Róma bevétel-
ében olyan hősiességet tanúsított, hogy ott ma a Giannicolo dombon mellszobra áll. 
Dániában ma is létezik Liikanen katonai ösztöndíj. 

Ekkor jut el először Liszt Ferenc zenéje finn földre, Helsinkibe Sophie Bohrer 
bécsi osztrák  művésznő jóvoltából: Reminiscenser ur Somnambula, Fantasie af 
Franz Liszt. Lammermoori Lucia Liszt feldogozást énekel 1849. augusztus 19-én a 
Szentpétervárról érkezett Romacheff művésznő. Hummel sextettel szerepel Adolf 
Eisner Hummel tanítvány.  

A Rákóczi indulót adja elő 1849. október 28-án Georg Eisner német zenekara. A 
svéd plakáton még magyarul is kiírva: ”Ungersk national marche - Rákóczi indulója. 
„Magyar nemzeti indulónak hívták a Rákóczi indulót, amit nagy sikerrel játszott a 
német zenekar. A Magyar Szabadságharc idején a helsinki svéd és finn újságok végig 
megsértették a hadi cenzúrát és rokonszenvüket nem is titkolva az orosz hadijelenté-
sek mellett a magyar hadi sikereket is leközölték. 

A nagytekintélyű svéd professzor, tudós, író, újságíró Zacharias Topelius nyíltan 
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siratta a magyarok nemzetközi reakciós összefogással vérbe fojtott szabadságharcát. 
Így írt róla: „azok a viharos ifjú hangok, amelyek harcra buzdították a többi népeket! 
Hogy örültek. És most mind némák már. Ágyúdörgésbe és összeomló városok robajá-
ba fulladt örömujjongásuk. Bécs, Prága, Drezda, Nápoly, Róma és Milánó. Ott gyil-
kosságokkal szennyezték be a szabadság nevét. Téged siratlak Magyarország, Te 
szerencsétlen nemes és hősies ország!” 24) 

Ezt a hangulatot őrzi örökre a Szenátus tér és Aleksanterin katu-Alexander utca  
sarkán lévő egyetemi olvasóterem faláról a térre néző Topelius festmény. Ezért csen-
dült és zúgott fel itt a talán a legjobb finnországi helyszínen Liszt Ferenc sokatmon-
dóan szűkszavú -1849. október-   megjegyzésével  ellátott Funérailles -Temetés zon-
goradarabja az Egyetem dísztermében! Egyebek között olyan volt Liszt tanítványok 
kezei alatt, mint a csodálatos Sophie Menter és az óriás Alfred Reisenauer. Sokat 
mondó tény, hogy a Funéraillesnek a weimari Liszt Múzeumban őrzött első vázlatá-
ban Liszt a „magyar” szót írta oda a címlap jobb felső sarkára…magyarul. 

Topeliust megdöbbentette Haynau magatartása. Egy mai napig kiadatlanul ma-
radt svéd nyelvű versében a magyarok elpusztíthatatlan erejébe és eljövendő szabad-
ságába vetett hitének adott hangot. 

A Stockholmból érkező újságokból Helsinkiben is olvashatták Kossuthnak a 
Svéd Néphez intézett kiáltványát és a Görgey seregében harcolt svéd önkéntesek 
kapitányának a magyarokhoz szóló bátorító szavait. A német újságokból pedig egész 
Skandinávia megtudta, hogyan lőtték agyon a magyarok oldalán végig kitartott Bécsi 
Légió minden tízedik tagját. Hogyan lőtték agyon Aradon a kivégzett magyar tábor-
nokok mellett (köztük a német Leiningen és Westerburg) Robert Blum híres német 
szabadsághőst. A hős Blum nem engedte a szemét bekötni. Féltérdre ereszkedve né-
zett szembe az osztrák kivégző osztaggal és erős hangon németül kiáltva vezényelt 
tüzet. 

  
Ezután még sokáig különös magyar rokonszenv figyelhető meg Helsinki hang-

versenyéletében. Például Miss Lydia Thompson, a londoni Szent János színház szó-
lótáncosnője 1857-ben egy Pesten külön az ő számára szerzett csárdást táncolt a ki-
kötői szálloda - ma Városháza - termében. A műsorlapon ezt is magyar nemzeti tánc-
nak hirdették. 

Az Aradi Vértanúk napján 1859. október 6-án tért haza Lipcséből Ernst Fabritius 
híres finn hegedűművész. Aznap esti koncertjén eljátszotta tanára, a Liszt által felfe-
dezett Ferdinand David hegedűversenyét. Ezután Stephen (István) Heller és Ernst 
magyar vonatkozású darabjait mutatta be. Végül kiállt a színpad közepére és kíséret 
nélkül, egy szál hegedűn eljátszotta a Rákóczi indulót. 

A Finn Gárda fúvószenekarának karnagya, Leander úr Helsinki főutcáján végig 
masírozva játszatta el a betiltott rebellis Rákóczi indulót.  

Ha Liszt Ferenc nem is jutott el svéd és finn földre, eljutottak viszont őhozzá 
svéd és finn emberek Weimarba. Így  például Adolf Lindgren stockholmi svéd zenei 
főszerkesztő, akinek Lisztnél tett látogatását Lina Ramann német zongoraművésznő, 
Liszt tanítványa és életrajzírója jegyezte le és azt a Svensk Musiktidning - Svéd Ze-
nei Híradó is leközölte Stockholmban: ”1859 nyarán néhány hetet Szászországban 
töltöttem. Ott egyebek között finnek is tartózkodtak, akik erdészetet tanultak. Volt 
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közöttük egy fiatal férfi, aki éppen befejezte lipcsei konzervatóriumi  tanulmányait. 
Filip von Schantz volt, aki éppen akkor kapott karmesteri állást Helsinkiben a 
Svenska-Teater - Svéd Színházban. Néhány kellemes napot töltöttünk együtt Drezdá-
ban, amikor levelet kaptam Schantz úr egyik barátjától, benne Liszt Ferenchez szóló 
meghívással Thüringiába, Weimarba. Liszt otthonában vártam a találkozóra. A lakás 
igazi múzeum volt. A falon Richard Wagnert ábrázoló festmény függött, melynek al-
ján a komponista kézírásával ez volt olvasható: „Du weisst wie es wird, mein 
Franz” ( Te tudod, miként lesz Ferencem). Liszt igen kedvesen fogadott, az életemről 
kérdezgetett és mindenféléről elbeszélgetett velem. Élénken érdeklődött svéd barátja, 
Franz Berwald hogylétéről és zeneszerző munkájáról. Volt svéd tanítványáról 
Thegerström kisasszonyról is kérdezett. Este ismét találkoztam a Mesterrel. Liszt 
elmondta, hogy udvari hangversenyen volt, amit III. Napoleon ötvenedik születésnap-
jának tiszteletére rendeztek meg. A francia császár tréfásan azt mondta Lisztnek: ”én 
egy fél évszázadot képviselek.” „Engedelmet Fenség, kiáltott fel Liszt, én hozzáten-
ném, egy egész évszázadot.” 25) 

A Helsinkiben vendégszereplő Szentpétervári Francia Művésztársulat 1860 Ok-
tóber 2-án magyar zenét is játszott. Estelle kisasszony magyar nemzeti viseletben 
csikós táncot mutatott be. Október 7-én ismét magyar táncbemutatót tartott. 

Magyar művésznők szerepeltek a Szentpétervári Francia Operatársulatnak 
Viipuri, Dél-Karélia fővárosának színházában adott vendégszereplésén. 1861. októ-
ber 20-án és november 17-én Giselle de Borky énekelt. 1862. október 19-én és 1863. 
március 30-án Helsinkiben és Viipuriban, továbbá az észt Tartuban, Anna von 
Lukaczy-Dorn énekelt. Borky és Lukácsi magyarok voltak. Stockholmi szereplésük 
legjavát a korábban már említett szentpétervári magyar Madame Josephine Mainville 
énekesnő nyújtotta, akinek a neve mellett svédül is ott állt, hogy född - született - 
Fodor. A művésznő elismert zongoraművész is volt. Apja a híres párizsi-pétervári 
Fodor József karnagy. 

Ekkortájt kezdte éreztetni jótékony hatását Európában az Angliában 1600 óta 
virágzó és onnan lassan átáramló kóruskultúra, melynek egyik apostola éppen Liszt 
Ferenc volt. Ő és Karl Franz Brendel 1861-ben alapították meg az oratórikus kórus-
művészetet ápoló Allgemeine Deutscher Musikverein-t. 

Az akkori egyetlen kis finn nyelvű zenei újság megjegyzi: ”Magyarországon, 
Pressburgban (Pozsonyban) a francia Strassbourggal egyidőben kezdődtek a kórus-
fesztiválok, úgy 1830 körül.” 26) 

A Weimarban Lisztnél járt Filip von Schantz zenekara 1862. február 24-én elő-
ször játszotta el Liszt magyar rohamindulóját Helsinkiben a Svenska Teater i 
Helsingfors - Svéd Színházban. Az ő érdeme, hogy Wagner és Liszt zenekari művei 
többé már nem ismeretlenek Suomiban. 
         Ez itt a távoli, Svédországtól és Európától a véres 1809-es Suomen Sota - Finn 
Háborúval elszakított és a német, holland, angol, francia kapcsolatokat állandóan 
felügyelő cári titkosrendőrség nyomása alatt élő kis Finnországban, nem kis teljesít-
mény. Hiszen bár Európában a 18. század eleje a polgárságé, bizony még a patinás 
Wien szimfonikus zenekarát is csak 1842-ben alapították. A pest-budait meg két év-
vel korábban éppen a német-magyar Erkel jóvoltából. Még az 1800-as évek elején is 
kicsik voltak a zenekarok. Zenei élet többnyire a főúri paloták, nagypolgári és egyhá-
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zi otthonok és templomokban létezhetett. A polgáregylet karácsonykor és húsvétkor 
tartott koncertjeinek minőségével Beethoven sem volt elégedett, mert ingerülten 
„Geh Bauer” és ”Winkelmusik”-ról ír. 

Lisztnek kegyetlen támadásokat kellett kiállnia Weimarban az új zene ellenségei-
től. Bronsart tanítványa szép sikerrel játszotta az A-dúr zongoraversenyt, ám Hans 
von Bülowot kifütyülik Lipcsében az Esz-dúr zongoraversennyel. Szervezett provo-
káció volt ez, amit Liszt a Wagner melletti kiállásáért kapott. Büntetés. Ekkor kérte 
fel őt a nagyherceg Thüringia védőszentjének, a magyar születésű Árpád-házi Erzsé-
bet - Elisabethnek emléket állító oratórium megírására.  

Weimarba érkezik Göteborg svéd városból az ott karmesterként működő hűséges 
cseh barát Bedrich Smetana, hogy a nehéz időkben Liszt mellett lehessen. Örök kár, 
hogy Liszt élete végéig nem juthatott feljebb Skandináviába, mint Koppenhága. Az 
északeurópai, de különösen a derék, tehetséges és erős jellemű svédekkel való szemé-
lyes és művészi kapcsolata egész Európa hasznára  válhatott volna. 

A Svédországtól 1809-ben Oroszországhoz csatolt autonóm Finn Nagyhercegség 
szellemi elitje ötven év kötélhúzás után Snellman professzor vezetésével elérte, hogy 
az orosz cár, aki egyben finn nagyherceg is volt, (az osztrák császárhoz hasonlóan, 
aki egyben magyar király is volt) 1863. szeptember 18-ára Helsinkibe összehívatta a 
Finn Országgyűlést. Ezzel ötven éve volt már a finnek adósa. A közben véres brutali-
tással levert lengyel felkelés Európa szerte felháborodást keltett. Az Ohrana cári tit-
kosrendőrség jelentéseiben a finn lakosság Svédországhoz való visszatérni akarásától 
tartottak. A nyugati határokra felvonult az orosz hadsereg. Suomi népe már az 1809-
es háborúban kemény kitartásról tett bizonyságot. Az utolsó napig harcoltak a svéd 
katonák mellett. A békekötés utáni orosz  közigazgatás negatív hatása miatt komoly 
partizánháborúk lángoltak fel. Nagy területek és  szigetek voltak, ahol a cári fennha-
tóság semminek számított. Åland sziget svéd lakossága volt a legbátrabb. 

A Suomival békülést kereső cár az Országgyűlést záró ünnepi események alkal-
mából nagy táncmulatsággal egybekötött fogadást adott Helsinkiben .Ezt hely hiá-
nyában a  Főpályaudvar hosszú újgótikus várócsarnokában rendezték meg. A bált a 
cár udvari festője és rajzolója Zichy Mihály örökítette meg. Hivatali kötelességéhez 
tartozott az orosz uralkodóval kapcsolatos eseményeket lerajzolni. Zichy 16 évvel 
volt fiatalabb Lisztnél. Művészeti világnézetben, emberi magatartásban sok bennük a 
rokon vonás. Például a rangos udvari festő Zichy 1849-ben feladta biztos állását, 
mert sértette a Magyarország elleni cári orosz katonai beavatkozás. Ehhez hasonlóan 
emlékezetes a második alkalommal Pétervárra ellátogató Liszt öntudatos magavisele-
te. Amikor zongorajátéka alatt a cár  hangos francia nyelvű társalgásba kezdett, akkor 
a művész felállt a zongora mellől. 
(Ehhez egy anekdota is fűződik: a cár rászólt Lisztre, hogy miért hagyja abba a zon-
gorázást? Mire Liszt ezt felelte: ”úgy tudom, hogy ha Őfensége beszél, akkor másnak 
hallgatnia kell.” A hatás nagy volt.) 
           Zichy Párizsba távozott. Már rangos európai festőként kapott ismét tíz éves 
szerződést és az uralkodó udvari festője címet Szentpéterváron 1859-ben. Ettől füg-
getlenül terjesztette az Aradi Vértanúk című festett fametszeteit, amit sokfelé vásárol-
tak. E sorok írója éppen Stockholmban látott egyet az Antikváriumban. Amikor 
Zichy az 1863-as Finn Országgyűlés utáni bált megörökíti, akkor azt már mint a ma-
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gyar romantikus festészet képviselőinek legnagyobbika és a 19-ik század legnagyobb 
magyar grafikusaként tette. Itt és ekkor sem tagadta meg önmagát. A bált megörökí-
tett akvarell jobb alsó sarkában Kossuth Lajost jelenteti meg. Karddal, jellegzetes - 
nevét viselő - szakállal és dacosan emelt fejtartással. 
        Liszt Ferenccel való kapcsolatát Zichy Géza félkarú zongoraművész rokonának 
köszönhette, aki a festőművész zongoranövendék Zsófia leányát Liszthez ajánlotta 
be. Ez a festő hosszabb idejű zalai tartózkodása idején történt. Zsófia 1881. március 
27-én a Zeneakadémia matinéján Liszt jelenlétében Lassen-Liszt: Nibelungen I. tételt 
és a június 5-i tanévzáró vizsgán a Schubert-Liszt szerenádot játszotta. Liszt elutazá-
sa után visszatért és Erkel tanítványa lett.  
Abban az évben lett Liszt hetven éves. Szülőfalujába, Doborjánba (ma Raiding, 
Ausztria) látogatott, ahol leleplezték emléktábláját. Bécsi szállásán Zichy Mihály 
tollrajza várta: ”A bölcsőtől a sírig.” Ekkor Liszt Ferenc is azonnal a Károly főherceg 
szállóba ment, hogy Zichyvel találkozhasson. Biztonság kedvéért egy levelet is ma-
gával vitt arra az esetre ha elkerülnék egymást. A levelet a somogy-megyei Zala 
Zichy Mihály Emlékmúzeumának gondnoka Petrus Magdolna fordította le magyarra 
és küldte el nekem. Így szól:  
„Nagyhírű Festőművész! Fenséges ajándékot adott Ön nekem. A zene géniuszáról 
szóló rajza a ”Bölcsőtől a sírig” egy csodálatos szimfónia. Megpróbálom megzenésí-
teni és Önnek ajánlom majd. Fogadja szívből jövő mély tiszteletemet Liszt Ferenc. 
Wien 1881.4.24.” 27) 

Ekkor ismét felcsillant a remény, hogy Liszt Szentpétervárra jön és akkor talán 
Suomiba is átjuthatna. Ezt írja 1863. december 6-án Rómából Agnes Streetnek: 
„Pétervárról a Filharmóniai Társaság meghívott, hogy a jövő évadban két koncertjét 
vezényeljem, ahol szívesen adnák elő több meg nem értett művemet. Nem ”északról 
jön hozzám a fény”, ha egyáltalán kell jönnie akárhonnan is egy sugárnak, mielőtt 
meghalok. Ezért aztán azt válaszoltam a pétervári uraknak, hogy továbbra is maka-
csul nyugton maradok a zugomban, s legfeljebb azon dolgozom, hogy egyre meg nem 
értettebb legyek.” 28) 

A Lisztet szívből jövő tisztelettel és nyilvánvaló segíteni akarással meghívott 
szentpétervári orosz barátok nem tudhatták, hány oktalan és ostoba sértés miatt lett 
Liszt szíve megsebezve. Ha csak egy műsortervezetet küldtek volna, a - ”meg nem 
értett művei” kitétel nélkül - akkor a felélénkült Liszt élénk érdeklődéssel utazott 
volna Szentpétervárra. Alkalma lett volna igen rangos helyen és komoly zenekarral 
bemutatni az európai zenekritikusi véleményeket indulatosan megosztó műveit. E 
helyett sajnálatos, fatális félreértés történt, ami miatt sajnálom a nyilvánvalóan meg-
hökkent barátságos péterváriakat. Nemes jellemükre vall, hogy továbbra is változat-
lan szeretettel viszonyultak Liszthez. 

Ekkor utazta körbe Európát Anders Gustaf Ramsay finn író, helsinki lakos, aki 
1864-ben Rómában hallotta Liszt zongorajátékát. A városba érve szerzett tudomást 
Liszt 1864 Március 24-i jótékony  célra rendezett „Accademia sacra” zongoraestjéről. 
Leírja, hogy a koncertet  az egész városban a várakozás izgalma lengte körül, mivel 
Liszt köztudottan teljes visszavonultságban élt. 29) 

Milyen hangulatú magány volt az, amiből az örök adakozó kedvű Mester most 
egyszerre kilépni készült? Mivel nem érezte jól magát a Via Felice lármájában, ezért 
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egy levéltáros segítségével a Rómától egy órányi távolságban fekvő Monte Mario 
dombon álló kis Madonna del Rosario kolostorba költözött. „Szép kilátás nyílik a 
városra és a Sabin hegyekre. Egyetlen társaságom a harangzúgás. Három különböző 
templom harangjait hallom, melyek mint valami légi őrszemek felváltva szólalnak 
meg. Nem abban rejlik a boldogság, ami ábrándokba tud ringatni bennünket?”.írja. 
30) 

Elérkezik a zongoraest. Ramsay is helyet foglal a tömegben. Élményeit így örö-
kítette meg: ”Liszt szerényen gyors léptekkel siet ki a zongora elé, meghajol, leül és 
azonnal játszani kezd. Sok  zeneművészt és sokféle muzsikát hallottam már életemben, 
de olyat soha, amit e nagy mester játékához lehetne hasonlítani. Amikor saját legne-
hezebb darabjait és a magyar rapszódiákat játszotta, a hallgató nehezen hitte, hogy 
ennek az embernek csak két keze van, amelyekkel így, a tőle látott és  hallott módon 
képes kezelni a billentyűket, és azokkal ilyen eredményt elérni. A közönség lélegzetét 
visszafogva teljes csendben hallgatta a zongorajátékot. Senki sem akart egy hangot 
sem elszalasztani. A játékos csodálatra méltó technikája mindenkit elnémított. Szen-
vedélyesen eleven hangok szökelltek egymásra elektromossággal töltve meg a közön-
séget. Hogy végre megérthessem magyar rapszódiáit, azokat a mester személyes elő-
adásában kellett hallanom. A közönség tetszésnyilvánítása óriási volt. Taps, dobogás, 
füttyök. A koszorúknak, virágoknak és ajándékoknak nem akart vége szakadni.” 31) 

Helsinki szívében, a kikötő előtti ősi Esplanaden-park és sétálóutca elején álló, 
régi eredeti hangulatát megőrzött, öntöttvasból és fából készült üvegfalú Kappeli 
(Kápolna) nevű kávéházban volt Ramsay író törzsasztala. Itt sokaknak beszélte el 
Liszt zongorajátékáról szerzett élményeit, így Jean Sibeliusnak is, aki amúgy is egy 
életen át tartó titokzatos vonzódást érzett Liszt és Bartók zenéje iránt. Emlékezetes, 
hogy az író édesapja Ramsay lovassági tábornok volt az, aki annakidején Reguly 
Antalt vendégül látta. 

Az első, Liszttel kapcsolatba került finn zeneművész Alie Alexandra Lindberg 
zongorista volt.  1849. május 19-én született a Finnországhoz tartozó svéd Åland 
(Óland), finnül Ahvenanmaa szigetcsoport Kastelholma nevű középkori várában. 
Åland félúton helyezkedik el a Helsinki és Stockholm közötti útvonalon. 

Alie apró korától bámulatra késztette zongorajátékával környezetét. Tíz éves, 
amikor Johan Lindberg (Joachim (Joseph) József volt tanítványa) híres Stockholm-
ban élő hegedűművész nagybátyjával Helsinkiben a Svéd Színházban (Svenska 
Teater az Espa elején) Beethoven A-moll hegedű - zongora szonátáját adták elő telje-
sen érett művészettel. Alie ráadásként Heller Istvántól a Die Forelle-t (A pisztráng)  
játszotta. Amikor később várnagy apját Turkuba helyezték, ott az ősi vár nyugalmá-
ban egész nap zongorázhatott. Az 1865-67-es években Drezdában tanult. Theodor 
Berthold udvari orgonista felfigyelt tehetségére és bemutatta Őt Carl Tausignak. Amy 
Fay amerikai zongoraművésznő megemlíti monográfiájában, hogy 1868 őszén Tausig 
csak egyetlen tanítványt vett fel, a finn Lindberget, akit három hónappal később már 
ingyen tanított. Az új tanár szigorú volt és keményen megdolgoztatta növendékét. 
Tausig a legkiválóbb zongoristák közé tartozott. Egyedül Rubinstein múlta őt felül. 
Berlinben megalapította a magas szintű zongorajáték művészetének iskoláját - Schule 
des höheren Klavierspiels.  

Lindberg kisasszony kiváló bemutatkozási lehetőséget kapott, amikor a porosz 
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hazafias ünnepen a beteg Tausig helyett kellett hirtelen beugrania. 
E fellépése után tanára kiállította diplomáját: ”Alie Lindberg kisasszony két 

éven át tanulta irányításom alatt a zongorajáték művészetét. A legnagyobb tehet-
ség az általam irányítottak közül. A legmagasabb szintű pianista, aki komoly adott-
ságokkal és verhetetlen technikával rendelkezik. Mindezt lelkileg mélyen átélt 
egyéni előadásmódja fogja át. Bármely hangversenyteremben osztatlan rokonszen-
vet kelt a zenéhez való eredeti hozzáállása. Alapos elméleti tudása és felkészültsé-
ge kitűnő pedagógussá tehetik őt. Berlin, 1870 Szeptember 21 Carl Tausig, - csá-
szári udvari zongoraművész” 

Ezután még két év kemény munka következik, amikor Tausig váratlanul sze-
mélyesen viszi el finn tanítványát Liszt Ferenchez Weimarba, aki rövid meghallga-
tás után azonnal egy általa szervezett matinén való szereplésre kérte fel. Azon a 
koncerten jó néhány Liszt személye miatt megjelent professzor, kritikus és ismert 
előadóművész volt jelen. A mindenfelől összesereglett közönség soraiban ültek 
Liszt, Rubinstein, Ehlert, Reisenauer, Liszt szentpétervári orosz tanítványa Siloti 
és egész Európa legnagyobb zongoraművésznője, a német Sophie Menter. Ő lett 
Szentpéterváron a Konzervatórium zongora professzora. A házigazda Liszt, 
Lessmann és Ehlert kivételével később mindannyian koncerteztek Helsinkiben. 

A szalonból átsétált Carolyne Wittgenstein grófnő Muhanow orosz bárónő 
kíséretében. Csend lett. Alie fellépett az emelvényre, ráérősen elhelyezkedett  az 
óriási Bechstein zongora előtt. Kedvencével, Beethoven op. 53 C-dúr szonátájával 
kezdett. Lámpaláz nélkül, fölényes technikával, szárnyaló ragyogásba emelkedett 
előadással tisztelgett a száz éve született Mester emlékének. 

A szonáta után a terem viharos tetszésnyilvánítástól volt hangos. Feljegyezték, 
hogy Tausig csendes mosollyal dőlt hátra a székén. Utolsó ajándékait kapta rövid 
életétől. Az olykor már arroganciáig fokozódóan kritikus magatartásáról híres 
Hans von Bülow most kipirult arccal, felállva tapsolt. Ekkor Liszt és Wittgenstein 
folytatást kértek. Így lett a matinéból Alie Lindberg hangversenye. Chopin H-moll 
szonátája után az Asz-dúr és a G-moll ballada következtek. Rubinstein - Weber: 
Bűvös vadászából komponált nagy parafrázisával fejezte be fellépését. Liszt, a 
tapsok és gratulációk alatti  időt kihasználva, az Erzsébet osztrák-magyar királyné-
tól Budán kapott babérkoszorú leveleiből fejéket font, majd azt taps kíséretében 
Alie homlokára helyezte. Ezután meghívta őt altenburgi házába, ahol aznap dísz-
ebédet adott. Ebéd után a Goethe emlékét őrző parkban sétáltak. Ettől fogva lett 
Alie Lindberg Liszt tanítványa. 

Az alábbi svéd nyelvű levelet küldte atyai barátjának, Carl Fredrik Wasenius 
helsinki kritikusnak: „Liszt zongorajátéka oly nagyszerű, hogy annak kifejezésére 
nincsenek szavak. Ő úgy bánik velem, mint az igazi jó apa. Biztat, bátorít és min-
den létező módon segít. Maga a szeretetreméltóság.” 

Egy másik levelében Tausig drezdai koncertjéről tudósítja Waseniust: „Tausig 
technikája bámulatos. Tévedhetetlen és halálosan pontos. Előadóként is elsőren-
dű.” 

Amikor Alie Lisztnél is befejezte tanulmányait, tanára ilyen ajánlólevelet állí-
tott ki számára: „Nagy örömemre szolgál, hogy Alie Lindberg zongoraművész kis-
asszonynak állíthatok ki ajánló levelet. Az Ő nagy tehetsége, ragyogó technikája és 
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kifinomult ízlése mindenhol őszinte bámulatot keltett. Testileg lelkileg művész. Pálya-
futásához minden elképzelhető jót kíván öreg tanára és barátja Liszt Ferenc, Weimar, 
1871. április 15-én” 32) 

Lipcsében, 1871. július másodikán 29 évesen elhunyt Carl Tausig. Alie 1873-ig 
volt Lisztnél.  

Az 1870-es év gyökeres változást hozott Finnország hangversenyéletében. Meg-
nyílt a Szentpétervárról Helsinkibe vezető vasútvonal. 1871. február 2-án  Tartu észt 
városból  Helsinkibe érkezett Henryk Wieniawsky szentpétervári lengyel hegedűmű-
vész és az Egyetem dísztermében koncertet adott. Kísérője Joseffy Rafael, ifjú Liszt 
tanítvány, bécsi magyar zongorista volt. Második estjüket nyolcadikán adták. Erről a 
kritika azt írta: ”a közönség, ha lehet még lelkesebb volt. Joseffy úr, aki kifogástala-
nul kísérte a szólistát, maga is bámulatosan jól szerepelt néhány zongoradarabbal.” 
33) 

Joseffy Rafael 19 éves magyar zongoraművész, Tausig - Liszt tanítvány bemutat-
kozott Helsinkiben. Különösen a Beethoven Kreutzer szonáta és a szólista Faust fan-
táziája aratott sikert. Ugyanott adott Joseffy önálló estet - köztük Liszt művekkel - 
február 19-én. 

A 16 éves Wieniawsky 1851-ben és 1872-ben játszott Helsinkiben. Akkor Joseph 
testvére kísérte zongorán, aki Liszt tanítvány lett. A nagy lengyel Amati hegedűjét 
még 1890-ben is hallották Helsinkiben, amikor Hubay Jenő játszott rajta. Ő örökölte 
meg a hangszert. Wieniawsky helyét később a veszprémi magyar Auer (Leopold) 
Lipót örökölte Szentpéterváron. 

A következő szólista vendég Ferdinand Laub cseh hegedűművész, aki korábban 
Liszt weimar-altenburgi zenekarának koncertmestere volt. 1871. április 15 és 18-án 
játszott. 

Ekkor várták - akit Snellman professzor 1842-ben Stuttgartban hallott – Hauser 
Mihályt Helsinkibe, ám ő csak Viipuriba jutott el. Wieniawsky tanára volt. Különös 
Liszt ”hajszálerek játéka” volt, amikor május 26-án Helsinki Egyetemén fellépett az 
Észt Parasztszövetség zenekara. Műsorukon egy Liszt galopp is szerepelt. 

Váratlanul Liszt tanítvány, a 16 éves Laura Kahrer érkezik Bécsből Helsinkibe, 
ahol a régi, patinás Kaivohuone - Kútparki vendéglő dísztermében 1871. augusztus 
25-én nagy sikerű szólóestet ad. Bach-Liszt orgonafúga átirattal kezdte. Majd a Cho-
pin és Schumann darabok után külön megtapsolt Beethoven Apassionata következett. 
Saját szerzeményű D-dúr fúgája után Joachim Raff (Liszt tanítvány, akinek zenekari 
és kamarazenei darabjait egész Skandináviában kedvelték) és Henselt darabokat szó-
laltatott meg. Estjét Liszt rapszódiával zárta. Ráadásnak Wagner-Liszt Tannhäuser 
indulót játszott.  

 A svéd nyelvű sajtó hetven főnyi elégedett közönségről beszél és a „musikaliska 
underbaren”, csodálatosan muzikális Laurát az új Sophie Bohrernak hívja. Mint em-
lékezetes Bohrer is Bécsből érkezett ide Helsinkibe és 1849. augusztus 5-én elsőként 
játszott Liszt művet Finnországban. 

A második est is itt zajlott le. Laura a Paganini-Liszt La Campanella darab után a 
12. rapszódiát is előadja. Ennek gyors részében igazi magyar népdalok csendülnek 
fel, úgy mint „Akkor szép az erdő, amikor zöld” és „Ketten mentünk, hárman jöt-
tünk.” 
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Az est a Liszt Próféta fantáziával zárult. A másnapi újságban már 150 főt szá-
molt meg a svéd kritikus és Laura játékát „elegans och genialiska” - elegáns és zseni-
ális - jelzőkkel illette. 34) 

Szeptember 7-én Alie Lindberg zongorázott az Egyetem dísztermében. Őt külö-
nösen a finn nyelvű napilap várta valóságos nemzeti büszkeséggel: ”egyik tudósítónk 
Lindberg kisasszony németországi sikereiről számol be. Helsinki után a művésznő 
Magdeburgban fog koncertezni, ahol már nagyon várják.”.írták. 

Az esten a művésznő először a helsinki művésztanárokkal (az althegedűt Anton 
Sitt cseh-magyar művész, Sibelius barátja, játszotta) Mendelssohn D-moll triójával 
szerepelt, majd Bach-, Schubert-, Chopin-, Schumann - művek után a Helsinkiben 
népszerű Liszt 9. rapszódia (Farsang Pesten) csendült fel. 

Kortárs fül és szemtanúk leszármazottjaira maradt szájhagyomány szerint Alie 
Lindberg elemi erővel zongorázta a Liszt műveket. A közönség felállva tapsolt. Mar-
tin Wegelius kritikus tőle szokatlanul elragadtatott szavakkal méltatta a nemzet új 
művésznőjét. Különösen Schubert Moment musical és a Toccata előadásmódját 
emelte ki. 35)  

Ilyen események után került sor Laura Kahrer búcsúestjére 1871. szeptember 9-
én a helsinki Egyetemen. Az ifjú művésznő Schubert Wanderer fantáziával kezdett, 
amit Bach-, Chopin-, Schumann-, Henselt darabok követtek. Lisztet a „Cantique d, 
Amour és az estet bezáró Mephisto keringő képviselték. 

A hagyomány szerint tapssal és „Auf Wiedersehen” kiáltásokkal  köszöntek el 
tőle. Ezen kívül Clara Hahn, berlini Tausig növendék és a régi hamburgi barát, Theo-
dor Stein játszottak még sikerrel Helsinkiben. A híres Svéd Női Kvartett szerepelt 
1871. december 12-én az Egyetemen. Őket Liszt is hallotta 1876. március 2-án a Pes-
ti Vigadóban. 

A Veszprémből Szentpétervárra elszármazott udvari szólista és hegedűprofesszor 
Auer Lipót 1872. április 2-án koncertezett először Helsinkiben, az Egyetemen. Kísé-
rője a nagy Anton Rubinstein volt. Különösen Beethoven Kreutzer szonátája aratott 
frenetikus közönségsikert. Ezt Auer Liszttel is játszotta Weimarban. Éppen Szentpé-
tervárra való költözése előtt. 

Még 1985-ben is beszéltem egykori fültanúk leszármazottaival, akik azt a 
Kreutzer szonátát örök időkre felülmúlhatatlannak mondták. A művészek több ráadás 
számmal jutalmazták hálás közönségüket. Így a nagy Liszt pianista Rubinstein is a 
Mefisztó keringővel. 

Auer 1873. április 1-én és 3-án is szerepelt a helsinki Egyetemen. Akkori kísérő-
je Anette Jesipova híres orosz zongoraművésznő, aki később Prokofjev tanára is volt. 
Ernst Otello fantáziája, Brahms-Joachim magyar táncai, a Kreutzer szonáta (külön 
kérésre), Liszt Rigoletto parafrázisa vastapsot arattak. Auer még számtalan- 
szor szerepelt Finnországban szólistaként és a Szentpétervári Vonósnégyessel. Több 
finn növendéke lett neves művész és professzor. 

Liszt Ferenc nem jut el finn földre, de az egyik finn író Antti Jalava, így ír Pest-
ről Alma nevű menyasszonyának 1875. március 10-én: „Tegnap este az Operaházban 
voltam, ahol a Bolygó hollandit adták. Wagner is jelen volt a színházban úgy, hogy 
én közelről is jól láthattam ezt a nagyszerű zeneszerzőt. Rögtön felismertem őt a fény-
képek alapján. Egy páholyban ült feleségével, aki Liszt leánya. Liszt is abban a pá-
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holyban ült ”.36) Emmy Achté finn operaénekesnő betanításában hangzott fel Liszt 
angyalok kórusa Goethe Faustjából 1877. február 17-én az egyetemen. 

Ekkor Sophie Menter német zongoraművésznő, Európa legjobb női zongoristája, 
Liszt kedves tanítványa és csellista férje Dávid Popper adtak 1879. április 21-én és 
23-án közös hangversenyt a Helsinki Egyetem dísztermében. Kortárs vélemény sze-
rint királyi pár voltak. 

A Schubert- Liszt: Erlkönig darabbal lázba hozták a zenei drámát mélyen átélt 
közönséget.  A koncert után az Egyetem előtt megtapsolták a szállodába induló mű-
vészházaspárt és „danke schön,- Auf  Wiedersehen”-t kiáltottak. 37)  Itt játszotta el 
hatalmas sikerrel Anton Rubinstein az Erlköniget 1880. március 10-én. Őt követte 
Vera von Timanov szentpétervári Liszt növendék, aki Liszttől a Loreley és Tarantella 
darabokat játszotta Helsinkiben és Turkuban. Szorgalmasan járta a vidéket is. 

Alie Lindberg után ismét új művész született 1853-ban az igen távoli Oulu 
északfinn városban, Herman Oskar Dahlberg. Az ifjú svéd és finn anyanyelvű Oskar 
először Uppsala ősi svéd egyetemi városban érettségizett, majd Stockholmban a Ze-
neakadémián szerzett zongoraművészi diplomát. 

Párizsban Alfred Jaëll segíti előre és Oskar itt orgonistaként is működik. Később 
Lipcsébe, majd pedig Weimarba kerül, ahol Liszt Ferenc tanítja. Tíz év után tér haza 
Skandináviába. Stockholmban Behren professzor és Sörensen hangversenyt szervez-
nek számára. 38) 

Nagy sikerrel koncertezi körbe egész Finnországot. Egyedülállóan érdekes Liszt 
játékát a „magyar Joseffy”-hez hasonlítják. Ez érdekes megállapítás, mert Dahlberget 
személyes barátság fűzte Joseffyhez. 1883. január 29-én, Párizsban első díjat nyer a 
zongoraversenyen. Hatalmas műsort adott és többször visszatapsolták. Fejlberg dán 
énekesnővel és a Dán Vonósnégyessel működött együtt. 39) 

Ezután Amerikába ment, ahol nem kevesebb, mint negyven koncertet adott. Az 
újságkritikák szerint különösen a Beethoven, Liszt, Jaëll és Delibes műveket tolmá-
csolta senkihez sem hasonlítható egyénien művészi ízléssel. Liszt H-moll szonáta, 
Funérailles, Mephisto keringő elhangzása után írták róla 1886. januárban, New York-
ban: ”Jelenségszerű tehetség, kinek mesteri technikája, stílusa kitűnő iskolázottságra 
vall. Feltűnést kerülő szerény művész, aki mindenhol hálás hallgatóságot hagy maga 
után.” Szép tisztelgés volt ez 1886-ban a Mesternek, néhány hónappal Liszt halála 
előtt. Dahlberg mindössze 37 éves volt, amikor New Yorkban 1890. július 31-én vá-
ratlanul a tengerbe fulladt. Kis sírköve van Brooklynban a svéd kivándoroltak evan-
gélikus temetőjében. 39) 

Eljött az ideje, amikor Helsinkiben két nagyszerű svéd-finn hazafi, Robert 
Kajanus (1856-1933) 1882-ben a Helsinki Filharmonikusok nagy szimfonikus zene-
karát, Martin Wegelius (1846-1906) pedig főiskolai és akadémiai színvonalú Zeneok-
tatói Intézetet alapítottak. Wegelius a vidéki finn értelmiséget képviselte, aki Lipcsé-
ben és Bécsben tanult, majd hazatérve a zenei oktatásért küzdött. 

Kajanus városi nagypolgár típus volt. Igazi nagystílű, elegáns európai. Lipcsében 
Karl Reinecke és Richter szeretett növendéke. Berlin és Párizs kedvence. Tíz év után 
hazatér és zenekart teremt. Ilyen elődje volt nagynénje, Henriette Nyberg, aki kitűnő 
zongoraművészi diplomával tért haza Lipcséből Helsinkibe 1858. március 24-én, 
majd zeneiskolájában Wagner és Liszt darabokat kezdett tanítani. 
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A harmadik oszlopfő a Danzigban született német, Richard Faltin (1835-1918) 
volt. Lipcsében és Berlinben sokra tartott, zongora és orgonaművész, kamaramuzsi-
kus, zenetanár és karmester volt. Személyesen ismerte Wagnert és Lisztet, kiknek 
otthonaiban meghívott vendég is volt. Elődjéhez, a Hamburgból Stockholmon keresz-
tül Helsinkibe került Friedrich (Fredrik) Pacius (1809-1891) német hegedűművész, 
karmester, zeneszerzőhöz hasonlóan Faltinból is nagy finn hazafi lett, aki megterem-
tette az oratórium kultúrát és életfontosságú finn - összeurópai kapcsolatokat ápolt. 
Faltin először Viipuriban tanított. Érdekes elődje volt ott a Hamburgból Viipuriba 
áttelepült német orgonaművész és énektanár, aki 1864-ben kiadatja ”ötven iskolások-
nak való egy és kétszólamú dalok” füzetét. Közöttük az Isäsi maalle  (Atyád hazájá-
hoz) ami a magyar Szózat mintájára és szövegére készült Wächter dallamával. 40) 

Helsinkiben az 1800-as évek elején egyszerre öt volt Liszt tanítvány működött 
rövidebb-hosszabb ideig a Zenei Intézetben: Carl Pohlig (1882-83), Ludwig 
Dingeldey (1883-87), Heinrich Wefing (1884-91), Carl Schuler (1887-88) német 
zongoraművészek és Humphrey Dayas (1890- 94) skót zongoraművész.  

Rajtuk kívül Helsinkiben működtek még: Walter Petzet (1896-98), az 1895-ös 
berlini Rubinstein verseny győztese, Henryk Melcer (1895-96), Kurt Müller (1894- 
95) német zongoraművészek. Müller a Berlini Konzervatóriumból jött át Helsinkibe 
és Liszt kurzusán is tanult Weimarban. 

Ferruccio Busoni német-olasz zongoraművész 1888-90-ben tanított Helsinkiben. 
Anyja trieszti német zongoraművésznő volt, ezért hibásan és teljesen jogtalanul írják 
őt kizárólag olasznak. 41) Később Dayas a Manchester Musical College-be távozott 
finn feleségével. Dingeldey Weimarba, Busoni Moszkvába, Berlinbe és Zürichbe 
ment svéd-finn feleségével. Így épültek ki értékes finn kapcsolatok egész Európával. 

Finn tanítványai voltak Szentpéterváron is az 1864-ben Kassán született Weisz 
Józsefnek, aki Budapesten Liszt Ferenc és Volkmann Róbert tanítványa volt. 1891-
93-ban volt Péterváron a Konzervatórium zongoratanára. Igy lett a zongora tanszék-
vezető professzori állásából az 1886-ban nézeteltérések miatt önként eltávozott 
Sophie Menter utóda. Két Liszt tanítvány, akik egyben a régi német és magyar közös 
tradicionális hátteret és pedagógiát is képviselték. 

A Helsinkiben működő művésztanárok mai szemmel nézve is hihetetlenül sok 
hangversenyt adtak. Ezek a csaknem hetente tartott kamarazenei, énekes és hangsze-
res szólóestek Európa bármelyik rangos koncerttermében sikert arattak volna. Hiszen 
legtöbbjük éppen azt hagyta ott Suomiért! 1882 Január 17-én ismét Vera von 
Timanov zongorázott az Egyetemen. Rossini-Liszt: La zita in Gondola és Lukrécia 
fantáziát játszik. Következetes szorgalommal népszerűsíti  másik Liszt tanítvány tár-
sa, Joachim Raff darabjait. Vera egyúttal Auer Lipót kamaramuzsika partnere is. 

Ünnepnap Helsinki történetében, 1882 október 3, Robert Kajanus első filharmó-
niai estje. Európai jelentősége van annak, hogy a zenekar bécsi osztrák koncertmester 
Josef Sattler a korábban Helsinkibe hiába várt pozsonyi születésű Kreutzer tanítvány, 
Hauser Mihály ( 1822-1887) F-moll magyar rapszódiájának hegedűszólóját játssza. 
Ez egyúttal a Skandináviával való kapcsolat jelképe is, hiszen pont Hauser kísérte el 
Jenny Lind világhírű svéd énekesnőt-Svédország csalogánya - Amerikába. Robert 
Kajanus is e művel búcsúztatja el a helsinki temetőben pihenő öreg tanárát, Gustaw 
Niemann, német hegedűművészt és zenetanárt (1846-1882), aki mindig szívesen ját-
szotta e Hauser rapszódiát. 
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A Hauser darabok egész Skandináviában népszerűek voltak. A kamaszkorban 
lévő Jean Sibelius is előszeretettel hegedülte őket Hämeenlinnában. Amikor pedig 
Kajanus berlini-budapesti barátja, Hubay Jenő 1890-ben Bodó Alajos ifjú zongoristá-
val Helsinkiben koncertezett, ráadásnak Hauser darabokat kértek tőle. 

Carl Pohlig Liszt Don Juan fantáziáját és a 2. Vigasztalásokat 1882 .október 10-
én a Svéd Líceum dísztermében. 26-án az Egyetemen Liszt Szentivánéji álom feldol-
gozását mutatja be. November 11-én ismét a Líceumban játssza Liszt Faust keringő-
jét. A Helsinkiben roppant népszerű, derűs bajor pedagógus és nagy zongoraművész 
Pohl jól átgondolt és megtervezett tanári és zenei ismeretterjesztői munkát végez. 
Ráadásnak a magyar Heller és a német Raff darabjait szokta játszani. December 18-
án Julius Klengel lipcsei csellista szerepel az Egyetemen. Kísérője a Liszt tanítvány, 
Heinrich Barth.  

Először játszik Liszt művet Kajanus zenekara 1883. január 11-én az F-dúr ma-
gyar rapszódiát. Február 1- én a Szenátus téri katedrálisban Liszt esti imádság az őr-
angyalhoz című műve hangzik el a Zenei Intézet művész-tanári vonósnégyesén. Az 
első hegedűt Kajanus helyettes koncertmestere és karmestere, Anton Sitt cseh-
magyar művész játszotta. Helsinki előtt Bülownál, Meiningenben és a híres svéd 
kulturváros Göteborgban volt koncertmester. 42) Eközben Pohl a Svéd Líceumban 
nagy sikerű Liszt Mephisto keringőt játszik. 

Jól érzékelteti Helsinki pezsgő nemzetközi életét az Egyetemen február 28-án 
fellépett magyar társulat. A nemzeti viseletben muzsikáló és éneklő Virág Mariska, 
Pintér Pál, Rózsa Aranka és Ridegváriék Rózsavölgyi Márk cimbalmon előadott F-
moll magyar rapszódiájától Erkelen és Egressyn át, Szentirmai Elemér ”Csak egy 
kislány” nótáját sem kifelejtve adtak hatalmas műsort az őket lelkesen ünneplő finn 
és svéd közönségnek. Végül Pintér úr a Rákóczi indulót is eljátszotta cimbalmán. 
Majd végre, váratlanul március 13-án Kajanus pálcája alatt először csendül fel az első 
nagyszabású nagyzenekari Liszt mű, a Les Preludes. Április 19-én Emilie Mechelin 
finn énekesnő Liszt Loreleyt énekel a Svéd Líceumban. Október 9-én Bülow-Liszt: 
Sonett és Rubinstein-Liszt: Gelb rollt mir zum Füssen műveket játszotta Ludwig 
Dingeldey a Líceumban. Ő játszotta el ott Mikwitz finn zongoratanárral Liszt Tasso 
szimfonikus költeményét és 23-án Liszt 2. balladát. November 11-én és 24-én 
Dingeldey és Faltin az op.15 Schubert-Liszt Fantáziát mutatják be. 

Lisztet ismét finn ember láthatja, ezúttal Lipcsében, Karl Flodin svéd-finn zene-
kritikus, zeneesztétikus, író (1858-1915), aki anyai ágon Robert Kajanus unokaöccse. 
Ezt írja 1883.12.05-én: „Kedves Uram Bátyám! Most aztán irigyelhetsz engem kuzin. 
Hallgathattam Liszt játékát és közelről láthattam őt, aki a zenéjében csakúgy, mint a 
hétköznapi életben is roppant megnyerő, természetesen viselkedő ember. Kedvesen 
sétál az emberek között. Szemmel láthatóan akkor is mindig a művészetben él. Itt igen 
kellemes a légkör. El tudom képzelni, milyen érzés lenne a száraz és bánatos Finnor-
szágból az itteni nagyvonalúbb életkörülmények közé átkerülni. Minden jót kívánok 
neked. Ha időközben megnősültél volna, sok boldogságot kívánok. Szeretettel ölel 
Karl ” 43) 

Flodin apósa, Leander úr, utcai menetben játszatta el a Finn Gárda fúvószeneka-
rával 1857-ben Helsinkiben a tiltott Rákóczi indulót. Veje pedig 1883-ban Lipcsében 
hallotta Liszttől zongorázni a Rákóczi indulóval kezdődő 15-ik magyar rapszódiát. 
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Leander úr bátor ember lehetett, ha meggondoljuk, hogy a cenzúra miatt Liszt még 
1839-ban sem tudta kiadatni az általa 1823 óta zongorázott induló feldolgozást. Erre 
is csak 1852-ben kerülhetett sor. 

A szentpétervári Konzervatórium professzori állását betöltő Sophie Menter Liszt 
tanítványt Helsinkibe várták, ahol azonban az újságok a művésznő váratlan betegsé-
géről adtak hírt. Január 4-én Menter mégis megtartja hangversenyét az Egyetem dísz-
termében. Fáradtságnak nyoma sem látszik rajta. Saját Pétervárról áthozatott Becker 
zongoráján játszott. Különösen Liszt: Wohin, Desz-dúr etűd és a nehéz Henselt-
etüdök aratnak sikert. Az éppen kritikusi minőségben is jelen volt Richard Faltin fel-
jegyezte, hogy Menter nem hogy elfáradt volna, hanem játéka egyre erőteljesebb és 
csillogóbbá vált. Többször visszatapsolták és sok ráadást adott. 

Végül Liszt 15. Magyar rapszódiájával kívánt jó éjt, az őt sehogyan sem elenged-
ni akaró közönségnek. A nagyszabású Rákóczi induló feldolgozás az Egyetem dísz-
termében addig soha nem látott viharos ünneplést váltott ki az emberekből. Thorsten 
Carlander, Faltin rokon által 1986-ban a mába átközvetített történet szerint félelmete-
sek voltak az induló főtémája alatti kemény balkezes akkordok. Ám Menter játéká-
ban a nagy erejű csapásokon át is tisztán élvezhetően szóltak az érdekes hangnemi 
modulációk, amelyekért egykor Berlioz is lelkesedett. 

Történelmi pillanat volt, amikor Liszt Ferenc két kedves német tanítványa, 
Sophie Menter és Ludwig Dingeldey 1884 február 6-án Liszt kétzongorás Patetikus 
Koncertjét adták elő az Egyetemen. Végül Dingeldey még Wagner-Liszt: Tannhäuser 
nyitányt zongorázott. Az estet a Helsinki Zeneművészeti Egyesület szervezte. Menter 
9-én még egy szólóestet adott. Faltin feljegyzése szerint: „Frau Menter tegnapelőtt 
esti koncertje a létező és elvárható legnemesebb zenei élményt nyújtotta közönségé-
nek.” 44) Szentpétervárra hazatérőben a művésznő Viipuri (svédül Vyborg) patinás 
dél-karéliai kultúrvárosban is koncertezett február 11-én a Városházán. 

Ismét német-finn művész találkozik Liszttel, Richard Faltin. Faltin leveleiből és 
emlékirataiból jól látható, hogy zenei felfogása és világnézete Bach, Beethoven és 
Liszt műveivel fonódott össze. Már ifjú tanárként kétzongorás Liszt szimfonikus köl-
teményt adott elő barátjával Viipuriban. 

1872-ben Kasselbe utazik, hogy az ott 1861-ben alapított Allgemeiner Deutscher 
Musikverein -Német Zenei Egyesület nyári fesztiválján Liszt Szent Erzsébet legendá-
ját hallhassa. Olga Holstius nevű finn feleségéhez 1872. június 29-én Helsinkibe írt 
levelében örömmel közli, hogy éppen tegnap hallhatta az oratóriumot a városi szín-
házban. Az a mód, mellyel Liszt e művét zenekarra és kórusra komponálta rabul ejti. 
Az előadás sikert arat.  

Faltin látja Lisztet, aki páholyából kedvesen üdvözli az őt ünneplőket. Daliás ősz 
mesternek ábrázolja, aki pompásan vezényelte Anton Urspruch szólistával 
(tanítványa) Á-dúr zongoraversenyét és budapesti német-magyar barátja,Volkmann 
Róbert III. Richard nyitányát. (E művet Robert Kajanus is többször vezényelte Hel-
sinkiben.) 

Liszt orgonaműveit a legnagyobb német orgonaművészekkel hallja. Faltin maga 
is elismert lipcsei orgonaművész volt, aki szívesen játszott Liszttől. 

Hosszú levelében arról is tudósít, hogy a kitűnő társaságban rég nem látott bará-
tokkal találkozott. Például Zopff úrral, aki a Neue Zeitschrift für Musik szerkesztője 
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és Albert Tottmann zenei íróval. Itt találkozik össze a Lipcsében tanuló leendő hel-
sinki rektorral, Martin Wegelius barátjával.  

Később személyesen is találkozhat Liszt Ferenccel, mégpedig a Wagner házaspár 
vendégeként Bayreuthban 1876 Augusztus 19-én. Wagnert elragadóan kedves és 
szellemes embernek írja le, aki őszintén megörült annak, hogy valaki Helsinkiből jött 
idáig (!), hogy a Nibelung gyűrűjét hallhassa. 

Marasztalta Faltint, hogy hosszabb időre is szívesen vendégül látná. A kelleme-
sen együtt töltött est folyamán Liszt váratlanul a zongorához ülve a Schubert-Liszt: 
Soirées de Vienne darabját játszotta. 

„Liszts teknik är ofelbar” ”Liszt zongorajáték technikája mindenek felett álló”, 
írja svéd  nyelvű levelében Faltin, Olga Holstiusnak. Ugyanez áll német eredetiben a 
Torsten Carlander lakásában őrzött jegyzeteiben: „Die Klavierspieltechnik von Franz 
Liszt steht über allem.” „Élvezettel hallgattam a magas röptű, olykor rögtönzésre is 
utaló művet”-írta. 

Bayreuth operaháza a világ legjobb akusztikájú színháza és erősen emlékeztet a 
Rigai Operára, ahol Richard Wagner 1837-től főzeneigazgató volt. A Wagner Opera 
felépítésére Berlin, Köln és Frankfurt mellett Budapest is komoly összeget jegyzett. 
1876. augusztus 13-án a bayreuthi Festspielhausban Richter (János) Hans magyaror-
szági német karmester pálcája alatt felcsendül a Rajna kincse. Wagner így fejezte be 
a hétszáz fős díszvacsorán tartott ünnepi beszédét: ”Itt van az a férfi, aki legelsőnek 
állott mellém a hitével akkor, amikor még senki sem tudott rólam, aki nélkül Önök 
talán egyetlen hangnyi zenémet sem hallották volna. Az én drága barátom, Liszt Fe-
renc!” 

Liszt pedig így nyilatkozik (aki a Szent Erzsébet legenda komponálására kérte 
fel) ugyanerről a weimari nagyhercegnek: ”Ami itt történik az a csodával határos. 
Királyi fenséged saját szemével fogja látni, én pedig örökké sajnálom, hogy nem 
Weimar városé lett az egész dicsőség, amely a diadalmas előzmények után megillet-
né.” Az eseményt és Wagner szavait minden művelt ország zeneirodalma és közmű-
velődési műsora jól ismeri.  

Ugyancsak ide kívánkozik a szeretetreméltó nagystílű óriás Wagner igazi termé-
szetét megvilágító közismert pécsi történet, amit magammal vittem Északra. Engel 
József magyar-német anyanyelvű pécsi zenei szerkesztő Wagner és Cosima Liszt-
Wagner vendége volt 1874-ben Bayreuthban. Az új Festspielhaus megtekintése után 
a magyar vendéget vacsorára hívták meg a házukba. Este Wagner a pontosan érkező 
Engel felé nyújtotta kezét és szokásos derűs modorában mosolyogva kérdezte: 
”Guten Abend, lieber Engel ! Kommen Sie von Himmel? ”Jó estét kedves Engel! Az 
égből jött? ”Nein, verehrter Meister, von Karlsbad.” -Nem, tisztelt Mester, 
Karlsbadból” válaszolt mosolyogva Engel, aki magyar és német szaklapokba írt 
Wagnerről komoly cikkeket. A vacsora alatt Wagner sokáig eldiskurált vele és a ma-
gyar zenéről kérdezgette. Erkelről, sőt a Pécsi Székesegyház karmester, zeneszerzőjé-
ről, Hölz Ferencről is. Elmeséltette magának az előző évben Budapesten tartott Liszt 
jubileumot, melyen Engel is részt vett. Magyarra fordíttatott sok német szót. Később  
 jókedvűen zongorához ült, amit ritkán tett. Engellel továbbra is kapcsolatot tartott és 
újszülött fia komaságát is elvállalta. 
      1883. március 18-án Liszt a Szent Erzsébet legenda bemutató előadását vezényel-
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te Pressburgban - Pozsonyban. 1884. március 27-én csütörtökön Helsinkiben a Sze-
nátus téri evangélikus-lutheránus katedrálisában Richard Faltin vezényletével először 
adták elő finn földön Liszttől a Szent Erzsébet legenda oratóriumot. Ez alkalomból 
Faltin dísztáviratban köszöntötte a szerzőt. Az oratóriumot március 29-én sikerrel 
megismételték. 

1884. május 14-én a Helsinkiben működő Ludwig Dingeldey írt levelet Lisztnek:  
„Liszt Ferencnek - Leghűségesebb, kedves Mesterem, bár idegenkedem tőle, hogy 

magamat írásban fejezzem ki, mégsem tagadhatom meg kiváló kollégámtól Richard 
Faltintól, hogy el ne küldjem Önnek szeretett Mester innen az ő ezer üdvözletét. Isten 
őrizze és vigyázzon Önre, hűséges, legjobb nevelőm. Változatlan hűséggel és gyengéd 
szeretettel az Ön régi tanítványa, Dingeldeyus Helsinki 1884. május 14.” 46) 

Liszt 1884. április végén tér vissza Kalocsáról és Pozsonyból Weimarba, ahol 
május 23-28-án az Allgemeine Deutscher Musikverein fennállásának 25. évét ünnep-
lik. A Szent Erzsébet legenda is műsoron volt. Ide kapott meghívást a Ludwig 
Dingeldey kíséretével oly sok Wagner és Liszt dalokkal szerepelt Emma Engdahl 
(1852-1930) svéd-finn énekművésznő. Éppen Düsseldorfban majd Darmstadtban 
énekelt Weber Bűvös vadászában. A német kritika Engdahl hangjának drámai kifeje-
ző képességét dícsérte. Már haza készült Helsinkibe, amikor Weimarba hívták. Meg-
érdemelt sikerrel énekelte május 25-én Otto Lessmann (Liszt-tanítvány) három dalát. 

Engdahl Weimarban a Musikverein rendes tagjaként jelen levő Karl Flodin hel-
sinki kritikust is ott találja. Flodin ekkor láthatta másodszor is Lisztet. Engdahl szop-
ránénekesnő sikerein kívül Flodin így ír Lisztről a hazai sajtónak: „Az ősz apát ugya-
nazon a hangversenyen zenekarra íródó új művének néhány már elkészült részét is 
vezényelte.” 

A Szent Szaniszló oratórium töredékeiről volt szó. Liszt szentpétervári barátairól 
sem feledkezett meg. Alexander Glazunov E-dúr szimfóniáját vezényelte. Engdahl 
művésznő ekkor ismerkedett össze Liszttel, akinek weimari otthonában vendégeske-
dett. Bokrétába kötött virágcsokrot kapott a házigazdától, melyet hazahozott Helsin-
kibe. 47) 

Finnország büszke lehetett a Helsinkiben 1884-ben kiváló zenekarral, kórussal és 
híres énekes szólistákkal bemutatott Szent Erzsébet legendára, mert az egyetlen kis 
finn zenei újság, a Säveletär Németországba kiküldött szerkesztője, így ír Liszt halála 
után egy évvel, 1884.02.08-án Kölnből,a Kórusszövetség ünnepéről: „Az első napot 
Liszt Ferencnek szentelték és valóságos emlékünneppé tették. Kisebb-nagyobb művek 
és szavalatok után a Szent Erzsébet legendát adták elő, Kölnben először.” A lap alján 
megjegyzi: „nálunk már 1884-ben.” 

A tudósítás beszámol még, hogy a Liszt oratóriumban a Helsinkiben is énekelt 
Amalie Joachim volt Sofia, de a kritika nem volt róla egységesen jó véleménnyel. 
Ezzel szemben a Liszt dalok után dicsőítették. A római Liszt tanítvány Giovanni 
Sgambati II. szimfóniája és Kvintettje is váratlan sikert arat. Váratlanul magyar mű-
vészt is említ: ”Ragyogó csúcspont volt a Brahms trió, amelyben a szerző zongorá-
zott, Georg Holländer koncertmester hegedült és Lotte Hegyesi kisasszony cselló-
zott.” Brahms zongorakíséretével koncertezte körbe később Alice Barbi finn szoprán-
énekesnő az észak-német városokat. Ilyen német- finn-magyar művészeti hajszálerek 
is éltek. 
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A legszebb helsinki Liszt- emléket Ludwig Dingeldey hagyta reánk, aki 1885. 
május 8-án Ida Aalberg európai hírű finn drámai színésznő barátjának küldött meghí-
vójában így jellemzi Liszt H-moll szonátáját:  

„Maga csodálatos! Leírhatatlan örömet szerezne nekem, ha eljönne ma este a 
hangversenyre. Nagy súlyt helyezek arra, hogy lelki rokonok legyenek ott. A szonáta 
valami hihetetlen nagyszerűségű és az élet minden nyomorúsága felé emel. Jöjjön! 
Ludwig Dingeldey” 48) 

Aalberg többször működött közre koncerteken szavalatokkal és drámai szöve-
gekkel. De ugyanúgy ősi népi rigmusokkal és népdalokkal is. Lenyűgöző színész-
egyéniség volt. Ibsen Nóra szerepében nagy olajfestményen örökítették meg, ami a 
Finn Nemzeti Színház társalgójában látható. Aalberg Magyarországon is szerepelt. 
Vikár Béla finn szakértő és néprajztudósunk jó barátja volt. 

Liszt veje, Hans von Bülow adott 1885. január 12-én és 13-án zongoraestet Hel-
sinkiben, az Egyetemen. A művész jövetelét előre beharangozott hírverés ellenére a 
díszterem félig üres maradt. Bülow briliánsan játszott és végül is átütő sikert aratott, 
ám sértve érezte magát és soha többé nem jött Finnországba. 49) 

Ezután hullámvölgy következett. Bár Vera von Timanov továbbra is átjár 
Pétervárról, műsorai a konzervatív közönség ízlése szerint vannak összeállítva és 
sohasem tartalmaznak esetleges megütközésre okot adó merész Liszt műveket. 

1885. március 11-én Kajanus karmester megbukott Liszt Tasso szimfonikus köl-
teményével. Soha többé nem próbálkozott vele. Érdekes, hogy zömmel ugyanaz a 
közönség 1883. március 20-án a Svéd Líceumban lelkesen megtapsolta Dingeldey és 
Mikwitz kétzongorás Tasso produkcióját.                                     

Ekkor a váratlanul bemutatott Les Preludes példájára Kajanus ismét meglepetés-
szerűen mutatja be Liszt Faust  szimfóniáját nagyszerű zenekarával 1885. március 26
-án. Ezt az örömet követte Sophie Menter váratlan koncertje 1885. április 18-án. 
Schumann-Liszt: Frühlingsnacht, Schubert-Liszt: Gretchen am Spinnrade és a Ma-
gyar induló aratnak nagy sikert. Chopin darabokat játszik, majd Dingeldey művész 
társával közösen a Mazeppát. Végül Menter a Don Juannal remekel. 

Sophie Menter 22-én szerdán este már a Helsinkitől száz kilométerre északra 
fekvő Hämeenlinna város patinás városházának dísztermében játszik, ahol a helyi 
hagyomány szerint az ifjú Jean Sibelius is hallgatta őt. Scarlatti-, Bach-, Beethoven-, 
Tausig és Liszt műveket játszott. Schubert-Liszt: Erlkönigjét megismételtették vele. 
Végül finn népi dallamokra rögtönzött. 

Szentpétervárról Helsinkibe áthozatott Becker zongoráját Hämeenlinnába is le-
szállíttatta. 

Ismét Dingeldey játssza a H-moll szonátát Helsinkiben a Svéd Líceumban. Elér-
te, hogy a Szonáta széles körökben vált ismertté. Kajanus pedig a klasszikus szimfó-
niákkal együtt tette ismertté a Dante és Faust szimfóniákat. A Munkásművelődési 
Házban, a Tűzoltók Házában, az Egyetemen és a Svenska Normallyceum - Svéd Nor-
mállíceum - Dísztermében sok Liszt mű hangzott el. 

Ekkor a Finnországba ellátogatott cárt kísérő Zichy Mihály érkezik Helsinkibe, 
ahol egy kiállításon is részt vesz. Antti Jalava, aki a budapesti Operaházban 
Wagneréket és Lisztet látta, feljegyezte: „1885. augusztus 9-én a Lovagteremben 
megnyílt kiállításon magyar nyelven beszélgettem Zichy udvari festővel, majd a 
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Koskinen szenátornál és Ida Aalberg színésznőnél tett rövid látogatás után a szer-
kesztőségbe siettem, hogy a kiállításról írjak. Végül a városban konfilissal kocsikázva 
az esti tűzijátékot néztem meg.” 50) 

1885. november 11-én Dingeldey az izgalmasabb és nehezebben érthető Liszt 
műveket játssza az Egyetemen. A két Szent Ferenc legenda, az Elfelejtett keringő és 
a Mignon arattak igazi sikert. November 28-án és 30-án Amalia, Joachim Józsefné 
énekművésznő lép fel az Egyetemen Laura Kahrer, Frau Rappoldi, Liszt tanítvány 
kíséretével, aki legutóbb 16 évesen koncertezett Helsinkiben 1871-ben. Sikerük óriá-
si. Kahrer Liszt darabokkal remekel. 

Elérkezik Liszt halálának éve 1886. január 23-án Dingeldey, Wasiljev orosz he-
gedűs és Hrimaly cseh csellista a Saint-Saäens Orfeuszából készült Liszt-feldolgozást 
adják elő a Svéd Líceumban. Liszt 1885. szeptember 25-én több napot pihen Sophie 
Menter itteri kastélyában Tirolban. Alkalma volt ott a Szentpéterváron élt, Svédor-
szágban koncertezett és Finnországot is megismert Mentertől értékes tájékoztatót 
hallani. 

Liszt ezt írja 1886. január elején kelt levelében Daniela unokájának: ”A hónap 
vége előtt visszatérek Budapestre, áprilisban Londonba, utána Pétervárra megyek 
Konstantin nagyherceg meghívására, aki Oroszországban az összes zenei intézmény 
pártfogója.” 51) 

A Mester március és áprilisban aratja utolsó nagy sikereit, foglalkozott egy szent-
pétervári út gondolatával. Menterrel levelezik, aki utolsó hónapjait tölti az ottani 
Konzervatóriumban. Ám április 2-án már azt írja Carolyn Wittgensteinnek: ”Egy 
pétervári távirat tudatta velem, hogy az orosz udvar április végén a Krímben lesz. Így 
hát pétervári utazásom elhalasztódik.” 52) Ezzel az utolsó reményt is elveszítettük, 
hogy Liszt Helsinkibe és Stockholmba is átjött volna Szentpétervárról. Párizsban 
megismétlik az Esztergomi misét, Londonban Liszt saját Szent Erzsébet legendáját 
hallgatja. Helsinkiben pedig a hűséges Dingeldey és Wefing volt Liszt-tanítványok 
1886. április 20-án két nagy hangversenyzongorán az Ünnepi hangokkal köszöntik a 
Mestert a Svéd Líceum pompás dísztermében, ahová még mindig várják. 

Az Angyalok kórusa szólal meg a fent említett német művészek négykezes és 
Martin Wegelius orgonakíséretével. A teremben ugyanis szép orgona is áll. Ezután 
Dingeldey és Wasiljev az Elfelejtett  keringő és Genfi harangok hegedű-zongora áti-
ratait adják elő. Majd Liszt dalok következnek és az estet a Prometheus fejezi be. Az 
egyesített kórusokat Martin Wegelius vezényli. 

A mester halála után 1886. október 23-án a Helsinki Zenei Intézet Liszt Ferenc 
emlékhangversenyt rendezett. A műsort Anna Lönnberg svéd-finn művésznő kezdi a 
Helsinkiben Sophie Menter koncertjei óta népszerűvé vált V. magyar rapszódiával.  

  
Majd felcsendül az Angelus, Esti imádság az őrangyalhoz, ezúttal vonósnégye-

sen. Jean Sibelius játssza a második hegedűt. 
A káprázatosan tehetséges Ingeborg Hymander svéd-finn művésznő zongorázza 

a B-A-C-H fantázia és fúgát. Hulda Hymander pedig a Mignont énekli Dingeldey 
zongorakíséretével. Ezután még A forrás partján című darabot játssza Amalia 
Grönqvist finn művésznő a Zarándokévek első kötetéből és a Hárfaetüdként ismert 
Desz-dúr-Sóhaj-koncertetüdöt. Legvégül pedig Ludwig Dingeldey és Heinrich 

3806                                      Hegedűs Kálmán tanulmánya 



Wefing hűséges német tanítványai búcsúztatják el a Helsinkibe és Stockholmba soha 
el nem jutott tanárukat, annak két zongorára feldogozott Esz-dúr zongoraversenyével. 

Robert Kajanus az 1886 évi őszi koncertszezon első estjét szenteli Liszt Ferenc 
emlékének. Ekkor csendülnek fel Helsinkiben másodszor a Les Preludes és Faust 
szimfóniák. A prológus Karl Flodin zenetudós-kritikus. Ugyanaz a Kajanus unoka-
testvér, aki 1883. december 5-i Lipcséből írt leveléből Lisztről és zongorajátékáról 
beszélt, és akit 1884-ben Weimarban még egyszer közelről láthatott. 
Nagyszerű Esz-dúr zongoraversenyt játszott 1887. január 20-án Helsinkiben az egyik 
legkiválóbb Liszt-tanítvány, Martha Remmert német zongoraművésznő. Ismét beiga-
zolódott, milyen sok függ az előadó személyétől. Kajanus és zenekara is a legjavukat 
nyújtották. 

A weimari udvari zongorista címmel hírdetett művésznő január 22-én önálló 
estet is adott. Műsorát a Rákóczi indulóval fejezi be. Az éppen ügyeletes sajtókritiku-
si minőségben is jelen volt Richard Faltin ámulva jegyzi fel: ”Remmert művésznő 
már szinte az eksztázis határán járva zongorázta ezt az indulót. Az emberek a helyük-
ről felugrálva kiabálva tapsoltak és a lábukkal dobogtak.” 53) 

A másik német udvari zongorista Liszt növendék a 27 éves d’Albert 1887. márci-
us 3-án és 4-én játszott az Egyetemen. Nagyszabású Bach-Tausig orgonafúga átirat-
tal, Beethoven-Schubert művekkel debütált. Lisztet a Valse impromtu és a Don Juan 
fantázia képviselték. 

A kritikus d’Albertet egyenesen Bülowhoz és Liszthez ( mindkettőt hallotta zon-
gorázni) hasonlította. Érdekes, hogy a közönség mégsem osztatlan lelkesedéssel ün-
nepelte őt. Virtuozitása mellett elmélyedten filozofikus játékáról is híres művész 
1900-ig többször visszatért Helsinkibe.  
d’Albert híres növendéke volt a lipcsei zongoraművész óriás, Wilhelm Backhaus, aki 
1905-ben megnyerte a Párizsban rendezett Rubinstein versenyt. A versenyen az ifjú 
Bartók is indult. 54) 

Helsinki az 1914-ben kitört I. világháborúig nemzetközi koncertlében fürdött. A 
Kaivohuone vendéglő az egykor magyar árvízkárosultakat országszerte adott kon-
certjeinek teljes bevételével segített és a Pesti Vigadóban Lisztnek is énekelt Svéd 
Női Kvártett estjét hírdette. A Hesperia szállóban és a Tivoliban Horváth Etelka ma-
gyar énekesnő és Lilly Bernand francia burleszk komikus léptek fel. Majd ismét a 
Kaivohuone hírdeti Máray magyar és Signe von Grabe svéd chansonénekesek  

Ekkor vesz búcsút Ludwig Dingeldey Helsinkitől. 1887.április 22-én a Svéd Lí-
ceumban Liszt 3. Consolation - Vígasztalások darabját játszotta. Május 21-én utoljára 
zongorázik. Wefinggel megismétlik kétzongorás Esz-dúr zongoraverseny produkció-
jukat. Liszt fiaként szeretett Dingeldeyus tanítványa óriási és sokoldalú tanári - elő-
adóművészi munkáját befejezve Karin nevű svéd-finn feleségével Berlinbe távozik. 

A Schubert-Liszt Erlköniget oly nagyon kedvelő helsinki közönség több Liszt 
tanítványtól is hallhatta e különlegesen értékes zenét. Az egykori fültanúk családi 
szájhagyományok útján napjainkig fennmaradt adatai szerint Sophie Menter és Alf-
red Reisenauer Erlkönig előadása volt felejthetetlen. Ezt koronázta meg a helsinki 
Egyetemen 1887. november 15-én és 16-án énekelő Amalie Joachim. Zongorakísérő-
je ez alkalommal Gerbracht kisasszony volt Kölnből. Az Erlkönig aratta a legna-
gyobb sikert. A díszterem közönsége állva tapsolta a művésznőt. 
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A svéd kritikus szerint: „Nem véletlen, hogy a németek szerint nála jobban senki 
sem énekelhette ezt a művet. Hangja mintha a túlvilágról zengett volna.” 55) 

Liszt egyik legeredetibb növendéke a 24-éves Alfred Reisenauer volt, aki nagy 
távolságokat beutazva Finnország szerte adott híres zongoraesteket. Helsinkibe Szi-
bérián, Moszkván és Szentpéterváron keresztül utazva érkezett. Orosz földön aratott 
sikereinek sajtóvisszhangja megelőzte őt Suomiban. Az orosz kritika különösen 
J.S.Bach és Liszt Ferenc műveinek tolmácsolásait köszönte meg. Fenomenális mű-
vésznek nevezték. 1887. december 15-én, 17-én és 20-án adott zongoraesteket az 
Egyetemen. A Bis jelige alatt hangversenykritikákat író Karl Wasenius, akinek anna-
kidején még a Weimarban tanuló Alie Alexandra Lindberg írt Lisztről, így állított 
emléket Reisenauer játékának: „Igaznak bizonyult a szóbeszéd, mely Alfred 
Reisenauer urat a világ legjobb zongoristái közé sorolta. A koncert alatt egyre csak 
nőtt az általános elragadtatás. Soha nem fogom elfelejteni azt a végtelen erőt, a söté-
ten ijesztő komolyságot, amivel a Schubert-Liszt Erlköniget játszani kezdő 
Reisenauer ujjai alól felzúgó triolák a termet betöltötték. A különböző témák világo-
san formált mélyen érintő hatására reszketést, szorongást éreztem. Mégsem tudtam 
magamat kivonni e mindent uraló hatás alól, mert Reisenauer úr művészete ellenáll-
hatatlan volt. Liszt Don Juan műve zárta az estét. Ilyen előadásban még nem hallot-
tam. Nem lehet szavakkal leírni a zongorista iszonyú erejű akkordjainak hatását, 
mely alól a teremben senki sem vonhatta ki magát. Viharszerűen előrobogó, harsog-
va zúgó, fenyegető zene a szinkópák bámulatos erejével jelenítette meg a pokol feje-
delmének színre lépését. Mintha a síron túlról szólt volna.” 56) 

Szinte ugyanezzel a mondattal méltatta Amalie Joachim Erlkönigjét egy hónap-
pal korábban ugyanitt egy másik kritikus. 

A Helsinkiben koncertező művésztanárok időnként vidéken is muzsikáltak. Carl 
Schuler adott zongoraestet 1888. január 15-én a patinás Hämeenlinna, Jean Sibelius 
szülővárosa, régi Városházának dísztermében. A német művészházaspár ragyogóan 
szerepelt. Több Wagner dalt és a Schubert-Liszt: Der Wanderer darabot meg kellett 
ismételni. 

Kiváló muzsikus volt az 1887. szeptember végén Helsinkibe érkezett osztrák-
magyar Joachim tanítvány, Csillag (Stern) Herrmann, aki a korábban már Brahmssal 
közös koncertkörúton járt Alice  Barbi finn énekesnővel szerepelt Hamburgban, Lü-
beckben, Stockholmban. Liszttől is játszott.  

Liszt művek hangzottak el  1888. május 4 és 5-én Nachéz Tivadar magyar hege-
dűművésszel, aki szintén Joachim tanítvány és Liszt barátja volt. Kísérte Jose Motta. 
Őket is Richard Faltin hívta Helsinkibe. A városi színházban és az Egyetemen 
hegedűlő Nachéz Tivadar közkívánatra egy ráadás koncerttel búcsúzik. Váratlan fej-
leményként Karl Flodin megnyeri régi berlini barátját Ferruccio Busonit, hogy az 
Helsinkibe jöjjön. Busoni igent mond és 1888 szeptembertől Helsinkibe szerződik. 
Sok koncertet ad. Don Juant játszik az Egyetemen, Mignont kísér a Svéd Líceumban. 
A szólista Alexandra Anghner svéd énekesnő. Wefing és Busoni utóbbi négykezesre 

  
 írt finn népdalfeldolgozásait adja elő. Végül a berlini Busoni és a bécsi magyar Csil-
lag sok esten át az európai kamarazene termést játsszák végig. 

Martin Wegelius rektor nem titkolt célja volt, hogy elsősorban Wagner és Liszt 
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példáját követve Manner Európa zeneművészetét és oktatási rendszerét ültesse át finn 
földre. Munkatársa lett ebben Busoni, aki azonban 1888. szeptemberében ezt írta 
Karl Petrinek Helsinkiből Berlinbe: „Ami az itteni állapotokat illeti, itt zenei téren 
átadásról van szó, nem átvételről. Itt lehetséges tanítani, de tanulni nem. A legna-
gyobb nehézségek árán lehet valami újat használatba állítani. Európa zenei központ-
jaiban, ahol már elérték korunk csúcsait, érdemi munka a továbbfejlesztés és az em-
ber saját egyéniségének e teremtő munkába való beillesztése. Itt az ember elégedett 
lehet, ha egy részét alkotja meg annak, amit máshol már régen túlhaladtak.” (Majd 
arra a kérdésre válaszol, hogy kívánt-e tőle a finn rektor valami különlegeset.) 
”Tulajdonképpen semmit. Bár Bach invencióit mindenképpen oktatási alapként kelle-
ne kezelni. Több Bachot, sok Bachot, Mozartot, Beethovent és Lisztet.” (Levele végén 
Busoni erre a végkövetkeztetésre jut): ”Nekem teljes mértékben a saját munkámban 
kell élnem. Csak magamból indulhatok ki. Csak magamból találhatok folyamatos 
fejlődésre ösztönzést. De hiszen nemsokára úgyis visszatérek Németországba.” 57) 

Sokatmondó ezzel kapcsolatban a berlini magyar-cseh barát, Ottokar Nováček 
hegedűsnek és komponistának a Rügen szigeteken pihenő Busonihoz küldött levele. 
Szerencsét kíván annak küszöbön álló Helsinkibe utazásához és a levélhez mellékelt 
rajzon Busoni a Golf áramlaton lovagolva úszik fel északra, Finnland felé. 58) 

Busoni rendkívül sokra becsülte Wegelius rektort, akit egyik ünnepi beszédében 
így jellemez: „Unseren Direktor, der so über uns allen steht - Direktorunk, aki annyi-
ra mindannyiunk felett áll.” 

A mindig derűs Busoni és Wegelius szójátékokban is lelki rokonok voltak. Egy-
szer Wegelius éppen kilépett a zeneelmélet tanteremből, amikor Busoni is pont oda 
igyekezett. 

Martin vidáman felkiáltva köszöntötte Busonit: ”Sie sind ja ein Meister der 
Püntklichkeit Herr Busoni!” „Und Sie ein Meister der Kontrapüntklichkeit, Herr 
Rektor” válaszolt Busoni és a két barát nevetve fogott kezet. 59) 

Busoni Kajanusban is szellemi bajtársára lelt. Vele adja elő 1889. február 28-án a 
Schumann zongoraversenyt, majd november 14-én Rubinstein negyedik d-moll zon-
goraversenyét. Történelmi találkozó ez, hiszen éppen Rubinstein írta 1878. február 6-
án Bécsben Busoniról: „Az ifjú Busoninak született előadói képessége és rendkívül 
jelentős zeneszerzői tehetsége van. Véleményem szerint neki érdemes lenne komoly 
zenei tanulmányokkal foglalkoznia, mert minden lelki és fizikai adottsága megvan rá, 
hogy nagy művésszé válhasson.” 60) 

1890. február 27-én Kajanus átadja Busoninak a karmesteri pálcát és az Beetho-
ven Esz-dúr zongoraversenyt, (szólista Heinrich Wefing) Wagner Faust nyitányt és 
Liszt Mefisztó keringőt és a saját szimfonikus szvitjét vezényelte. Március 21-én az 
Egyetemen zongorázik. A Cis jelige alatt kritikát író Ilmari Krohn kimondja: „Busoni 
úr érett mesterként kezeli hangszerét. Technikai nehézségek nem jelentenek számára 
akadályt. Liszt: Velence és Nápoly darabját meg kellett ismételnie.” 61) 

Busoni tanári munkáját pedig így értékelték: „A Zenei Intézet második nyilvános 
növendékkoncertjén Anna Grönqvist jászott Liszttől a magyar dalokból írott fantázi-
át. A játékos meglepetést keltően biztos technikával és határozott ízléssel kezdett neki 
a darabnak és azt muzikálisan játszotta végig. Világosan látható, milyen pozitív ha-
tással volt reá tanára, Busoni játékmódja.” 62) 
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Busoni 1890 őszén Gerda Sjöstrand nevű svéd-finn feleségével Helsinkiből 
Moszkvába távozott és csak később tért haza Berlinbe. Még több alkalommal vissza-
tér Finnországba, és amikor Berlinben haldoklott, a Helsinkiből oda utazott Karl 
Flodin barátja állt ágya mellett. 63) 

Néha úgy tűnik, hogy Helsinkiben a Liszt rapszódiák egész európai nyersanyaga 
megtalálható volt a koncerttermek falain kívül zajló városi életben. 1889-ben Helsin-
kibe érkezik a német Schröder szalonzenekar. Az együttes olasz, német, francia éne-
kesei között van a magyar Mezey Ilka. 

Újsághír tudatja, hogy Pintér Pál és kedvelt együttese London és Szentpétervár 
után ismét Helsinkiben szerepelt, és hogy a Városházán vastapsot kapott a 11 hege-
dűvel előadott tüzes magyar csárdás! Ekkor érkezett Helsinkibe Busoni utóda Willi-
am Humphrey Dayas, Liszt skót tanítványa és 1890. szeptember 29-én a Svéd Líce-
umban eljátszotta Liszttől a Dante szonátát.  

Külön érdeme az 1892. március 2-án kiválóan előadott Villa d’Este szökőkútjai. 
Legnagyobb tette azonban a Suomiban 1890. november 13-án először bemutatott 
Liszt A-dúr zongoraverseny volt. Kajanus és zenekara ismét a legjavukat nyújtották. 
Cis-Ilmari Krohn-írja: „A Tűzoltók Házának dísztermében Dayast többször is vissza-
tapsolták a Liszt koncert után. A kezdeti kis lámpaláz után tökéletes produkciót nyúj-
tott.” 64) 

Ezen a hangversenyen mutatták be Liszt római tanítványának Sgambatinak II. 
szimfóniáját.  

Esemény számba menő szenzációk voltak a német Emil Sauer Liszt tanítvány 
1892. március 2-i és 4-i estjei  az Egyetemen. Szentpéterváron és Viipuriban aratott 
sikereinek híre megelőzték őt. Helsinkiben  Beethoventől Lisztig adott hatalmas mű-
sort és saját műveit is bemutatta. Cis-Ilmari Krohn csodálta ”a művész éneklően szép 
és bájos cantilena játékát.” 
Bis-(Carl Wasenius) azon csodálkozott, hogy vajon milyen messzire hallatszott ki az 
Egyetemről a közeli utcákra Liszt Lucretia-Borgia fantáziája? Mint azt korábban 
Menter tette, Sauer is magával hozta Becker zongoráját, mely minden itteni hangszer-
nél jobbnak bizonyult. 65) Helsinki után Sauer december 5-én ismét fellépett 
Viipuriban, ahová már várták és ahol különösen a Schubert-Liszt: Erlkönig és a Nor-
ma fantázia arattak kirobbanó sikert. Sauer 1893-ban és 1911-ben tért vissza Helsin-
kibe. Liszt Norma fantáziája és Sgambati op. 18/4 Toccata arattak sikert. 

Dayas 1892. május 9-én adott a Svéd Líceumban nagysikerű zongoraestet. A 
Liszt H-moll szonátát hosszan megtapsolták. Felfogása újdonság volt Dingeldey után, 
mert míg az sokoldalú művész volt, Dayas skót jelleme a töprengő filozófia felé haj-
lott. Dayas is előszeretettel játszott ritkán hallható darabokat, így a másik Liszt tanít-
vány Raff  D-moll szvitjét (op.91) és Busoni Hat etüdjét (op.16) október 23-án. Em-
lékezetes, hogy Sophie Menter és Reisenauer úr is szívesen terjesztették Raff műveit. 
Dayas november 11-én ismét remekel a H-moll szonátával és 16-án már 
Kajanusékkal játssza Csajkovszkij B-moll zongoraversenyét a szerző emlékhangver-
senyén. Dayas emlékezetes koncertje volt a később híressé vált svéd-finn Sigrid 
(Sissi) Sundgren művésznővel két zongorán előadott Liszt Esz-dúr zongoraverseny 
1893. december 16-án. Kiterjedt tanári munkája mellett Dayas igen sok alkalommal 
szerepel. Ilyenkor barátaitól is játszik. Például Abraham Ojanperä híres finn tenoris-
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tával a Helsinkiben 1887 decemberében híressé lett Alfred Reisenauer Liszt tanítvány 
„Wanderlieder”-jét mutatják be 1894. február 19-én a Líceumban. Busoni után 
Kajanus most Dayasnak ad karmesteri pálcát és az 1894. március 8-án Rubinstein 
negyedik zongoraversenyét vezényli. Szólista a finn feleség, Karin Dayas. 

Ilyen és hasonló események után látogat el ismét Svédországból (Göteborg) Hel-
sinkibe Alfred Reisenauer, aki több konceret ad. d, Albert is átjön a szomszédos Ri-
gából. Vera von Timanov pedig a keleti szomszéd Szentpétervárról. Általában né-
hány Liszt művel tarkítják klasszikus műsoraikat. A Kaivohuone vendéglőben pedig 
Kállay Ferenc és tizenkét tagú együttese muzsikál. Bán Lilla énekel a Kämp szálló-
ban. A sajtó magyar rózsának nevezi. Takács Irma német-magyar énekes táncosnőt is 
név szerint említi a Semmels együttesből. Hat hölgy énekelve, hegedűszóra tüzes 
csárdást táncol. Néhány száz méterrel odébb az Egyetemen Kurt Müller német Liszt 
tanítvány 1894. október 10-én Finnországban először játssza Liszttől a Tájkép transz-
cendens etüdöt. Jellegzetes Helsinki. 

1894. december 2-án másodszor hangzott fel Kajanus vezényletével Liszt Á-dúr 
zongoraversenye. A szólista Edvard Fazer svájci-német származású finn zongoramű-
vész, aki Lisztnél is tanult Weimarban. Később Stavenhagen norvég Liszt tanítvány 
volt a tanára. 

1895. január 2-án Dayas levélben tájékoztatja Wiesbadenből Kajanust, hogy 
Busoni Helsinkiben óhajt koncertezni. Elmondja, hogy február 16-án Busoni Liszt 
Esz-dúr zongoraversenyét fogja d”Albert Liszt-tanítvány vezényletével játszani 
Wiesbadenban. Megemlíti a Busoni kíséretével szép szólóestet adott Adée Leander 
Flodin művésznő sikerét, és hogy a Busoni és Flodin házaspárok ismét együtt lehet-
nek. Dayas Weimarból is írt április 2-án, hogy éppen Liszt-estre készül. A Flodin 
házaspárral szerepel (Karl Flodin kiváló zongorista is volt) és az ott tartózkodó Jean 
Sibelius finn zeneszerzőt segíti. Végül Manchesterből jelentkezik. 66) 

Busoni valóban eljön Helsinkibe és 1895. május 13-án és 15-én az Egyetemen, 
25-én a Líceumban játszik. Egykori hallgatóinak mai leszármazottai által megőrzött 
történet szerint felejthetetlennek van számon tarva, ahogyan Liszttől az Esti Harmó-
niákat és a Liszt-Thalberg variációkat játszotta. Finn tanítványával, Karl Ekman ta-
nárral a Weber F-moll koncertdarabokat (op.70) is előadták. 

Az egyre elmélyedtebben és érettebben zongorázó Sigrid Sundgrén ad szólóestet 
1896. október 5-én az Egyetemen. Liszttől a Költői és vallásos harmóniák harmadik 
darabját szólaltatja meg. Ezt követik az F-moll etüd, a Lidércfény és az esz-dúr Paga-
nini etüd. Ezekkel a darabokkal próbálta ki az új Stenway zongorát. A kritika szerint 
hallatlan eleganciával játszott. Georg Scnéevoigt Viipuriból származó német születé-
sű finn karmester feleségeként lett Európa hírű szólista.      
Sok zenei eseményen játszottak Wagner és Liszt műveket. Még a Finn Lovasklub 
ünnepén is. 

Említésre méltó az 1896. november 17-én az Egyetemen szerepelt Franz 
Ondriček osztrák-magyar udvari hegedűvirtuóz. Kiváló kísérője, Dormeister Liszt 
darabokat is előadott. Hasonló Paganini-Liszt jellegű estet adott 1898. január 27-én a 
Rigából átjött Teresa Carreno, d, Albert felesége. Liszt Esz-dúr koncertet  játszott 
Kajanussal Sigrid Sundgrén 1898. április 13-án. 

Ekkor látogat haza Berlinből Helsinkibe családjával Ferruccio Busoni. A művész 
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szeptember 24-én és 27-én zongorázik az Egyetemen. A Lipcsében tanult nyugatfinn 
származású nagy orgonista és zongorista Oskar Merikanto írta : „Olyan hírt kaptunk, 
hogy Busoni beteg. Ennek nyomát sem éreztük játékában. Legutóbbi találkozásunk 
óta hatalmasat fejlődött. Más zongoristáknál nem tapasztalható laza csukló, erőteljes 
plasztikus játék, tévedhetetlenül pontos, tökéletes technika jellemzi őt! A Schubert-
Liszt: Erlkönig tőle hallott tolmácsolása sokáig megmarad hálás emlékezetünkben.” 

Richard Faltin főleg a Brahms és Chopin darabokat méltatta, de végül Ő is így 
írt: „Busoni a legragyogóbb pompával adta elő az Erlkönig darabot. Liszt széles, 
nagyszabású Valse capriccióját rafinált humorral és csillogó bravúrral tálalta 
elénk.” Megemlíti, hogy a nagy számú közönség főleg a Liszt Rigoletto fantázia és 
Don Juan műveket ünnepelte. 

Karl Flodin írta: „Busoni nem csupán a műveket kiválóan tolmácsoló, hanem 
egyenrangú lelki rokona és absolut kongeniális komponista társa is Bachnak és Liszt-
nek.” 

Legfontosabb estjét Busoni az 1880-ban épült Svenska Normallyceum - Svéd 
Normállíceum második emeleti páratlan hangulatú szép Festsal-dísztermében adta 
1898. szeptember 30-án. Ekkor mutatta be második (op.36 a) hegedű-zongora szoná-
táját a Lipcséből Turkun keresztül Helsinkibe szerződött cseh-magyar hegedűmű-
vésszel (Ottokar, berlini barátjának öccsével) Viktor Nováčekkel. Viktor és finn, né-
met, svéd művésztanár társai Sgambati római Liszt tanítvány és Richard Strauss ösz-
szes kamaraműveit előadták itt a Líceumban és az Egyetemen. 

Busoni és Karl Ekman J.S.Bach két zongorán előadott D-moll koncerttel reme-
kelnek. Abraham Ojanperä finn operaénekessel Liszt: A három cigány műve követ-
kezik. Az estet Liszt két Szent Ferenc legendája koronázza meg. A legszigorúbb ze-
neértő kritikusok, akik közül három Lipcsében tanult elismert művész és akik (Faltin, 
Flodin) Lisztet is hallották játszani, írták: 

Oskar Merikanto: „A finoman formált, eredeti muzikalitással és hatalmas techni-
kával prezentált Liszt legendákat a zsúfolásig megtelt terem közönsége nagy ováció-
val ünnepelte.” Karl Wasenius: ”Imponáló biztonsággal, biztos ízléssel feltálalt lán-
goló Liszt interpretáció.” Richard Faltin: ”Liszt szituációs ábrázolásra képes tehetsé-
ge és Busoni művészete rokonok. Felejthetetlenül mély benyomást gyakorolt reánk a 
hullámok tetején átkelő Szent Ferenc.”  

Ilmari Krohn menyasszonya, Hilja Haahti így örökítette meg naplójában Busoni 
Liszt játékát: ”Ainoval meghallgattuk Busonit. Soha nem élveztem zongorajátékot 
úgy, mint akkor. Liszt  legendái, a madaraknak prédikáló Szent Ferenc, de különösen 
a hullámokon átkelő szent egészen felejthetetlen benyomást tettek reánk. Utóbbiban 
egészen világosan hallani véltem a zúgva harsogó tengert, a vijjogva fütyülő szelet. 
Nagy tarajosan habzó hullámokat láttam robogni, de egyúttal tisztán hallottam a 
hullámokon járó lépteket. Mindez valami csodálatos volt.” 68) 

Helsinki szívében az Unioninkatu - Unió utca 2 számmal kezdődő és közvetlenül 
a kikötő felett kellemesen elterülő Csillagvizsgáló dombon álló Svéd Líceum és a 
Német evangélikus templom körül sétálva a turista szabadon élvezheti a madarak 
énekét és a tengervíz játékát. Kis szerencsével vihart is kifoghat, ami errefelé nem 
ritka dolog. Minden adva van tehát, hogy a Líceum karcsú, gótikus ablakai mögött 
húzódó díszteremben zongorázó Busoni Liszt legendáinak hangulatát megidézhesse. 
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A Líceum dísztermét szívesen megmutatják a kedves és több nyelven beszélő 
svéd tanárok!  A csendes, hosszú szép terem hangulata lenyűgöző és oly otthonos, 
mintha egész Európa csupán egy karnyújtásra lenne. E hangulatba illenek Sacherevell 
Sitwell szavai: „Mindketten (Liszt és Busoni) az ő különlegességükkel, mágikus ere-
jükkel örökké keresték a titkot, amit sohasem árultak el nekik, vagy csak gyors tovatű-
nő jelenéseket mutattak szemeik előtt néhány pillanatra felvillantva.” Ez állt több 
nyelven egy táblán a Stockholmban a Liszt emlékév kiállításán 1996-ban. 

Busoni is érezte Liszttől örökölt hivatását, mert kereső-kutató vándor művésznek 
érezte magát. Egy házimuzsika esten Schubert-Liszt: der Wanderer fantáziája után 
ezt írja a helsinki művészotthon és szalon híres énekesnő és mecénás házigazdáinak, 
Ilta és Viktor Ekroos vendégkönyvébe: „E vándor mindenhol szerető és leghálásabb 
gondolataiban őrzi a szeretetre méltó, szívélyes művészetet értő és pártoló Ekroos 
baráti házaspár emlékét. Ferruccio Busoni” Véletlenül fedeztem fel Ekroosék sza-
lonjának vendégkönyvét a minden antik zenei értéket köztudottan összevásárló Erkki 
Melartin zeneszerző hagyatékában az Egyetemi Könyvárban. 69) 

Busonit nyugodtan tarthatjuk Liszt szellemi-lelki tanítványának, és ilyen minősé-
gében Liszt Helsinkiben tanított és koncertezett tanítványai közé sorolható. Meglepő-
en érdekes módon írt erről Forrai Miklós tanár úr 1978-ban küldött levelében: ”Liszt 
szellemi hagyatékát a Marie von Hohenlohe - Schillingsfürst féle alapítvány gondoz-
ta. Az alapítvány összkiadás szerkesztésében Ferruccio Busoni szinte tanítványi hű-
séggel vett részt.” Hasonlóan erős lelki közösség fűzte Robert Kajanus karmestert 
Liszthez, akinek Ideálok szimfonikus költeményét 1899. március 29-én mutatta be 
Helsinkiben.  

Selim Palmgrén finn zongoraművész és zeneszerző is Busoni mesterkurzusára 
járt Weimarban. Emlékirataiban így fogalmazta meg a híres város szellemi légkörét: 
„Weimar fogalom. Nekünk muzsikusoknak ugyanazt jelenti, mint Liszt Ferenc. Itt élt 
a mester húsz éven át művei legjavát alkotva és itt borult virágba a német újromanti-
kus zenei költészet. Itt tanított és vezényelt, küzdött és ünnepelt Liszt. Weimarba érke-
zésemkor a város hangulatában tizenöt évvel a mester halála után is erősen érezhető 
volt a mindent meghatározóan átható Liszt örökség. Magától értetődő volt, hogy első 
utam a Hofgärtnerei villába vezetett, ahol a mester sok éven át élt. 

Nem volt az fényűző villa. Ellenkezőleg. Négy vagy ötszobás faépület. A mester 
hűséges idős német házvezetőnője nyitott ajtót, aki a házon finom intelligenciával 
végigvezetve mindent szívélyesen megmutatott. Rámlehelt a dicső múlt kissé 
melankólikus hangulata. 

Egy fali benyílóban Liszt öreg, kopott bársony házikabátja lógott. A szalonban 
állt a Bechstein zongora. Mellette különféle emléktárgyakat tartalmazó nyitott üvege-
zett tárló. Például a III. Napoleon ajándékozta színarany levélnehezék. Az ebédlő 
dísze a még Beethoven által is használt öreg zongora - ezt állították. Mélyen megha-
tódva távoztam a mester otthonából a házat körülvevő parkba. Képzeletemben átél-
tem a mester zarándokéveit. Különös módon - talán éppen a környezet hatására a 

  
 svájci és itáliai képeket és hangulatokat, melyek Liszt zongoradarabjaiban oly érdek-
feszítően személyes kifejező jelleget nyernek. 

 A parktól nem messze volt a Lukas Cranach Haus vendéglő, melynek földszint-
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jén a Webers Weinstube otthonos termében a szájhagyomány szerint Liszt minden 
reggel két órát töltött elsőosztályú konyak és moseli borral vidám társaságban. Kö-
vettem a mester példáját és mondhatom, hogy jól éreztem magam Weimarban az én 
időmben sok Busoni tanítvány élt. Egyikük volt az életvidám, olykor hetvenkedő, ma-
gyar Szántó Tivadar. Közülük a legjobb, a berlini Egon Petri, Busoni szellemi örökö-
se volt. 
  Busoni feleségével és két gyermekével érkezett meg Berlinből. Még az előző évben 
kérte fel őt Weimar nagyhercege egy zongora mesterkurzus megtartására. Az olyan 
jól sikerült, hogy idén is folytatás következett. A kurzust a Tempelherrenhaus - Temp-
lomos lovagok házában tartották. 

Busoni mindenki játékát részletekig menő figyelemmel kísérte, de sohasem szakí-
tott félbe senkit. A játék végén sok és meghökkentően pontos észrevételt tett és elem-
zett, majd tanácsokat adott és mindenkit türelmes figyelemmel végighallgatott. Ezt 
követően tanítványaival közösen zongorázva, elbeszélgetve, szeretettel tanítani kez-
dett. Több weimari lakos szerint Busoni ebben is Liszt Ferencre hasonlított. A mes-
terkurzust záró ünnepi hangversenyt a Liszt korszak emlékét felidézve a Hotel 
Eberprinz halljában rendezték meg.” 70) 

Milyen volt ekkor Helsinki, Busoni kedves városa? A finn főváros zenei élete a 
századfordulón minden korábbinál nemzetközibb volt. 1900-ban a kikötőben álló mai 
Városházán lévő szálló és vendéglő negytermében a Wiener Damenorchester 
Rauscher játszott. E kiváló osztrák hölgyek műsorán Johann Strauss Rosen aus dem 
Süden walzerja mellett a magyar László Anna csellóra feldolgozott Ave Maria-t ját-
szott Amalie Beutlei művésznő. Németül énekelték a magyar Honvéd Bandit. 

Szalai Széchenyi Marsch-a éppúgy szerepelt, mint Erkel Honvéd Marsch-a, 
Wagner Buren Lied és a bécsi magyar Goldmark (Karl) Károly darabjai. Tőle az 
Egyetemen és a Líceumban is játszanak. 

Dayas Liszt tanítvány és Halvorsen norvég hegedűs - közkívánatra - Goldmark 1. 
szvit op. 11 hegedű-zongoraművet adják elő. Azt, amit a pesti lakásában fogadott 
szeretetreméltó Liszt játszott át és konzultált meg a szerzővel. Éppen kilenc évvel 
ezelőtt tanította Goldmark az ifjú Sibeliust Bécsben zenekari hangszerelésre. 

Különös hajszálerek és búvópatakok munkájának eredménye, hogy az Egyetem 
dísztermében Finnországban először lép fel Alexander Siloti ifjú orosz zongoramű-
vész, Liszt fiaként szeretett kiváló szentpétervári tanítványa. Silotit Kajanus hívta 
meg és a Helsinki Filharmonikusok 1901. november 15-i estjén lépett fel a zenekarral 
kísért Schubert-Liszt: Wanderer fantáziával. 

Faltin így számolt be a vendégről: „Magas, jóképű és rokonszenves ifjú lépett a 
zongora mellé. A hangszer messze zengő tónusa az egész termet betöltötte. Pontos 
ritmusképletei és költőien mély művészi felfogása szédítő hatású egésszé forrtak ösz-
sze. Siloti nagy művész, akinek szemfényvesztően pazar játéktechnikája sem teszi őt 
üres virtuózzá.” Sibelius svéd Snöfrid-Hófénytündér darabja és Rubinstein kaukázusi 
témákra írt variációi után Faltin kész őt a zongora költőjének nevezni. 71) 
Többször szerepel a Weimarból Busonitól hazatért Selim Palmgrén. 
Karl Flodin kritikus, aki egyben a nagy német Die Musik helsinki levelező munkatár-
saként is működött, az 1901.08.01-es év zenei eseményeit mérlegelve kiemeli: 
„Busoni érdemes finn tanítványa Selim Palmgrén ifjú zongoraművészünk elegáns, 

3814                                     Hegedűs Kálmán tanulmánya 



temperamentumos játékkal, érett technikával adta elő Liszt Rigoletto parafrázisát.” 
A szájhagyomány szerint 1902. október 1-én Palmgrén úgy játszotta Liszt 

Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen variációit az Egyetemen, mint bármelyik nagy mű-
vész Európában. 

Műsorában d,Albert Asz-dúr polonéz (op.53) is szerepelt. d, Albert személyesen 
is megjelenik és ugyanott október 27-én a hosszan megtapsolt Liszt Soirées de 
Vienne darabbal tiszteleg Lisztnek. 

A Hotel Fennia téli kertjében Victor Carnier társulata szórakoztat. A szólóénekes 
magyar: Boldogi Anna. A Hotel Kämp termében Heinz Buda svéd-magyar énekes 
komikus arat sikert, míg a kikötői hotelben (ma Városháza) Nagy Károly 12 tagú 
magyar cigányzenekara muzsikál. Ők egyenesen az orosz cári udvarból jöttek ide és a 
közönség ámulatára kotta nélkül játszanak. 

Majd ismét a Kämp, ahol a Vecsey-nővérek és Wilhelm Schönbeck basszista 
énekelnek. Mindez szinte forrása Liszt Hungaria szimfonikus költeményének, melyet 
Kajanusék október 22-én adnak elő. Közben a Helsinkiben is olvasott svéd újság ad 
hírt Maikki Järnefelt finn énekesnő Stockholmban aratott sikereiről. Liszt Mignon-t 
énekelt. A svéd kritikus szerint: „Liszt dalai a kortárs énekművészet alapját képezik 
és éppen ezért azokat többször is kellene hallani.” 72) 

Karl Flodin zenekritikus felesége, Adée Leander is sikerrel énekelte Stockholm-
ban Liszt Der todte Nachtigall dalát. 73) 

Helsinkiben Kajanus ismételten nagy sikerrel vezényelte Liszt Faust szimfóniáját 
1902. december 29-én, valamint telt házzal Liszt Krisztus oratóriumát 1903. április 
22,-24,-26-án. 

Giovanni Sgambati római Liszt tanítvány is Helsinkibe érkezik, hogy D-dúr 
szimfóniáját hallhassa Kajanus zenekarával. A szimfónia (amit Weimarban Liszt 
adatott elő) északi-finn felfogású előadása mélyen meghatotta. 1903. október 25-én 
Sgambati kvintettjét (op.5) is bemutatták a Svéd Líceumban Nováček Viktor cseh-
magyar művésztanár vonósnégyesével. A zongoránál Karl Ekman, volt Busoni nö-
vendék ült. Toivo Kuula, fiatalon elhunyt híres finn zeneszerző menyasszonya, Alma 
Silventoinen szopránénekes örökítette meg naplójában az estet: ”Jelen volt Sgambati, 
aki Topelius Apóra emlékeztetett és aki Liszt tanítvány is volt. Kérésére Ida Ekman a 
szerző négy dalát is elénekelte, mire Sgambati kezet csókolt neki. Kajanus és 
Merikanto szintén jelen voltak és lelkesen tapsoltak a Sgambati kvintettnek, amit ott 
bemutattak.” 74) 

Ilyen előzmények után csendült fel harmadszor Helsinkiben Liszt A-dúr zongo-
raversenye 1904. február 15-én Elli Rängman, volt Busoni (Helsinki) és Reisenauer 
növendék (Leipzig), finn zongora-művésznővel. Ilmari Krohn-Cis emelkedett hangu-
latban Liszt velejéig szép és művészi érzésből fogant nemes zenéjéről írt. A szólistá-
ról pedig kijelentette, hogy az imponáló magabiztosággal, szárnyaló nagyvonalúság-
gal, kiforott művészi önállósággal játszik. 75) Selim Palmgrén szerint Rängman erő-
vel, lelkesedéssel és nagyszerűen játszotta a zongoraversenyt. 76) 

Az éppen Lipcséből visszatért Oskar Merikanto elismerő szavai mellett azt is 
közli, hogy „Prof. Reisenauer úr a legnagyobb elégedettségének adott hangot Elli 
Rängmant illetően.” 77) 

Richard Faltin szerint Rängman művésznő ritka temperamentummal játszotta a 
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művet.”Milyen szép volt mindjárt a kezdet. A hallgatót megszólító Andante. Micsoda 
erő rejlik az Allegro con brio-ban. A közönség hosszan, melegen ünnepelte a szólis-
tát.” 78) 

Március 27-én Kajanusék Liszt Dante szimfóniáját adták elő. Helene Wenzel 
játszott az Egyetemen 1905. január 20-án. Ismét sikerrel csendült fel Liszt 13-ik ma-
gyar rapszódiája. Nagy műsorát Sgambati Nocturne-nel fejezte be. 

Minden örvendetes fejlődés dacára sajnos már akkor kialakult egy máig tartó 
állapot. A sokszor vagy sohasem sem játszott Liszt művek története. Tény viszont, 
hogy a szakértői kritika hivatása magaslatán állt és működött. Például Elma Prado 
énekelte 1905. március 3-án Liszt Loreley dalát az Egyetemen. Kísérője Európa szer-
te elismert művész volt. Richard Faltin mégis ezt írta róluk: ”E mű az, amit Prado 
kisasszonynak semmi esetre sem lenne szabad nyilvánosan énekelnie.” 79) 

Közben zajlik Helsinki sokoldalú zenei élete. Október 7-én az egyetemisták ma-
gyar viseletben csárdást táncolva énekeltek és boroztak a Városházán. Kajanus pedig 
16-án Liszt Orpheus szimfonikus költeményét vezényelte az Egyetemen. 

A sok kisebb vagy nagyobb Liszt zenei élményt átszőtt romantikus hajszálerek 
egyike, hogy az 1906-ban Kolozsvár kivételével egész Magyarországot körbe kon-
certezett Suomen Laulu férfikórus  által népszerűsített Selim Palmgrén finn 
Tuutulaulu (Bölcsődal) és svéd Vid Milan (Kátrányégetőnél) kórusműveket Budapes-
ten kiadták. Erről a budapesti Zenevilág főszerkesztője, Hack Lajos tudósított, aki 
leveléhez két tiszteletpéldányt, mint kottát is mellékelt. 80) 

A Weimar városát és Liszt otthonát oly szépen leírt Busoni növendék Palmgrén 
érdekes Liszt-Wagner utánérzéssel született komponista, akinek zongoraversenyét 
Lipcsében és Drezdában szívesen játszották. Zongoraművészként is titokzatos karak-
terű előadó. 1907. április 8-án, az Egyetemen adott estjén Heikki Klemetti vezető 
kritikus szerint: „különösen Liszt Weinen, Klagen variációi érintették meg mélyen a 
hallgatót. E művész ritkán hallható pianisszimókat és erős fortékat szólaltat meg.” 
81) Egy másik bíráló a Vígasztalások (Consolations) párbeszédszerű előadását emelte 
ki. 
    Ekkorra már örvendetes valósággá vált, hogy erős hazai előadói gárda játszik Liszt 
műveket. Egyet még feltétlenül meg kell említenünk, Sigrid Schnéevoigt 1907. októ-
ber 14. egyetemi szólóestjét. A Németországból kitüntetéssel hazatért karnagy, orgo-
nista, zenetudós szigorú Klemetti szerint is: ”technikailag és művészileg egyre tökéle-
tesebben tolmácsolt Liszt Erdőzsongás etüdöt hallottunk tőle” írta. 82 ) 

Váratlanul Arthur de Greef ifjú belga zongorista játszik 1907. október 29-én az 
Egyetemen. A szigorú Klemetti megbírálta, mert ”Liszt zenekarral kísért Magyar 
fantáziaképeit a mű által megkívánt magyar hangsúly nélkül játszotta.”Később meg-
enyhül és elmondja, hogy „a művész 1862-ben született Löwenben és már 15 évesen 
Brüsszelben tanult ahol 23 évesen professzor lett a Konzervatóriumban. Liszt kedvel-
te őt és egyik darabját neki ajánlotta.” 83) 

Ilyen hangversenytermi és szórakoztató zenei kínálat mellett dolgozik és pihen a 
finn főváros népe. A Kämp szállóban, mely Kajanus és Sibelius törzshelye, a magyar 
Andrássy nővérek énekelnek és Dombrádi Rudi zenekara játszik. A Kaivohuonéban 
pedig a magyar Pali Ilona és a német Hans Petz aratnak sikert. 

Ebbe az 1890 óta igencsak megváltozott Helsinkibe látogat haza Naëma Fazer 
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finn feleségével az ekkorra már világhírűvé lett Willy Burmester német hegedűmű-
vész, Kajanus régi koncertmestere. Kísérője a magyar Stefániai Imre. Mindketten a 
berlini Salter koncertiroda szólistái. Beethoven Kreutzer szonátával remekelnek. Ste-
fániai Liszt Fantasia über Stumme von Portici darabért kap tapsot. Fordulópont Hel-
sinki műsorpolitikájában Edouard Risler négy zongoraestje 1909. március 10.,12., 
14., 16.,- melyeken Liszt, Debussy, Szkrjabin műsort ad. Szinte az egész zeneiroda-
lom keresztmetszetét. Klemetti mesternek nevezi őt és nem tud betelni az új Schröder 
koncertzongorával. ”Liszt H-moll szonátában és a 13. magyar rapszódiában az ujj-
technika gyöngyöző futamai és az éneklő billentés varázsa hihetetlen volt.”..írta. 84) 

A különlegesen érdekes művész vendégek egyike volt Ludwig Hess berlini udva-
ri énekes, aki három Liszt dalt is előadott szeptember 16-án. Az ilyen kiemelkedően 
magas színvonalú élményeket szaporította az 1909. szeptember 19-én Liszt Lidérc-
fény etüdjével tapsvihart aratott Teresa Carreno. Ilyen volt még az 1910. június 1-én 
a Finn Nemzeti Színházban nagy sikerrel szerepelt Berliner Liedertafel német férfi-
kórus esete. Olasz zongorakísérőjük Alfredo Cairati egyszerre csak pompás Liszt 
Mefisztó keringőt játszott. Ettől fogva az Egyetem és a Svéd Líceum dísztermeiben 
Liszt zenéjének jelenléte immár töretlen. 

A különleges vendégek sem maradnak el, mert például Ignaz Friedmann játszotta 
1911. február 4- én , 6-án és 8-án Liszttől A forrás partján (Zarándokévek I. Svájc), 
Szerelmi álmokat és Don Juant. Kun Árpád hegedűs jött át Rigából és ráadásnak saját 
Liszt átiratokat játszik. 

Ebbe a semmi újat nem váró világba robban bele lángoló üstökösként  Liszt Esz-
tergomi Miséje !! 

A Helsinki Hírek 1911. április 4-én tudatja a város közönségével, hogy „Liszt 
oratóriuma, Missa Solennis adatik elő április 9-én az Egyetem dísztermében.” Orató-
riumnak hitték a misét. Még a Szent Erzsébet oratórium emléke kísért? Akkori szem-
mel ítélve egy mise éppen csak annyi volt, mint valamelyik másik vagy harmadik. A 
kritika sem tudott vele mit kezdeni.  

Egyedül az 1884-ben, a Szent Erzsébet oratóriumot Helsinkiben bemutatott Ric-
hard Faltin írta: „Kár, hogy aránylag kis létszámú közönség jött el ma, amikor a mi 
viszonyaink között igen ritka, értékes műalkotást ismerhetnek meg. Liszt Ferenc kó-
rusra, négy szólistára és szimfonikus zenekarra komponált alkotását mutatták be teg-
nap este az Egyetemen. E nagyszabású mise mély hatást gyakorolt reánk. A sok har-
móniai gazdagság, ívelt dallamok természetfestő ereje mindenkit elbűvölt. Mindehez 
járult a Suomen Laulu és a Filharmónia Kórus kiváló teljesítménye és a neves szólis-
ták. Az est lelke, Robert Kajanus karmester nagy tapsot és babérkoszorút kapott.” 85) 
A második előadásra április 16-án került sor az újgótikus Johannes templomban.  

Az előadást másnap rövid híradással nyugtázta a helsinki sajtó: ”Másodszor ad-
ták elő tegnap este a Johannes templomban meglehetősen nagyszámú közönség előtt 
Liszt Missa Solemisét. Pompásan zengett az ünnepélyes mise a templomban. Az elő-
adás mindvégig kifogástalanul folyt Robert Kajanus avatott vezényletével.” 86) 

  
Kajanus fáradhatatlan. október 13-án ismét Faust szimfóniát vezényel, amit 23-

án megismétel. 
Alfred Cortot Liszt tanítvány jár itt, ám Liszttől egy hangot sem játszik. Játszik 
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ellenben az egyenesen Budapestről érkezett Ripper Alice, aki 1912. január 15-én a 
Kajanust helyettesítő Anton Sitt cseh-magyar koncertmester vezényletével Liszt Esz-
dúr zongoraversenyt adja elő. Erik Furuhjelm svéd-finn zeneszerző-kritikus írta: 
”Végre egy igazi egzotikus Esz-dúr koncertet hallottunk a sok szokványos után. Vilá-
gosan formált, tisztán csengő dallamívek. Tökéletes összpontosítással megformált 
maradéktalan produkció.” 87) 

Érdekes módon szinte ugyanezt írták Ripperről egy évvel korábban Berlinben: 
”Démonikusan nagyszerűen játssza honfitársa és tanára, Liszt Ferenc zongoraverse-
nyeit.” 88) 

Alice  január 17-én szólóestet is adott az Egyetemen. Ekkor a Gounod-Liszt Fa-
ust keringőt megismételtették vele. 

Örvendetes hazai visszhangként Sigrid Schnéevoigt művésznő is érett Á-dúr 
zongoraversenyt ad elő az Egyetemen január 31-én. 

Ignaz Friedmann érkezik meg január 29-én. Egyenesen Lipcséből jön, ahol éppen 
Selim Palmgrén zongoraversenyét játszotta. Helsinkiben pedig felállva tapsolják Me-
fisztó keringőjét. Még sokszor jön Finnországba. Az éppen Stockholmból Helsinkibe 
visszatért Kajanus pedig február 12-én Liszt híres Mazeppa szimfonikus költeményét 
mutatja be. Ekkor látogatott el Helsinkibe Ferruccio Busoni, aki 1912. október 29-én 
adott szólóestet az Egyetemen. Beethoven Hammerklavier szonáta, Chopin 24 prelüd 
és Liszt H-moll szonáta. 

A kritikus igazi történelmi pillanatokat örökített meg számunkra: ”A H-moll szo-
náta égbe hangzóan ismétlődő végső akkordjai után mély csend ült a terem felett. 
Busoni is ülve maradt a zongora  előtt. Majd hirtelen felállt és mélyen meghajolt. 
Ekkor orkánszerű tapsvihar tört ki a zsúfolásig megtelt teremben.” 89) Az Egyetem-
ről az utcára kilépő Busonit nagy tömeg várta. Az emberek taptsoltak, ”auf  
Wiedersehen, brávo, brávo”-t kiáltottak és virágokkal köszöntötték őt. A szívből jövő 
szeretettel mosolygó és itt ott kézfogásra és kissebb szóváltásokra megállt Busoni a 
hajnalba nyúló ünnepi vacsorán örömmel üdvözölte a nagyszerűnek mondható finn 
zenei életet. 

Helsinki koncertélete valóban virágba borult. 1913. január 24-én a Les Preludes-
el nyitotta meg az új évet Kajanus. Az Á-dúr zongoraversenyt játszotta az új finn 
tehetség és majdani Európa-hírű Kosti Vehanen. A Magyar fantáziát játszotta Ilmari 
Hannikainen, Siloti finn növendéke február 8-án. Hazai tanára a volt Reisenauer nö-
vendék Elli Rängman. Rängman is eljátssza december 11-én az Á-dúr zongoraver-
senyt. Őt és Kajanust különleges szeretet fűzi ehhez a Liszt versenyműhöz. A jövő 
ifjú ígérete azonban a Siloti pétervári otthonában családtagnak számító Ilmari 
Hannikainen, aki már Hubay Jenővel is játszott. 1914. február 26-án Kajanus a Dante 
szimfóniát tűzi műsorra. A különös zenei hajszálerek útján pedig még a távoli dél-
nyugati finn Forssa város zenei ünnepéről is magyar vonatkozású hír érkezett: „Déry 
asszony nagy sikerrel mutatta be a magyar csárdást” - írta a sajtó. 90) 

A fővárosi lap pedig ezt hirdeti: ”1913. szeptember 28-án a Tűzoltók Házában a 
Duca” elektronikus hangrögzítő gép koncertjét adjuk. A kettős revolver technikás 
utánzó gép Prof. Eugen d”Albert zongorajátékát is közvetíti, aki Rubinstein op. 39 
Barcarollet-t játssza.” 91) 

D’Albert Liszt tanítvány tehát élőben és hangfelvevő készüléken is zongorázott 
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Helsinkiben. Kajanus február 16-i Dante szimfónia koncertjének végén a Stockholm-
ból érkezett Karin Lindholm szoprán szólista a tapsok utáni ráadásként d, Albert és 
Weingartner dalokat is énekelt. Utóbbi kiváló osztrák karmester komponista 
Sakuntala operáját éppen Liszt adatta elő Weimarban. 

Kajanus pedig még Sgambati zenekarra, orgonára, kórusra és szólistákra kompo-
nált valóban nagyszerű Te Deumát is előadatta 1914. október 14-én Helsinkiben a 
Szenátus tér felett magasodó hófehér katedrálisban. Valóságos páneurópai összejöve-
telek játszódtak itt le, ami az I. világháború után már csak szép álom maradt. Milyen 
kár, hogy más művészektől semmiféle felvétel nem maradt az utókorra. Igaz ugyan, 
hogy Budapesten a Fővárosi Lapok 1880. október 7-i híradása szerint. ”Mária Wilt 
operaénekesnő, Sophie Menter zongoraművésznő és Gass Ferenc operaénekes a 
Hungária Szállóban sokáig mulattak a fonográffal. Wilt egy egész áriát énekelt a 
sztaniol lemezre.” 

Váratlan és titokzatos Liszt dokumentum bukkan fel a Nuori Suomi-Ifjú Suomi 
újság 1914/24. karácsonyi számában „Tőkéscsaba-úti emlékek” címmel. Ida Aalberg 
finn színésznő férjének, Matti Kivekäs szenvedélyes utazónak írása Erdélybe viszi el 
olvasóit, ahol magyar barátja egy kastélyba szállásolja el.  
A vacsora után Beethoven Cisz-moll trióját hallja. Az öreg gróf csellózott, Aladár 
bácsi hegedült és a grófkisasszony zongorázott. Ekkor a Rómában 1864-ben Liszt 
Ferencet zongorázni hallott Anders Ramsay helsinki finn írónak váratlanul magyar 
társa akad. 

Kivekäs elmondása szerint: „Aladár bácsi fiatalon hallotta Lisztet játszani, ami-
kor ő az 1860-as  években Rómában élt és Liszt egyike volt bizalmas barátainak. 
Egyik kedvenc témája volt arról beszélni, miként látott Liszt művészetében embereket 
összetartó erőt. Az a férfi tudott játszani, mondta. A zongora úgy szólt keze alatt, mint 
egy zenekar. A hangszer szinte emberfelettivé vált az ujjai alatt. Nem is volt már az 
többé hangszer, hanem élőlény, amely egyszerűen és meghökkentően mélyen érintette 
meg egyenként  mindannyiunk lelkét. Olyan volt ez, mintha a Spiritus Sanctus  eresz-
kedett volna alá szíveinkbe miközben őt hallgattuk. Mi felnőttünk és igazabbá váltunk 
játéka alatt. Hittünk az ideálok valóra válásában. Éreztük, hogy emberekké válunk. 
Erősen hittük, hogy Liszt Ferenc személyiségének humánus kisugárzása van.” 

Az utókor kárára Kivekäs nem adta meg erdélyi magyar barátjának nevét és az 
őket vendégül látott kastély házigazdája is csupán H. úr maradt. Írásában a kastélyt 
egyre többször nevezi lovagvárnak, melynek ábrázolása szinte zavarbaejtően Vajda-
hunyad várát láttatja. 92) 
  

Ekkor indult el Párizsba Ernst Linko ifjú finn zongorista. Korábban, 1909 őszén 
a mecénás Kajanus Szentpétervárra küldte tanulni, ahol a híres Konzervatórium fel-
vételi vizsgáján a tanárok megtapsolták két Liszt legendáját. Berlinben a Stern Kon-
zervatóriumban Martin Krause Liszt tanítvány oktatta. Linko beszámolója értékes, 
eleven kép Liszt tanítványairól. „Európában egész nemzedék Liszt tanítvány élt, akik 
mindig Berlinben találkoztak vagy ott álltak meg. Ők igazi grand-seigneur típusok 
voltak. Igazi úriemberek mind külsejükre nézve, mind pedig magatartásukat illetően. 
Soha többé nem hallottam ilyen szellemi-lelki magasságokba emelkedett  muzsikálást, 
mint amit Sauer, Siloti, d’Albert és a többiek vittek véghez. Busoni hat Liszt-estet is 
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adott egy héten. Mi fiatal muzsikusok életre szóló útravalót kaptunk tőle.” 93) 
A Sibelius Akadémia professzora, Ernst Linko zongoraművész (1889-1960) 

egész életében mindig Liszthez méltó és hozzá halálig hűséges nagy művész és kü-
lönlegesen jó pedagógus volt. 

Az I. világháború aranykornak vetett véget egész Európában. Az ellenségeskedés 
hátrányosan érintette a Központi Hatalmakkal hadiállapotban álló országok hangver-
senyéletét, így a cári Oroszországhoz tartozó Finn Autonóm Nagyhercegséget is. 
Helsinkiben 1915-ben tiltották meg a német-osztrák-magyar zeneművek előadását. 
Régi szájhagyományban fennmaradt adat szerint Kálmán Imre Csárdáskirálynőjével 
kivételt tettek, mert az orosz uralkodó elit nagyon kedvelte. Willgren helsinki operett 
direktort biztosították, hogy játsszanak nyugodtan. Igazolva lesznek. A magyar 
Jemnitz Sándor 1915-ben a zenei bojkott ellen írt a berlini Die Musik lapban. Mauri-
ce Ravel Párizsban a La Revue Musicale 1918-as évfolyamában követeli a német 
zenei nagyságok műveinek előadását. A bojkottot szégyenteljesnek minősíti. 

Hermann Scherchen német zenetudós, aki a háború idején orosz hadifogságban 
volt, a Signale für die Musicalische Welt című berlini zenei szakfolyóirat 1918-as 
évfolyamában beszámol róla, hogy Oroszországban tiltva voltak az osztrák-magyar 
és a német zeneszerzők művei. 

Suomi-Finland, Finnland, Finnország 1917. december 6-án kiáltja ki nemzeti 
függetlenségét. Ezután súlyos szabadságharcra kényszerítik. Ekkor zongorázza Elli 
Rängman-Björklin finn művésznő 1918. február 14-én az Egyetemen Liszt H-moll 
szonátáját. A Funérailles-en kívül semmi más zenemű nem ábrázolhatta volna a Finn 
Nép szívós élet-halál harcát, mint éppen Liszt H-moll szonátája. 

Jól jellemzi az akkori nehéz életkörülményeket a finn zenei újság egyik híradása: 
”Kajanus úr elmondja, hogy külföldi útján találkozott Ignaz Friedmann zongorista és 
Willy Burmester hegedűs urakkal, akik nem mertek Helsinkibe jönni. Európában az a 
hír járja, hogy Finnországból nem lehet továbbutazni és a lakosság éhezik.” 94) 
Franz Mikorey német-magyar karmester és zongoraművész, aki a huszas években 
Wagner-Liszt bemutatókat vezényelt a Finn Operában, siet Kajanus segítségére. Sze-
rencsétlen módon ismét a Tasso szimfonikus költeményt veszi elő és az 1902. február 
12-én harmadszor is megbukik Helsinkiben. 

A Szentpétervárról Robert Kajanus és Jean Sibelius segítségével 1917-ben 
Suomin keresztül Londonba menekült Alexander Siloti érkezik Angliából Helsinkibe 
és 1920. március 3-án Kajanusékkal Finnországban először bemutatja a Liszt Halál-
táncot.  

Szinte hihetetlen, hogy az észak párizsa Szentpétervárral szomszédos Helsinki-
ben vagy Turkuban Liszt Haláltánca ismeretlen maradt és hogy azt majd csak 1920. 
március 3-án fogják ősbemutatni. A dolog zenetudományi érdekessége, hogy Modest 
Mussorgskij 1867-ben komponálta az ”Egy éj a kopár hegyen” című nagyszabású és 
hatású szimfonikus költeményét. A mű keletkezésére döntő hatással volt a Liszt 
Totentanz (Danse macabre, Parafrázis a Dies irae dallamára, bemutató Hága 1865), 
amit a nagy orosz zeneszerző 1866-ban hallott Szentpéterváron. A szomszédos Fin-
nországban mégis 1920 március 3-ig kellett várni ! 

Mussorgskij sohasem találkozhatott Liszttel, aki nagyra becsülte annak 
„Gyermekszoba” művét. A tekintélyes pétervári Vasilij Bessel adta át neki 
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Weimarban több más orosz művel egyetemben. Erről Mussorgskij így ír az akkor 
éppen Németországban tartózkodó Vladimir Stasov kritikusnak: „Bessel fivére ismét 
meglátogatta Weimarban Lisztet, aki lelkesedett az új orosz zenéért és többek között 
kijelentette: a Gyermekszoba annyira megragadta, hogy a legnagyobb rokonszenvet 
érzi szerzője iránt és egy bluette-t akar dedikálni neki. Liszt meglep lelkesedni tudó 
képességével.  Ez szinte hihetetlen.” 95) 

Az 57 éves Alexander Siloti tehát mestere, Liszt Ferenc nevében hajtotta végre 
nagyszerű történelmi feladatát. Az is szinte jelképes gesztusnak értékelendő, hogy 
éppen az Alie Lindberg egykori svéd-finn Liszt-tanítvány atyai barátja Karl Fredrik 
Wasenius a soros zenekritikus. Így ír a Haláltánc után: ”A tegnapi est nem csupán 
nagy volt, de ritka is. Még egyszer szemtől szembe állhatott Helsinki zenebarát kö-
zönsége Silotival, ezzel az utolsó órási személyiséggel, aki Liszt aranykorából maradt 
itt és amely kort azóta legendás fénysugár vesz körül.” 96) 

Richard Faltin is Waseniushoz hasonlóan ír. Ő különösen a ráadásnak játszott 
Schubert-Liszt: Wanderer fantáziától volt elragadtatva. 97) 

Siloti még három koncertet ad március 16-án, 30-én és április 4-én. Minden jegy 
elkelt. Két ízben Hannikainen finn növendékével is játszott. A 16-án hallott 12. ma-
gyar rapszódia után a tartózkodóan szigorú Klemetti kritikus így kiáltott fel: 
„Micsoda tűzijáték. Szezám tárulj!”. Ezzel szemben a Siloti-Hannikainen két zongo-
rás Liszt Patetikus koncertre így reagált: „Közönségsiker volt. Tagadhatatlan. Bár 
nem minden tekintetben világosan szerkesztett mű. Lisztnek semmi nagy mondaniva-
lója nincs ebben a darabban. De amit mond, az megragadó gesztusokkal és fénylő 
hatásokkal van megalkotva. Ritkán téved ide két ilyen zongorista. A négykezes Mo-
zart D-dúr szonátát mintha egy ember játszotta volna.” 98) Siloti még több vidéki 
városban koncertezett. Legnagyobb sikerrel Mikkeli délfinn városban. Később Siloti 
és Hannikainen komoly közönség és sajtó sikerrel játszották Londonban a Patetikust. 

1921. december 7-én Ripper Alice érkezik meg Budapestről. Az újságkritikákat 
összegezve a 7-én Kajanussal előadott Grieg A-moll zongoraverseny átlagos sikert 
aratott. 9-én szólóest az Egyetemen. Ott a nehéz Chopin-, Schubert-, Tausig-, Liszt 
darabokat tapsolták meg. 12-én újabb estet ad. Ekkor Stradal, híres Liszt tanítvány 
Bach átiratát dícséri a sajtó. Liszt Desz-dúr terctanulmány és Manók tánca vastapsot 
kapnak. Alice az egykor ugyanitt koncertezett Joseffy Rafael osztálytársa emlékét is 
felidézi annak keringőjével. 1922. január 7-én kizárólag Liszt műveket zongorázik. A 
Dante szonáta előadási módját a hűvös Klemetti tőle szokatlanul elragadtatott sza-
vakkal dícséri meg. Fenségesnek nevezte a B-A-C-H fantázia és fúgát. 99) 

Február 28-án Ripper Alice már az igen távoli Vaasa északnyugati kikötőváros-
ban játszott. A helyi svéd újság előre közölte a művésznő legutóbbi frankfurti, berlini 
kritikáit. Tudatja, hogy a Helsinki Westerlund Hangszerüzletből lipcsei Blüthner zon-
gorát szállítottak fel Vaasaba. A város svéd neve Wasa, amit Svédország ősi királyi 
dinasztiájáról kapott. Ez Finnország svéd születésű lakosságának szellemi-lelki-
oktatási központja. Érdekes, hogy Rippert éppen itt és pont a svéd közönség értette a 
meg a legjobban. Újságjuk mesterinek nevezte a Mazeppát. Alice nagy virágkosárral 
távozott. 100) 

Abban is volt valami következetes, ahogyan Elli Rängman-Björklin (1882-1952) 
ismét Liszt Ferenc A-dúr zongoraversenyével áll ki 1922. március 22-én Helsinkiben 
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az Egyetem dísztermében. Akkori közönségének mai leszármazottai szerint a mű-
vésznő valósággal szerelmes volt e műbe. Akik  többször is hallhatták tőle állították, 
hogy kezei között tökéletessé érett, csiszolt ékkővé vált.  

Majd d’Albert híres tanítványa Walter Gieseking német zongoraművész jött át 
Svédországból 1922. október 7-én Helsinkibe az Egyetemre. Liszttől a háborgó ten-
geren átkelő Szent Ferenc legendáját játszotta.  A kritika szerint: „Játéka az egész 
termet betöltötte. Férfiasan kemény és tisztán csengő Liszt zene volt ez a javából. 
Hosszú futamai a nyílt tenger horizontjára kifutó villámlások fizikai és vizuális érze-
tét keltették a hallgatókban. Hihetetlen erővel csapott le a zongora mély húrjaira, 
hogy onnan dörgő hullámokat felkeltve azokat fülsiketítő csattanással végig görgetve 
igazi viharba vigyen minket.”100)  Október 10-én ismét Ripper Alice jött át Berlinből 
villámlátogatásra Helsinkibe. A kritika szerint: ”Ismert és muzikalitástól áthatott 
ragyogó játékát nagy élvezet volt hallgatni.”   

Nagyvonalúan szárnyaló Schubert-Liszt: Wanderer fantáziáját és két más Liszt 
darabot barátai külön kérésére játszotta el. Alice Turkuba is eljutott. Sokan odautaz-
tak Vaasaból és Ouluból, hogy hallhassák. Kajanus pesti barátja, Nagy Géza Liszt 
tanítvány zongorázott 1922. november 10-én az Egyetemen. Liszttől a Spanyol rap-
szódiát játszotta. Vastapsot kapott érte, mire ráadásként eljátszotta a Funéraillest. A 
kritikus megköszönte a ritkán hallható rapszódiát, de ”végre egyszer Dohnányit és 
Bartókot is szeretne hallani” - írja. 102) Erre Nagy második, november 15-i estjén 
Dohnányitól is játszik egy Capricciót. Bartóktól semmit. Szép sikerrel zongorázott 
Laky Mathild-Schuster november 22-én. 

Az ötven fős Magyar Egyetemi Férfikórus látogat át a túlparton egy Balaton 
hosszra fekvő észt fővárosból, Tallinból 1923. július 4-én. Lisztet is énekelnek. Tö-
rök Zoltán még tárogatózik is. Az ilyen és ehhez hasonló zenei események sora nap-
jainkban is tart és számuk végtelen. 

Leonid Kreutzer professzor játszik 1923. november 10-én Liszt Mefisztó kerin-
gőt az Egyetemen. Ekkoriban került Kajanus kapcsolatba Magyarországgal. 1924. 
február 24-én és 25-én vezényelte a Filharmóniai Társaság zenekarát Budapesten. A 
Hubay családdal régi barátság köti össze. Erre utal Cebrián-Hubay Róza Kajanushoz 
írott levele: ”Budapest 1924. február 20. II. Margit rakpart 11. Mélyen tisztelt Mes-
ter, nagyon örülnénk, ha Ön 22-én pénteken 13 órakor nálunk ebédelhetne. Kiváló 
nagyrabecsüléssel - Róza von Hubay” 103) 

Budapesten élt Kajanus unokahúga Aino Hjelt-Pándy (Dr. Pándy Kálmán elme-
gyógyász professzor neje), aki sokat tett a magyar-finn-svéd zenei kapcsolatokért és 
azon belül is Liszt Ferencért! Robert Kajanus Aino budakalászi címét Esther Kajanus 
rokonától tudja meg, aki Stockholmban a Finn Kultúrközpont vezetője. Budapesttel 
kapcsolatban Esther felhívja Robert figyelmét egy Deáky Flóra nevű Svédország 
szerte szépen szerepelt magyar zongoraművésznőre, aki jeles Dohnányi és Kodály 
tanítvány volt. Közli, hogy Deáky holland turnéja után éppen Viipuri dél-finn város-
ba készül és talán Helsinkiben is felléphetne. 104) 

Deáky végül 1924. szeptember 25-én eljátszhatta Liszt A-dúr zongoraversenyét  
  

Helsinkiben Kajanus vezényletével. Később Aladár Paasonen, anyai ágon félmagyar 
finn vezérkari ezredes felesége lett. 1944 után kivándoroltak Amerikába. 
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Váratlanul bukkan fel ismét Liszt Krisztus oratóriuma, amit 1926. november 11-
én ad a Johannes templomban a Svenska Oratoriekör - Svéd Oratórium Kórus. Bengt 
Carlsson vezényelt, Elis Mårtenson orgonált. (Később C. Nagy Béla tanára.) A szó-
listák szintén a legjobb erők. Például az éppen Párizsból visszatért Margaretha von 
Haartman (1889-1948), aki Wagner-Liszt műsorával aratott ott sikert Kimondottan 
Liszt énekesnőnek tartották őt a franciák. Ez a teljesítmény teljesen finlandssvensk, 
finn-svéd volt. Ignaz Friedmann 1930-ban ismét Helsinkiben van. Esz-dúr zongora-
versenyt játszik. Klemetti írja: ”Egyesek azt állítják, hogy Liszt az örökkévalóságba 
szenderült! Ahogy a víz árad, nyárfa susog, szélfújta erdő zsong, úgy él Liszt is. Fri-
edmann igazi Aiolos, mindent kinyit és kiereszt. Suttogástól a bömbölő viharig. Ismét 
igazolva látszik, hogy a hárfa húrjai adva vannak, csak egy Väinämöinen hiányzik, 
aki játszani tud rajtuk. Különösen Liszt, maga is virtuóz, az eredeti ritmus és dallam 
mestere. Romantikus és férfias. Mivé is lenne laposan szürke kis örömünk romantika 
nélkül? A Művészet forrásából sugárzó fény nélkül? A romantikában mélység és em-
berség van. Minden költői hajlamú ember romantikus. A legszárazabb ember is az, 
ha iszik két pohár bort.” 105) 

Mintegy erre való válaszként, kiválóan értelmezett, érett Esz-dúr zongoraver-
senyt játszott Rolf Bergroth svéd-finn zongoraművész 1932 tavaszán Helsinkiben. 

1933. április 22-én Georg Schnéevoigt vezényletével Liszt Kromatikus galoppjá-
val avatják fel Helsinkiben az új Konzervatóriumot, amely 1939-től Zeneművészeti 
Főiskola és a Sibelius Akatemia (Akadémia) nevet viseli. Az ünnepi avatón felcsen-
dült különlegességek egyike volt, amikor Wanda Luzzato olasz hegedűs és Stefan 
Hajdú magyar zongorista Liszt-Milstein: Consolation-Vígasztalások című mű ügyes 
átiratát adták elő. A helsinki Sibelius Akatemia csakhamar elküldte első követét a 
budapesti Liszt Akadémiára. 

Hannikainen professzor, egykori Siloti növendék, Lea Isotalo (Viipuri városból) 
művésznőt küldi koncertezni. 1939. július 13-án adott szólóestet a Zeneakadémia 
nagytermében. A kritika szerint: „Csinos, jó megjelenésű. Igényes műsorát Busoni 
Chaconne vezette be és valószínűleg az irántunk érzett rokonszenv kifejezéseként 
Liszt 11. rapszódiája fejezte be. A Chopin és Schumann sorozat  mellett Selim 
Palmgrén és Debussy művek szerepeltek. Ezek ilyen visszhangot váltottak ki: ”Igen 
muzikális pianista, akinek játékában északi vonásokkal keveredve érvényesül a német 
francia iskola. A finom pianók és erőteljes forték szembeállítása és a művek jó felépí-
tése az eljövendő nagy művészt sejteti.”106)   

Ilyen északi magyar visszhang volt Károlyi Julian zongoraestje Stockholmban 
1939. február 4-én. ”A Liszt-hagyományt szólaltatta meg” -írta a svéd kritikus. 107) 

Ugyancsak Stockholmban játszott 1939. októberében a 81 éves Emil Sauer, aki-
nek fényképes újságcikkében idézőjelbe tették a gamla (öreg) szót. Ezt írta a svéd 
kritikus: „Hihetetlen tűzzel és energiával játszotta Liszt műveit. Teljesen kongeniáli-
san Beethovent. Sauer ma is szeretetreméltó embernek nevezte Liszt Ferencet, aki 
apjukként bánt tanítványaival.” 108) Érdekes módon szinte szó szerint ugyanezt írta 
le a svéd-finn Alie Lindberg 1874-ben  Weimarból Karl Fredrik Waseniusnak Helsin-
kibe. Egy másik svéd lap emlékeztet rá, hogy Sauer 1899-ben járt először Stockholm-
ban és azután 1921 és 36 között egy spanyol turnéval összekötve. Liszt apostolának 
is nevezi, mert előadást tart a mester zenéjéről. Összegezi a svéd tudományos állás-
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pontot, miszerint Liszt zseniális, jövőbe mutató zeneszerző, ragyogó előadóművész, 
karmester és zongoravirtuóz volt egy személyben. Végül a kritikus, a svéd írásokra 
mindenkor jellemző alapossággal és megbízható pontossággal veszi számba a még 
élő Liszt tanítványokat: Blumenthal, Siloti, Lamond, Weingartner, és a finn Edward 
Fazer. 109) 

Finnország nemrég elhunyt legkiválóbb kortárs zeneszerzője, a Bartókhoz közel 
álló Erik Bergman tudósított 1943. márciusában Berlinből: ”A magyar Anda Gézát 
két alkalommal hallottuk szólistaként. Üstökösként tör fel ez a 21 éves művész Furt-
wängler pálcája alatt. Majd a finn Martti Similä vezényletével meghökkentő tempera-
mentummal tárta elénk Liszt A-dúr zongoraversenyét.” 110) 

Egy nagy korszak zárult le. 1782-1944.  
1939. szeptember elején a Szovjetúnió komoly területeket követelt Suomitól. 

Suomi ellenszegült! 1939. november 30-án a Szovjetúnió hadüzenet nélkül megtá-
madta az akkor 3 milliós (ma 5) Finnországot. Helsinkire egy  hétköznap délelőtt 
teljesen váratlanul bombák hullottak. A támadó repülők csoportja egy alacsonyan 
úszó felhőréteget kihasználva, a finn légvédelem figyelmét kijátszva egészen a mit 
sem sejtő város szívéig jutott és a Stockmann áruház körül oldotta ki 500 kilós bom-
báit. Nagy volt a pusztulás, sok a halott. Akkor veszítette el a bal alsó karját C.Nagy 
Béla evangélikus ösztöndíjjal Suomiban tanuló magyar zenetudós és orgonaművész, 
aki éppen aznapi koncertjére készült. Váratlanul erős robbanások közepette találta 
magát és már csak egy kis benyílóba tudott beállni, mely a bal karját sajnos félig sza-
badon hagyta. A birtokomban lévő finn és svéd nyelvű műsorlap szerint aznap este 
Liszt Ferenc: B.A.C.H prelúdium és fúga darabját játszotta volna a Johannes temp-
lomban, ahol egy 1890-ban Lipcséből szállított négy manuálós koncertorgona áll. Az 
orgona a Johannest ért találatok és tűzvész ellenére is sértetlen maradt. 2005-ben újí-
tották fel Lipcsében. Azonban a  Helsinki Egyetem díszterme elpusztult az 1944. évi 
nagy tavaszi terrorbombázásban, amivel Sztálin a Finn Nép kitartását akarta megtör-
ni, de amivel csak a helsinkiek kemény elszántságát szilárdította meg. 
Ugyanez érvényes az 1944. április 13-án Budapest ellen indított amerikai, angol, 
szovjet bombázásokra. 

A Líceumban és az Egyetemen szinte a fizikai lehetőség határát súrolva tartottak 
koncerteket, amíg csak lehetett. Többször is megtörtént, hogy az Egyetem dísztermé-
ből légiriadó miatt egy időre óvóhelyre távozni kényszerült közönség és a zenekar 
később visszatért és a legnagyobb lelki nyugalommal folytatta a félbeszakított hang-
versenyt. Arra is volt példa, hogy a közönség egy része tüntetően a Szenátus téren 
tartózkodott, ahol társalogva, cigarettázva figyelték a légvédelmi tüzérség és a finn 
vadászrepülők elhárító munkáját. Különös visszhangja ennek az év utolsó napja, ami-
kor ugyanazon a téren pezsgős üvegekkel és petárdákkal várjuk, hogy a katedrális 
öblös hangú órája 12-őt üssön és poharainkat az új esztendőre, a szabad Suomi és 
egész Európa jobb jövőjére üríthessük. 

A Helsinki Egyetem 1832 június 19-én felavatott szép termének akusztikáját a 
teljes helyreállítás után sem volt többé lehetséges megmenteni. Így vált kétszeresen is 
legendává sok nagy művész, köztük számos Liszt-tanítvány ottani szereplése. 

 
 

Hegedűs Kálmán tanulmánya                                   3825 



 
Jegyzetek: 

  
1) Unger Karolina. Brockhaus Riemann. Zenei Lexikon 3, 565. Benne Liszt írása. Amikor a IX. szimfónia 
bemutatójának végén Beethoven nem hallotta a tapsolva ünneplő  tömeget, akkor a szoprán szólót énekelt 
Unger hozzálépett és vállánál fogva a közönség felé fordította őt. Erről a legújabb angol Beethoven film 
nem tud, vagy akar tudomást venni. 
2) Johanna von Schoultz. In:Suomen Kuvalehti - Finn Képesújság 1878. ìrta J.R.Aspelin. 
HT.27.6.1832 és HM. 1.12.1833 helsinki svéd nyelvű lapokban. 
Mémories de. Madame de la Rochefoucauld duc de Doudaville XII. 515-519.Paris.1863. (Benne a Johan-
nához írt levelek és a Liszt utalások) L,Omnibus 12.2.1836. Nápolyi újság. Ebben a számban áll: „Giovane 
graziosa.” 
3) Reguly Antal naplója. SKS. Finn Irodalmi Társaság. Irodalomtörténeti Archivum. Helsinki. 
4) Snellman Johan Vilhelm (1806-1881) Saksan matka. (Németországi utazás). 200 Helsinki. 
5) Dr. Nádor Tamás. Liszt Ferenc életének krónikája. Zeneműkiadó Budapest 1975, 122. 
6) Dörptsche Zeitung 20.3.1842./a rigai Der Zuschauer-ből átvéve. Dorpat Tartu régi 
neve. 
7) Soldan, August Fredrik mérnök, író és politikus 1817-1885. A zongorázó Lisztet megörökített rajzzal 
díszített levelét a Finn Nemzeti Archivum - Kansallisarkisto őrzi. A levelet Juhani Aho finn realista író 
(1861-1921) közölte svéd nyelven megjelent ”En idéernas Man”, / Egy ideális férfi /című Soldanról írt 
életrajzi könyvében. (Biografi öfver August Fredrik Soldan af Juhani Aho. Helsingfors 1901.) Finn nyel-
ven is megjelent ”Aatteiden mies” (Eszmék embere) címmel 1901-ben Helsinkiben. Ezt az igen értékes 
kultúrtörténeti könyvet máig nem adták ki! többé, amin csak csodálkozni lehet. Aho neje Vendla Irene 
(Venny) Soldan festőművésznő volt. 
8) Szeretett apósáról írott könyvét egész nemzedékek olvasták. Az író neve korábban Brofeldt volt, de nem 
svéd, hanem szavói finn (Savo a magyar Szabolcs-Szatmárnak megfelelő keleti terület) és apja finn evan-
gélikus esperesként működött. Barátai közé tartozott a somogyi Kalevala fordító Vikár Béla tudós, akinek 
a Finn Irodalmi Társaságban őrzött 1890-95-ös levelei szerint a budapesti Élet lapban biztosított Aho 
számára publikálási lehetőséget. Ugyanezt tette Popini Albert Nyíregyházáról. Az erre vonatkozó érdekes 
Popini levél: K. Hegedüs: Jean Sibelius finn zeneköltő és a magyarok - című könyv 65-ik oldalán áll.(Solo 
Music Budapest 2003). 
9) Aho életnagyságú bronz szobra Helsinki Eira nevű tengerparti villanegyedének Armfelt út 6, piros 
cseréptetős villája előtt áll. Ebben a tengerre néző villában (mellett nézi Aho a nyílt tentgert) lakott az Aho 
házaspár és itt írta meg a Liszt dokumentumot tartalmazó Soldan könyvét. A rigai Liszt koncertről beszá-
moló Soldan levélről egyetlen mai finn zenetörténeti kiadványnak, tankönyvnek, cikknek sincs tudomása. 
10) A szép szobor Aimo Tukiainen finn szobrász alkotása és 1961. szeptember 11-én avatták fel. A mögöt-
te fekvő szép Engel tér Carl Ludwig Engel (3.7.1778 Berlin - 14.5.1840) német építészről kapta nevét, aki 
Helsinkit felépítette. Keze nyomát ország szerte megtalálhatjuk. Irónikus tény, hogy a napoleoni háború 
juttatta Finnországot az oroszoknak, ám pontosan amiatt vált Engel is munkanélkülivé és így mondott 
igent az őt Finnországba hívó cárnak. Ellenkező esetben ma Helsinki egészen másképpen nézne ki. Ahot a 
távoli észak szavói Iisalmi temetőjébe vitték haza. Felesége Helsinkiben pihen fiúk és a Liszt Ferencet 
zongorázni hallott apja közelében. 
11) Der Zuschauer (Riga) 1842. 20.3 / Rigasche Zeitung,1842,N 39,2. IV. 
12) Das Inland 1842.29.3.  A negyedik rigai koncerten Weber Konzertstück F-moll-t. 
13) Ugyanott 1842.30.03-án játszotta Liszt a helyi zenekarral és egy ifjú lett karmesterrel. 
14) Das Inland 1842.2.4. Plakát nem maradt fenn. 
15) Nádor: 123-124. 
16) Uo. 127-135. 
17) Liszt levele Franz von Schoberhez 1845 március 03. A levelet német eredetiből Kiss István fordította. 
Iserlohn, Deutschland. Franz Liszt,s Briefe. Leipzig 1905. 
18) Nádor: 125-129. 
19) Liszt Ferenc Choral Works Hungaroton HCD 12748. In: Hungaria 1848-cantata 
20) Podmaniczky Frigyes: Emlékiratok. Budapest 1864. 
21) Suometar 20.7. 1849.  Ez volt az első finn nyelvű napilap. 
22) Uo. 
 23) Säveletär. 1918.N:o 1-2. 18, O.Väisänen: Lönnrot soitonharrastajana. A zenélő Lönnrot. 

3826                                                     Zene/szó 



24) Zacharias Topelius (1818-1898): Zona könyve 1848-49, 249 valamint HT 1848.5.13. 
és Våren (Tavasz) 1848 svédül. és Goethe-Schiller Archiv Weimar. Liszts Skizzbuch signum 60/N.19 
„magyar”.  
 25) Svensk Musiktidning (Svéd Zenei Híradó) N:o 12. Stocholm 15.6.1881. Ett besök hos Liszt (Egy 
látogatás Lisztnél). Feljegyezte Lina Ramann (1833-1912), Liszt életrajzírója. Berwald Franz Adolf (1796-
1868) német születésű neves svéd zeneszerző. Liszthez méltó útkereső egyéniség volt. 1845-ben szerzett 
„Sinfonie singuliere” műve tele van csípős disszonanciákkal és meglepő hangnemi fordulatokkal. Franz 
Brüggen vezényletével hallható a Stockholmi Filharmonikusokkal. A „Musica Sveciae” sorozaton kívül 
Jena német város szimfonikus zenekara adta ki cd-lemezen Berwald 1-4 szimfóniáit, melyeket és hegedű-
versenyét Mendelssohn mellett említették. Képe a Stockholmi Koncertházban áll. 
26) Allgemeiner Deutscher Musikverein. Herzfeldt,321. Der grosse Brockhaus Musiklexikon. I., 186. 
Liszt - Brendel. /Sä. 1887/6/ Laurent Moris francia operettszínház (Giselle Borky)/Catharina Nielitz német 
dalszínház (Anna von Lukaczy) In: Hirn Sven:Teater i Viborg 1743-1870.Helsingfors 1985. 
27) Zichy Mihály festőművész Finnországgal való kapcsolatának valós adatai a következők: Nem a mai 
Lahti városban (1957 február 1 óta Pécs testvérvárosa), hanem Karélia (Karjala) 1944-ben elveszített és a 
Szovjetunióhoz csatolt déli részén (Karjalan kannas) található Lahti nevű kis faluban. A terület ma is Oro-
szországhoz tartozik. A falu nevét számos kiadványban és levélben helytelenül Lahta, vagy Lachta formá-
ban használják. A Finn Állami Földmérő Hivatal 1927-ben kiadott hivatalos térképén helyesen Lahti néven 
szerepel. A falu közvetlen közelében van a Finn Öböl mentén fekvő Terijoki karéliai város, melynek fehér 
homokkal borított partján sok ország turistái nyaraltak és éppen a franciák nevezték el Finn Riviera-nak. 
Ma is áll Sophie Menter és Auer Lipót nyaralója. A falu közel van a sokáig Leningrádnak hívott Szentpé-
tervárhoz. A Zichy-ház mai címe Uráli villa 75. Itt látogatta meg őt Johannes Köhler (1826-1899) észt 
festő és testvére Zaláról. Ugyanitt kereste fel Zichyt Vikár Béla magyar néprajztudós Júlia feleségével 
1889 nyarán. 1942-ben megjelent visszaemlékezéseiben Vikár elmondja, hogy: ”Az volt a célom, hogy 
megnyerjem itt Zichy Mihályt, az orosz cár udvari festőjét a készülő magyar nyelvű Kalevala kiadás kép-
díszeinek elkészítésére. Zichy a munkát nem vállalta el. Helyette a „finn Munkácsy” Akseli-Gallén Kallela 
eredeti finn képei mellett döntöttek. 
28) Nádor, 241 
29) Anders Gustaf Ramsay skót ősöktől származó finn író (Viipuri 1832-1910 Helsinki). 72 évesen 1904-7 
között adta ki svéd nyelvű emlékiratait: Från barnaår till silferhår I-VIII. Ennek Helsinkiben 1905-ben 
megjelent I (Itália) részében szerepel Liszt római koncertjének   leírása. Soldan leveléhez hasonlóan ez az 
eredeti Liszt koncert leírása sem ismert. Ezt is itt adom ki ismét 1905 után. A Finnország történelmét hite-
lesen leíró könyv finn fordítása is egyszer jelent meg: Muistojeni lapsen ja hopeahapsen W.S.O.Y. Porvoo 
– Borgå 1966. 
30) Nádor, 240-242 
31) Karl Fredrik Wasenius: Finska och finskfödda musiker II. Alie Alexandra Lindberg. 
In: Tidning för Musik. 1913.12., no.16.Helsingfors-Finland. Lönnblad Jan Ole: Alie Lindberg - finländsk 
pianist. Åbo Akademi 1989. HD 1879.10.8. Alie Lindberg kisasszony és Edward Grieg együtt töltik a telet 
Bergenben, ahol kamarazenei esteket adnak. 
32) Hbl 1871.5.2. 
33) Uusi Suometar 1871.8.2. 
 34) Hbl 1871.8.9 
35) HD 1871.9.11. 
36) Jalava Ilona: Antti Jalava . Helsinki Otava 1964,160(Liszt). 
37) Hbl. 1879.24.4. 
38) Svenska Pressen i New York 1890/9. Amerikai svéd emigráns lap. Benne Dahlberg nyilatkozata arról, 
hogy Weimarban Liszt tanítványa volt. 
39) Nya Pressen 1883/2 Helsingfors-Helsinki valamint a The Brooklyn Daily Eagle 1886/1 
40) Klemetti Heikki: Heinrich Wächter: Százéves évforduló. Sä 1918.no.1-2., 9-12. 
Wächter. 1848-ban Viipuriban orgonista. A Faltin rokonok hagyománya szerint ő is hallotta Liszt Ferencet 
zongorázni Königsbergben. 
41) Sibelius Akatemia Arkisto.(hiányos, téves. Sok svéd finn, német leszármazott segített tisztázni) 
42) Sitt Anton (1847-1929) In: Hegedüs Kálmán: J.Sibelius finn zeneköltő és a magyarok, 46-47.Solo 
Music Budapest 2003 
43) Egyetemi Könyvtár Helsinki-kéziratgyűjtemény. Robert Kajanus archivum  
44) Uusi Suometar 1884.10.2. 

Hegedűs Kálmán tanulmánya                                  3827 



45) Faltin Richard: Erinringar från Bayreuth. (Privatbrev skrivna under de första festspeldagarna 1876. In: 
Finsk Musikrevy 1906:4:1.129-133. és ugyanott 1906:7:1-  2.236-239. 
46) ) Egyetemi Könyvtár Helsinki- Kézirattár. Richard Faltin archívum. Dingeldey két példányt írt. 
47) Emma Engdahl 1884. május 25-én énekelt Weimarban. Az erről szóló kritikák: Deutschland 
1885.5.27., Weimarische Zeitung 1884. 5.31. A HD (1884.4.14.), hogy a kisasszony Düsseldorfba készül 
tanulni. HD (1884.5.10.) tudósít a Darmstadtban (Weber: Bűvös vadász) aratott sikerről. A NPr 
(1884.5.31.) beszámol Weimarról és Otto Lessmann pozitív kritikájáról. Az Ustr (1884.7.2., 11.) a Dort-
mundban kapott elismerő kritikát idézi. A Morgonbladet (1884.07.11.) tudatja, hogy Engdahl művésznő 
egy hangversenyen szerepelt az idős Liszt abbéval, aki egyik új zenekari művének frissen elkészült részeit 
is vezényelte. A készülő Szent Szaniszló oratóriumról volt szó. Ritkán hallható magas művészettel szólal-
tatja meg Koloss István orgonaművész Liszt: Szt. Szaniszló fantáziáját: „Ungarische Orgelmusik”nro 7. 
BRSB-cd 009. Szent István Bazilika, Budapest. Angster-orgel. 
48) HYK. Kéziratgyűjtemény. Ida Aalberg archívum. 
49) UStr és NPr 1885.29.11 
50) Ilona Jalava: Antti Jalava. Otava Helsinki 1964, 252 (Zichy) 
51) Legány Dezső: Liszt Ferenc Magyarországon 1874-1886. 231,248. E85.II.1. 
52) Nádor : 327.  
53) U Str 1887.23.1. Ifjabb Richard Faltin orvos adata, amit Torsten Carlander rokona aki ezt 1966 október 
23-án közölte velem Helsinkiben. A Rákóczi-induló észak-európai emberekre gyakorolt hatását legjobban 
az 1890/91 Bécsben Goldmark Károlynál tanult ifjú Jean Sibelius esete példázza. In: Hegedűs: Sibelius i. 
m. 27. Elgondolkoztató az ünnepelt bécsi zeneszerző és egykori 1848-as soproni magyar nemzetőr 
Goldmark Károly és a cári orosz fennhatóság alatti Suomiból érkezett J. Sibelius találkozása. Kevés olyan 
politikai ostobaság történt Európában, mint amikor a melegszívű, segíteni kész Goldmark műveit is tilos 
volt játszani az I. világháborús Helsinkiben. Sibelius hiába tiltakozott. Ezt Väinö Kyrölä (1909-2003) J. 
Sibeliust jól ismert finn rokonom mondta el Järvenpääben. 
54) Hbl 1887.3.3-4.3.  
55) HD 1887. 29.11. 
56) HD 1887. 12.6. 
57) Hbl. 1926. 8.8. Busoni 1888 őszén Karl Petri tanítványának Berlinbe küldött  levele, amit németből 
svédre fordítva tett közzé a helsinki svéd napilap. 
58) Deutsche Staatsbibliothek zu Berlin. Preussischer Kulturbesitz Nachlass B.II.Busoni-Nováček. Levele-
zésüket magyar nyelven közli Hegedűs: Sibelius i. m. 37-39. Németül és finnül: Hegedűs: Kansainvälinen 
Sibelius ja unkarilaiset (Nemzetközi Sibelius és a magyarok 18-20) Helsinki 2000. 
59) Idézet Busoni ünnepi beszédéből,amit Etsher Höcker az Astra nevű helsinki svéd nyelvű Nők Lapja 
1943. I. emlékeiben közölt. Továbbá: Karl Flodin: Martin Wegelius.Helsingfors 1920,400. Hegedűs: Sibe-
lius i. m. 59-60. 
60) Flodin. i. m. 37 
61) U Str. 1889. 22. 3. 
62) Ugyanott. 1889. 5. 30. 
63) Torsten Carlander mérnök és Sirpa Tolonen színésznő, író közlése. 
64)  U.Str. 1890. 15. 111. 
65) Ugyanott. 1892. 3.4-6. és Hbl. 1892. 3-5.3. 
66) HYK. Helsinki. Robert Kajanus Archivum. 
67) PL, Hbl, US, NPr, mindegyik 1898. 10.1. 
68) Hilja Haahti (később Krohn) naplója.SKS. Ilmari Krohn Archivum. Felolvasta Haahti rokona Kerttu 
Lappalainen docens 1977. 4.2. a Sziklatemplomban. Krohnék a templom mögött laktak. 
69) HYK. Erkki Melartin Archivum 
 70) Selim Palmgrén: Minusta tuli muusikko (Muzsikus lett belőlem) W.S.O.Y.  Helsinki 1948, 65-66. A 
62.. lapon leírja, milyen nagy hatással volt reá Edouard Rislertől hallott Liszt Á-dúr zongoraverseny. Meg-
jegyzi, hogy Risler (a másik Liszt tanítvány) az Allgemeine Musikzeitung főszerkesztője Otto Lessmann 
kedvence. Liszt otthonáról írt értékes könyvet Morris Bagdy Liszt,s Weimar. New York-London 1959. 
(szerk..Kathleen Hoover). Élethű fényképek. 
71) US. 1901. 16.11. és Die Musik. 1902. 1.8. 
72) Svenska Dagbladet (Stockholm) 1902. 23.10. 
73) PL. 1904. 16.1. 
74) Alma Silvennoinen (később Kuula) Virta venhettä vie (Napló). 1901-19. W.S.O.Y. Helsinki 1968. 

3828                                                     Zene/szó 



75) US. 1904. 15.2. 
76) Sä.  1904. 20.2. 
77) PL.  1904. 16.2. 
78) UStr. 1904.16.2. 
79) Ugyanott 1905.3.4. 
80) NS.1907./1 Hack Lajos levele. (A Zenevilág főszerkesztője Budapesten) 
81) US. 1907. 9.4. 
82) US. 1907.15.10. 
83) US. 1907. 30.10. 
84) US. 1909. 17.3. 
85) HS. 1911. 10.4. 
86) HS. 1911. 17.4. 
87) TfM. 1911. 26.5. 
88) Allgemeine Musikzeitung-Fest Nummer 1911. 26.5. 
89) Hbl. 1912. 30.1. és HS. 1912. 30.1. A 92 éves Sirpa Tolonen elmondása. 
90) US. 1914.2. Ugyanabba a Forssa városba jött ki Vácról Bogányi Gergely és családja. 
91) HS. 1914.28.9. 
92) NS. 1914. Joulualbumi-Karácsonyi album: és Hegedüs: Sibelius i.m. 94-97. Kivekäs magyar kapcsola-
tairól. 
93) Musiikkitieto-Zenetudomány 1934.5. 
94) Sä. n:o 7-8/1918 
95) Nádor:282 Hamburger Klára: Liszt.326 
96) Hbl. 1920.4.3. és „Bis” (Karl Fredrik Wasenius): Finska musikern. In:  Tidning för Musik. 
Helsingfors. 1913/12. 
97) U.Str. 1920.4.3 
98) US. 1920.17.3 és 5.4. 
99) HS. 1921. 9.12 valamint U.Str 1921.11.12. 
100) Wasabladet (svéd) 1922.3.28., Vaasan Uutiset (finn) 1922.3.28. továbbá a Turun Sanomat Turkui 
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Vály Sándor megújult honlapja 

 
A Finnországban élő rendkivül sokoldalú magyar művészt (rendhagyó festői,, 

installációs, videós munkáival  van jelen a jelenkori euópai képzőművészetben) az 
Ághegy 20. számában (2596-2608 oldal) mutattuk be. Műveinek terjedelmes listáját 
finn eredetiben adjuk közre. Alkotássorozataiból, folyóiratunkban sajnos csak 
mutatóba válogathattunk, mostanában nagy érdeklődést kiváltó videós munkáit 
honlapjáról ismerhetik meg az érdeklődők.  http://www.myspace.com/sandorvaly  
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1988   Church of the mental hospital, Budapest, Hungary 
1987   Zichy kastély, Budapest, Hungary 



GROUP EXHIBITIONS: 
2009   Naum Book Art, Museum Papiermühle Homburg, Germany 
2008   Rytmi, Raisio, Contemporary Summer, 08 
2008   Naum Book Art, Istambul, Ankara, Turkey 
2008   Naum Book Art, Finnish Institute, Paris, Francia 
2008   Naum Book Art, Finland-Institut, Berlin, Germany 
2007   Finno-Ugric National Culture Festival, Mordovia – Saransk, Russia 
2007   Artist’s books: Finlands konstnärsböcker Grafiska Sallskapet, Stockholm, 
Sweden 
2006   Naum Book Art, Kaupungin kirjasto, Lohja, Finland 
2006   Kirjahduksia-taiteilijakirjanäyttely  Lönnström Art Museum, Rauma, Finland 
2005   Memory Works, Galleria U. Helsinki, Finland 
2002   Taidehalli, Taiteilijaseuran 107.näyttely, Helsinki, Finland 
2001   Ugriculture,  Riihimäki Art Museum, Finland 
2001   Ugriculture,   Lönnström Art Museum, Rauma, Finland 
2000   Ugriculture,  Gallen-Kallela  Museum, Tarvaspää, Finland  
1997   Side by side,  Pori Art Museum, Pori, Finland 
1995   Regnum Vendiorum,  Manchester, England 
1995   Non Ultra Descriptus, Valkeakoski, Finland 
1994   Non Ultra Descriptus, Hungarian  Cultural and Scientific Centre Helsinki, 
1994   Nuorten suomalais-ugrilainen yhteisnäyttely,  Komi, Syktyvkar, Russia 
1993   Shaman Summer,  Kemi Art Museum, Kemi, Finland 
1987   Wien, Austria 
1987   Encs, Hungary 
1986   Encs, Hungaryi 
1985   Zsámbék, Hungary 
AWARD 
The Finnish Critics’ Award 2000  The Finnish Critics’ Association                 
GRANTS 
2007  Finnish Cultural Foundation  
2006  Ministry of Education  
2005  Finnish Cultural Foundation  
2003  Finnish Cultural Foundation  
2001  FRAME 
2000  FRAME 
1998  Ministry of Education  
1997  Finnish Cultural Foundation  
COLLECTIONS 
Helsinki City Art Museum 
Kemi Art Museum, Kemi, Finland 
Pori Art Museum, Pori, Finland 
Lönnström Art Museum, Rauma, Finland 
RikArt, Helsinki, Finland 
Lars Swanljung collection 
Helsingin Kaupunginkirjasto 
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PERFORMANCES 
2009  LÀBAS:ÄÄNIVALTA JA MAAN SIUNAUS Galleria Augusta, Suomenlinna 
2009 100 000 years of solitude (s.vály - juha valkeapää) 
2005  Memory Works Concert Performance – Gallery U. (S. Vály-J.Valkeapää) 
2005  Unbearable Lightness of Destiny – Gallery U, Helsinki (S. Vály-J.Valkeapää) 
2004  Die Geburt der Tragödie – Kastellanimaja Galery, Estonia Tallin 
         (S.Vály-J.Valkeapää) 
2003  The Birth of Art - Lönnström Art Museum (S. Vály - Dwi Setianto)  
2002  My personal message to the Universe -  Galleria U (S.Vály -Dwi Setianto) 
2002  LaBas PerformanceFest  - Forum Box (J.K.Ihalainen- S.Vály) 
2001  LaBas PerformanceFest  - Kaapelitehdas (J.K.Ihalainen-S.Vály) 
2000  The Harpist of Kheros  - Cafe Engel / (Valkeapää - Vály) 
1999  Trans for Mance I.  - Turku performance fest, Manila  (J.K.Ihalainen-S.Vály) 
Trans for Mance II. -  Sauna baari, Helsinki. Poikkeustila  -  Performance 
Fest.  Cable Factory , Helsinki  (J.K.Ihalainen  S.Vály) 
1997  Korgaj Epic -  Cable Factory , Helsinki 
1992  Heathen Altars -  Vapauden Aukio, Helsinki 
BOOKS 
1995   S.Vály - Talazüek, Palladium kirjat 
1998   S.Vály - Talazüek Ob Uzuk / Nekropolis, Apokrif 
1998   S.Vály - Korgaj Eepos, Apokrif 
2002   S.Vály - Cosmic Daybook, Apokrif 
1997   Side by side - Porin taidemuseo 
2000   Ugriculture - Contemporary Art of the Fenno-Ugrian  
           Peoples, Gallen-Kallelan Museo 
2003   J.K.Ihalainen - Sándor Vály  Laiminlyödyn maailman todistus  runo CD        
          nud records 03 
2003   Heikki Saure: zen ja kirjapainon siirtämisen taito (tarihstanin akatemian 
          kielitieteilijä sivu 127-133, 165-166)  sammakko 2003 
2003   Otso Kantokorpi: Kosketuspintoja. Viisikymmentäyksi suomalaista 
          nykytaiteilijaa. Kustannus Oy Taide 
2009   Selected Works, Palladium Kirjat, 2009 
2009   Fotoworks, Palladium Kirjat, 2009 
2009   Erään maalarin merkintöjä, Palladium Kirjat, 2009 
2009   J.K.Ihalainen - Sándor Vály  Yötä päivää runo CD   n.u.d. records  
MUSICAL WORKS (project) 
1994    Talazüek folk music and songs. Selected and compiled by Sándor Vály, Pia 
Fraus 
1995     Sacred music from Talazüek. Selected and compiled Sándor Vály and Petri 
Huurinainen 
1996     Epic of Korgaj. Selected and compiled S.Vály,  J. 
Valkeapää,  P.Huurinainen,  J.K.Ihalainen 
1997     Epic of Talazüek. Selected and compiled S.Vály,  J. 
Valkeapää,  P.Huurinainen,  J.K.Ihalainen 
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Tóth Kati munkáiból 
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Kovács Ferenc 
 
A távlat - szemből 
Egy film és egy életmű nyomában 
 

A magyar film egyik legfurább alakja. Alig 
múlt negyven, amikor retrospektív bemutatóra 
hívták a világ legjelentősebb kultúrközpontjába, 
a New York-i MoMA-ba. Filmjeivel bejárta a 
nagyvilágot Tajvantól Norvégiáig. Nemzetközi 
filmfesztiválokon vetítik alkotásait, és hosszú-
hosszú idő után egy magyar film újra meghívást 
kap a Cannes-i főprogramba. A londoni férfi 
című filmje az. Díjakat nyer külföldön s a hazai 
Filmszemléken. Kossuth díjjal (2003), majd a 
Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje 
polgári fokozatával (2005) tüntetik ki. Hazai, és 
nemzetközi szakmai körökben elismert, rajon-
gói körében már-már bálványozott rendező. 30 
éves filmes működésének elemzését filmakadé-
miák diákjai kapják házi feladatra. Doktori 
disszertációk témája a világban sokfelé. Sátán-
tangó feliratos fekete pólókat árusítanak. Ugya-
nakkor a mozi hálózatok alig vetítik a filmjeit s 

ha mégis, tátongó nézőtér előtt. Tarr Béla filmrendező Pécsett született 1955-ben. 
(fotó: Tarr Béla) 
 

Hét és fél 
Ilyen hosszú, egy estés játékfilmmel még kevesen kísérleteztek. Ugyanakkor léte-

zik számtalan világirodalmi mű, család vagy történelmi regény, ami hasonló vagy 
még hosszabb időt igényelne egy mozgóképes vagy színházi adaptációtól. Fél vagy 
egész napos, esetleg több estés előadást. Volt rá példa, emlékezzünk csak 
Bondarcsuk Háború és béke című hét óra tizennyolc perces, de négy részre, négy 
alkalomra elosztott filmjére vagy az egész napig is eltartó Rámájana szabadtéri szín-
házi játékokra. Más időkben, más tájakon történtek ezek. Ma már csak több részes 
tévé-sorozatban képzelhetjük el egy-egy nagyobb lélegzetű irodalmi mű adaptációját. 
Tarr viszont elképzelhetetlennek tartja, hogy ne egy este vetítsék le a hét óra harminc 
perc hosszúságú filmjét –saját kezűleg kijelölt helyen két rövid szünettel. 

Nem világrekordra törekedett, nem is Guinness statisztikák megdöntésére. Ennyi 
időre volt szüksége, hogy bemutasson egy állapotot - nyilatkozta valahol.  Nem törté-
netet mesél, az valóban folytatható lenne másnap, esetleg egy hét múlva. Nem cselek-
ményre alapoz, hanem képekből, fényből és árnyékból építkezik. Hanghatásokból, 
hangulatokból. A természeti elemek öröktől való építő és romboló hatásaiból. Kevés 
párbeszédből, zaklatott belső monológokból, feldarabolt narrációból. 
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FILMS 
2001   Cosmic Daybook I-VII.    
2002   Vita-Morte      (italia - sicilia)  2002       
          Amore / Mare 
          Arte Povera-Italian Graffiti 
          Mandala 
          Buddha / Dance 
          Epiloge       
          Portre        
          Taormina / in memorian Csontváry     
          My personal message to the Universe  
          Technobeach 
          Gilgames (animatio)   
2003   The Birth of Art / performance 
          The Last Mohikan (document) 60 min 
          Ritual 
          Cosmic Daybook (document) 120 min. 
          Pain 
2004   Toro 
          Spanish Street Project 
          Vita-Morte II. 
          Arte Povera II. Spanish Graffiti 
          Die Geburt der Tragödie 
2005    Unbearable Lightness of Destiny 
          Memory Works No1. 
          Memory Works / Five Improvisations / Juha Valkeapää Doc. 
          Memory Works II. doc.film 
          Näkymätön pilari / Laimo Lang.  Doc.film 
2007    The parable f the Blind  / Bruegel variations 
          The procession to Calvary / Bruegel variations 
2008    La Siége de L'air I 
2009    La Siége de L'air II. 
          100 000 years of solitude 
MUSICAL WORKS 
Niskende Tewtär    
1989    Ange Ösais /n.u.d. records 
1990    Niskende /n.u.d. records 
1992    Uhrilaulut /n.u.d. records 
1993    Suon kansa /n.u.d. Records Non Ultra Descriptus 
1994    Urban Grandier /n.u.d. records 
1994    Book of Henoch /n.u.d. records 
1994    Book of Daniel /n.u.d. records 
1995    Ludus Danielis /n.u.d. records 
1995    Apocalypse /n.u.d. records 
1995    Apocalypse ll.  /n.u.d. records 
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1995    Book of Death /n.u.d. records 
1996    Angelheart /n.u.d. records 
1997    The Golden Games /n.u.d. records 
1998    Labyrinth /n.u.d. Records. Steel Ballet 
1997    20th century is dead /n.u.d. records 
1997    Film music Vita Nuova Film by Raimo Lang, n.u.d. records 
Digital Dead Sapiens 
1998    Digital Dead Sapiens /n.u.d. records 
1999    Digit Zeit /n.u.d. records 
2001    Zombieland (Berlin-Budapest)  /n.u.d. records 
2002    Exe.homo /n.u.d. records 
2003    Allah Akbar  /n.u.d. records 
2005    Welcome To Counterculture n.u.d. records 
2007    Death Poem, n.u.d. records 
2008    New York Kolo, n.u.d. records 
Vanishing Silence 
2008  Vanishing Silence. Sándor Vály / Solo Works 
2001    Ambient Works – Amon Ra with Imre Apró 88-96  /n.u.d. records 
2002    Melancholia - Pianoworks  /n.u.d. records 
2003    Works (document) 1986-2004  I-XVI  n.u.d. records 
2004    DaDaworks – Piano and sampler works n.u.d..records 
2004    Unbearable Lightness of Destiny , MemoryWorks with Juha 
Valkeapää,  Piano and samplerworks, n.u.d. records 
2005    Melancholia II. – Pianoworks n.u.d. records 
2006    Bruegel Variations - Piano and SamplerWorks with Nikoletta Máté, n.u.d. 
2007    Boken Piano -  Piano and SamplerWorks 
Critics and review 
1991 Rés, Kortárs Alkotói Mühely ,okt, nov, dec,1991   Vály: Az alvás búvóhelyén 
1993 Suomi Nousevat Shamaanit 1993/3Kaleva Shamanistiset säleet sytyttävät Meri-
Lapin viettämään taidekesää 29.05.1993 
Helsingin Sanomat 10.06.1993 Kuvataide on shamaanimatkalla 
Kaleva 1993 Shamaanikesä ei tunne rajoja 
Pohjolan Sanomat  02.06.1993 Pappi, lääkäri ja taiteilija 
Pohjolan Sanomat 29.05.1993 Shamaanikesä korostaa ihmisen suhdetta luontoon 
Kaleva 1993. Taide on lääkettä 
Kaleva 26.09.1993 Saatana saapui Suomeen 
Pohjolan Sanomat 13.06.1993 Sándor Vály - shamaani 
Pohjolan Sanomat 29.05.1993 Shamaanikesä avaa Meri-Lapin portit 
1994 
Turun Sanomat 03.02.1994 Muinaishenget puhuvat suurtorilla 
Abo sanomat? 12.02.1994 Heltäckande mystik och förbjudna blommor 
Helsingin Sanomat 22.10.1994 Non Ultra Descriptus 
Helsingin Sanomat 1994..? Suomalais-ugrilainen taide esillä Komin Syktyvkarissa 
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1995 
Helsingin Sanomat 16.09.1995 Nykytaiteilijasta nojatuoliantropologiksi Talazüek 
Taide 5/1995 Sándor Vály: Talazüek 
Museo lehti  1995/4 
1997 
Helsingin Sanomat Todisteite omasta olemassaolosta 1997 
Suomen kuvalehti 12.09.1997 Sándor Vály, kulttuuria keksimässä 
Helsingin Sanomat, Nyt liite 19.9.1997 Lainausmerkit kunniapaikkalle 
Helsingin Sanomat 20.9.1997 Epätosi arkeologia 
1998 
Helsingin Sanomat 1998 Muuttuvaa anatomiaa 
1999 
Taide Miten eepos on totta?1999 
Pohjalainen  6.01.1999 Pegasos tarjoaa Kipandumin aarteita 
Pohjalainen 16.01.1999 Niin on jos siltä näyttää 
Vasabladet 16.01.1999 När arkeologi blir konst (Ungersk konstnär visar en 
försvunnen kultur) 
City (Vaasa) 01/99 Opastettu kierros läpi valekulttuurin 
Taide 01/1999 Myytit, eepokset ja taide/ Olen rakastunut historiaan 
Turun Sanomat 25.11.1999  Ainutlaatuinen aikamatka kuolemattomuuden kaupunkiin" 
Helsingin Sanomat 26.11.1999 Toden ja tarun sekoitus 
Helsingin Sanomat 02.12.1999 Kuolemattomien kaupunki 
Abo Underrättelser 04.12.1999 Odödlighetens stad 
Abo Underrättelser 25.12.1999 Ars Nova visar de odödligas stad 
Turun Sanomat  28. 12.1999 Uskoteltu tosi menneisyys 
2000 
Valopilkku 23.03.2000 Kuolemattomuuden kaupunki 
Suomi-Unkari 3/2000 Kirjavaa ugrien kulttuuria Ugriculture  
Taide 3/2000 Myytit elävät - Ugriculture  
Helsingin Sanomat / NYT liite  22.09.2000  Taidetta alkuperiltä  
Kritiikin Uutiset 2/2000 Kritiikin kannukset sai Sándor Vály 
2002 
Turun Sanomat 31.10.2002 Ihmiskunnan alkuhämäristä monenlaisiin 
luontohavaintoihin 
Helsingin Sanomat NYT liite 08.11.2002 Revityllä paperilla perusasioiden äärelle 
Turun Sanomat 13.11.2002 Maailmankaikkeuden matkamies 
Turkulainen 30.10.2002 Sándor Vályn kierrätyskosmos 
Abo Underrättelser  11.2002 Färgglädje och kosmiska betraktelser 
2003 
Länsi-Suomi 18.01.2003   Sándor Vályn Kosminen päiväkirja - 
Kuvia ihmiskunnan maailmankuvien historiasta 
Uusi Rauma 18.01.2003 Mikä on se hetki, jolloin ihminen heräsi tietoon?  
Satakunnan kansa 18.01.2003 Muistikuvia ihmiskunnan tietopankista 
Peilikuva / Spegeldbild  Sándor Vály ja Talazüek 
Kirjo/kirjallisuus- ja kulttuurilehti 01/03  Cosminen päiväkirja 
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2004 
SIRP eesti kultuurileht 17.09.04, nr 34  Suurte ajaloo- ja kultuurilegendide tőlgendaja 
Sandor Valy näitus  “Die Geburt der Tragödie Romániai Magyar Szó 18.09.04 
Elfelejtett élmények újratudatosítója. Beszélgetés Vály Sándor képzőművésszel 
2005 
Helsingin Sanomat  28.04.2005 Menetetyn maailman elegiat  
Sándor Vály-Johanna Domokos: Die Geburt der Tragödie / keskustelu 
LÁTÓ szépirodalmi folyóirat Suomi numero 07/2005 
Sándor Vály rumot ja käännökset 
2006 
Särö-Kirjallisuus-ja kulttuurilehti 1/2006  
S.Vály- Avignonin naiset / Jälkisäädös 
Helsigin Sanomat 06.10.2006 Kun tila hajoa ajaksi 
2007 
Kirjo  kirjallisuus- ja kulttuurilehti : Maalaus soi!  Bruegel variations / kritiikki 
Särö   Uuden itämaan kirjallisuus- ja kulttuurilehti  3/2007: Sándor Vály 
Ághegy - Skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam. 20. szám / 
keskustelu 
Suomi –Unkari 4/2007  Tyhjän ja täyden arkeologia / Otso Kantokorpi 
Taide 4/08  Bruegelia sävelkattilassa / Erkki Pirtola 
2008 
YLE, radio1 (Uudet levyt, kritiikki)  Bruegelin maalaukset alkavat soida,  Bruegel 
Variations 
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Die Geburt der Tragödie  
 

Beszélgetés Vály Sándorral, a Helsinkiben élő magyar képzőművésszel, a Finn 
Képzőművészeti Szövetség Galériájában, 2005-ben tartott kiállítása ürügyén 

D.J. Kezdjünk egy 19 éves kori emlékeddel, jó?  
V.S. Ez egy reggeli történet. Éjjel muri volt, későn  keltünk másnap. Lányok ébresz-
tenek ágyamban. Az ablakon besüt a Nap. Rigók énekelnek, ugat a szomszéd kutyája. 
Nyújtózkodva fürdöm a reggeli fényben és lustán szövöm a napot. Felöltözöm és 
felsétálok az emeletre, ahol a reggeli vár. Illatos erős kávé, friss kenyér, saláták, tojás, 
felvágott és sajt, hozzá frissen csavart narancslé. A magnóból 180-as csoport, Steve 
Reich zenéje árad. Az asztal körül Attila, Viktor, Imo, Zoli és a lányok. Reggeli be-
szélgetések. Mindenki szédül még egy kicsit. Kiülök a kertbe a hatalmas diófa alá 
olvasni. Közben nézem a rigókat, hogy ugrálnak, rohangálnak a szőlőtőkék alatt. 
Csókváltás a fa árnyékában, majd barátaimmal túrára indulunk a közeli hegyre. Ve-
lünk van néhány üveg jó bor. Felérünk a hegyre, bort iszunk, beszélgetünk. Hirtelen 
friss nyári zivatar érkezik. Félmeztelenül állunk az esőben, fejünkbe szállva az an-
gyalokkal. Nevetünk. 19 éves voltam ezen a reggelen. 
D.J. 22 éves voltál, amikor 1990-ben megismerted, ki később feleséged lett, Nea 
Lindgrent, és nemsokára Helsinkibe költöztél. Miként tudnád a legrövidebben jelle-
mezni az itteni hangulatot? 
V.S. Misztikumból való kizártságunk tényezője az individuum és a racionalitás. Mind 
a kettő megtalálható itt Északon.  
D.J. Melyik épület ragad meg téged Helsinkiben? 
V.S. Például a Tempeliaukio  sziklatemplom. Az év világos szakaszaiban döbbenetes 
a látvány és a hangulat, ahogy a tetőzeten, a gerendák mellett beszúródik a fény és 
körbejárja a templom falait. De egyszer tél derekán, ahogy ültem a templomban, és 
hallgattam a fiatal hím angyalok énekét és felnéztem a mennyezetre, a Napra, amely 
épp földalatti útját járja, mélyen. A mennyezeten keresztül az Úr sötétsége tört át. 
Mintha a Nappal együtt utaztam volna a pokol fenekére. 
D.J. Asztalodon Márai 1943-44 es naplója. Hogyan szól ez neked? 
V.S. Márai e művében a szellemi szenvedésről vall, ahogy egy író megélte osztályá-
nak árulását és eltűnését, egy egész ország szellemi összeomlását, amiért saját népét 
és politikáját tette felelősé. Márai jól jellemzi ezeket a mindenkin keresztül törtető, 
karrierista, kegyetlen és ostoba embereket, akik kivették részüket az ország elpusztí-
tásában. Kifosztották, tönkretették legalább ötven évre. Én is ebben a rákövetkező 
ötven évben születtem. Ebben nőttem felnőtté. Éjjel Radnóti Bori naplóját olvastam. 
Megrendít, mint mindig , amikor az emberi nagyság még a halált is legyőzi. Felesé-
géhez írt levele megszégyeníti a világot. 
D.J. Kertész Gályanaplóját is olvastad... 
V.S. Kertész naplóját a könyv felétől egy kicsit óvatosabban olvastam. Néha felme-
rült a kérdés, vajon mi tartja életben Kertészt, aki briliáns mondatokba tudja foglalni 
a XX. század emberének helyzetét. Számomra a szenvedés, legyen bármennyire 
egyetemes, nem az egyetlen ok életben maradni. Úgy élveztem a könyvet, hogy egyre 
kevesebbszer akartam kinyitni, de közben tudtam, hogy nem akarok lemaradni gon-
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dolatairól. De kétségtelenül ébresztő. Briliáns halottkém. 
D.J. Hogyan festesz az utóbbi időben? 
V.S. Mostanában észrevettem, hogy úgy dolgozom képeimmel, ahogy a vadász fá-
rasztja ki vadját, hogy a végén elgyengülve, feladva, megadja az ellenfélnek az utolsó 
döfés tiszteletét. Hagyom, hogy képem lassan, napról napra érjen, és csak kicsiket 
”döfök” belé, hogy annál nagyobb legyen a győzelem érzete. Nem ledöfni egyből, 
hanem a veszély érzetével és lehetőségével, minél közelebb férkőzni a nemes vadhoz, 
hogy a végén szemtől-szembe, egymás leheletét, lihegését magunkba szívva megad-
juk a végső döfést, amivel az örök vadászmezőkre küldjük a művet. Így transzponál-
juk át e világból a másikba. 
D.J. Milyenek a festői válságaid? 
V.S. Például késői kelés, kevés értelemmel. Szürke, borongós halál a természetben. 
Bach Goldberg variációit hallgatom. Teljességgel kifejezi érzelmeimet ilyenkor. Nem 
festek heteket, csak írok. Ez is valami, bár jobb szeretnék festeni, de az írópapír a 
legolcsóbb anyag. Ecseteim is haldokolnak. De nem panaszkodhatom, hiszen ilyen 
időkben kezdek megérteni dolgokat, és ez nyugalommal tölt el. 
D.J. 2000-ben átvettél egy neves díjat, melyet a finn kritikusok az év legjobb kiállítá-
sáért adtak. Ez volt a tied. Utána meg hazagyalogoltál a téli hidegben, mert nem volt 
buszjegyre pénzed..  
V.S. Igen. A kultúra múzeumában adták át. A finn Művészet újság vezéregyénisége 
Otso Kantokorpi nyújtotta át, fekete pólójában, rajta, „köszönöm Tolsztojnak, hogy 
megmentett a művészettől” felirattal. Az én válaszom erre az idézetre az volt, hogy 
„Köszönöm a művészetnek, hogy megmentett az öngyilkosságtól.” Megsétáltattak, 
majd elvittek megebédeltetni. Akkoriban vesztettem el a műtermemet és igen le vol-
tam égve. Annyi pénzem sem volt, hogy a ruhatárat kifizessem. Haza felé gyalog 
mentem, mert nem volt buszra pénzem. Elég perverz érzés volt. 
D. J. Hogyan indult a 2005-ös év?  Külsőleg nagyon aktívnak tűnik, hisz februárban 
közösen kiállításod volt  Nea Lindgrénnel és Juha Valkeapäävel a Magyar Ház a Ga-
léria U-jában, melyen képeid, nagyapádról készült filmed volt látható és Juhával 
performanceokat is tartottatok. Áprilisban a Finn Képzőművészeti Szövetség Galériá-
jában állítottál ki. És ez csak az év első fele. 
V.S. Ez az év alkotóilag lassabban indult, mint máskor. Majd három hetet kellett vár-
nom, míg megszültem az év első munkáját. Ezek az első munkák mindig jelentőség-
gel bírnak, mert megadják  irányát az évnek. Sokszor merült fel a múlt évben a ké-
tely, hogy nincs tovább. Amit a művészetemben művelek, többé nem megoldás szá-
momra. Más felé kell néznem a társművészetek területén. A Bruegel Symphony is 
egy ilyen kísérlet, ahogy a performance-k is, a film, az írás. De minden kísérlet elle-
nére, az egyetlen dolog, ami tökéletesen kielégíti létem, az a képzőművészet. Minden 
más csak oldalprojekt. Nehéz kiutat találni, és talán várnom kellene kiállításom vissz-
hangjáig, hogy hogyan, merre tartsak tovább. Félő, hogy minden energiám  és igye-
kezetem ellenére ez az év a lassú alkotás éve lesz. Saját temperamentumom és belső 
érésemet egyensúlyban kell tartanom valahogy. A képzőművészet tere szűkül, míg a 
társművészeteké tágul. Számomra a zenében vannak meg azok a lehetőségek, ame-
lyeket jelen esetben nem látok a festészetben. De a zenében bizonytalan vagyok, mert 
nincs meg a technikai felkészültségem, hiába szólalnak naponta meg újabb és újabb 
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szimfóniák a fejemben, ha egyszer emberfelettinek érzem a lejátszását. Brueghel 
Szimfónián is lassan két éve dolgozom és Nikit (Máté Nikoletta) is be kellett vennem 
a kották letisztázásához. Nélküle nem menne. Ezért köszönet neki. A nagy kérdés 
ebben az évben az, hogy mit vetek és mit aratok. 
D.J. Manapság Finnországban is nagyon gyakori, hogy a képzőművészek rövidebb-
hosszabb értelmezéseket írnak műveik nézőinek. Szerinted szükséges ez?  
V.S. Művésznek saját képeiről írni öngyilkosság. A művészet nem azzal foglalkozik, 
amit az ember tud, hanem azzal, amit érez, ezért minden szöveg, magyarázat, mely 
erősíteni kívánja a művek értelmezését, csak gyengíti. Goncsarov Oblomovjában a 
hős rajtakapja inasát, amint verseket szavalgat. „Érted a verseket?” - kérdezte gúnyo-
san. „Ha érteném - felelte az inas-, akkor nem lenne vers. Egyetértek vele. A művé-
szetekben meg kell hagyni a felfoghatatlant, a misztériumot, ami fentről jön és az 
alkotó tudatosan, vagy tudattalanul veszi az adást, a programot, amely alkotásra kész-
teti. Ha a művészet egyértelmű, logikus és áttekinthető lenne, nem foglalkoznék vele.  
D.J. Legutóbbi kiállításodban, Die Geburt der Tragödie, hatalmas képein (2X3 méte-
resek) gyönyörűen kerülnek elő olyan mesterek, akikkel közös témáid vannak. Mesél-
nél arról a számodra fontos előtörténetről, mely képeid megalkotására késztetett? 
V.S. E kiállítás anyagát négy nagyobb témából válogattam össze, melyek az utóbbi 
két évben foglalkoztattak. Nietzsche, Brueghel, Schubert és Böcklin. Munkáimmal 
nem csak az alkotásokra reagáltam, hanem a korra, amiben megjelentek ezek az alko-
tók és e kor szellemi - lelki kapacitását mértem a mai korhoz, emberhez, közösség-
hez, társadalomhoz, időhöz és térhez amiben élek, élünk. E négy témának közös kiin-
dulópontja Nietzsche, A tragédia születése című fiatalkori tanulmánya volt, amiben a 
dionüszoszi és Apollóni emberkép felvázolásával foglalkozott. Csak annyiban követ-
tem Nietzschét, amennyire egyetértettem vele, máskülönben saját fejem és szívem 
után mentem. Tehát munkáimban felesleges Nietzsche filozófiai rendszerét keresni. 
D.J. Vegyük ezt a négyes fogatot egyenként sorra. Schubert? Böcklin? 
V.S. Nemrég jöttem rá, a korábbi korszakom, melyet a Cosmic Daybook munkái je-
leznek, mind ezekre a nagyméretű képekre készített fel vonalaival, energiáival, im-
pulzusaival. Először Schubert - A halál és a kislány nagyméretű partitúráin dolgoz-
tam. Majd hozzájött Böcklinnek A Holtak szigete. A kép érdekessége az, hogy Böck-
lin nagyon kevés képet festett, sőt, tulajdonképpen az egyetlen ismert képe, önarcké-
pétől eltekintve. A holtak szigete a kor érzelmének és szellemének divatos, romanti-
kus ikonja volt, ezért Böcklin szinte egész életében ugyanezt a képet festette újra és 
újra. Ilyen a művészettörténetben majdnem egyedülállóként van jelen.  
D.J. Brueghel? 
V.S. 2003-as madridi utam alatt Pieter Brueghel képeit nézve, döbbenetes felismerés-
re jutottam. Képei teli vannak hangjegyekkel, kottákkal. Előbb ezeket lefordítottam 
partitúrákra, majd képi anyag is született „Brueghel Symphony” címmel. A zenei 
anyagon éppen most dolgozom Máté Nikolettel, és ha minden jól megy, az év végére 
elkészülnek a felvételek. 
D.J. Nietzsche? 
V.S. Nietzsche A tragédia születésével hívta fel magára a figyelmemet. Minél többet 
olvastam, annál több réteg bomlott ki alóla. Nietzsche számomra maga az ellentmon-
dások tárháza, és azt sem mondhatom, hogy különösebben szimpatikus lenne, de szá-
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momra ugyanúgy működik, ahogy 15 évesen Orwell gondolata, munkája. Az évek 
során kezdett megtörténni, beigazolódni, és egy olyan örvény-folyamat kellős köze-
pébe vitt, aminek a végét látni sem lehet, de minden, ami jelenleg történik a világban, 

mintha őt igazolná. A legvadabb gondolatai váltak és válnak valóra nap, mint nap. 
Nietzsche elvezeti az embert a probléma alapjaihoz, oda, hogy az ember nem vette 
komolyan a metafizikai hagyományokat.  A tragédia „születése” munkám arról szólt, 
hogyan lehet egy műben megszólaltatni a dionüszoszit és az Apollónit, a teremtettet 
és a teremtőt. Ez a kettőség, ellentét vagy különbözőség így nem csak emberi, de 
művészi problémává is nőtt. De erről majd még alább beszélek. 
D.J. Ezt a kettős harcot többféleképpen is boncolgattad. Juha Valkeapää hangmű-
vésszel tartottatok egy performanceot, melyben Juha hegedül és mezetlen Dionü-
szoszként jelenik meg babérlevelekkel fején, borral kezében, és táncol a zenére, míg 
rád, Apollóra is rá nem ragad a hangulat… 
V.S.  Számomra az apollói emberkép a nyugati civilizáció individualista, egziszten-
cialista képe, a sorsát kezébe vevő humanistáé, aki, bár alkotóként lép a színre, szen-
ved, mert alkotásának, létének értelme bizonytalan olyan értelemben, hogy „tudása” 
miatt elveszítette az ős-egy képét. Isten helyett önmagát helyezte a középpontba. Így 
viszont elveszítette azt a biztonságot adó mércét, amihez képest embernek nevezheti 
önmagát az ember, és ami  kritériuma az emberré levésnek. A dionüszoszi embernek 
ilyen problémái nincsenek. Tudja a mércét, mert az ős-egyhez tartozik. Közösség-
ként, de nem tömegként, személyként, de nem egóként. Ismeri létének jelentőségét, 
mert tudja, hogy ő az Egy-alkotó része, és ezért felelőséggel tartozik. A dionüszoszi 
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mámorban az ember elveszíti individualitásának tudatát, feloldódik, egybeolvad az ős
-eggyel. Eme egybeolvadás révén a kollektív víziók és képek örvénye az egységbe 
rántja az embert. De a kábulat után jön a kijózanodás, mindenki visszaesik saját elkü-
lönült létébe. Ez a kijózanodás veszélyes pillanat. Tragikus. A tragédia nem más, mint 
ebből a kollektív ős-mámorból való kiesés. Az elkülönülés. És ez egyben elbukás is. 
Ezt az elbukást szenvedi meg az ember, bűnként és  büntetésként. Munkáim ezzel a 
problémával foglalkoznak, a fragmentálódott emberrel. A modern dualizmussal, 
amely maga a tudathasadás. Munkáimban az ember és környezete kapcsolatát figye-
lem, az egymásra hatást, lelki-szellemi és fizikális szinten. Miként van jelen Dionü-
szosz és Apolló. Ez számomra nem csak emberi, de művészi probléma is.  A modern 
ember már nem is annyira a halállal küzd (persze, azzal is), mint inkább önmaga 
megismerésével, meghatározásával, a nagy problémával, amit a humanizmus hozott 
felszínre az Egység elveszítésével. Így vált az egy-ség két-séggé. Az ember nem egy-
séges többé, csak fragmentumokban tud élni, gondolkodni, cselekedni. A modern 
ember sokat gondolkodik a sorsról, nyilván azért, mert rájött, hogy nincsen többé 
sorsa. Ideológiák, hatalmak, rendszerek és törvények között sodródik, és rádöbben, 
hogy amiről azt hitte, saját sorsa, az nem más, mint tömegsors. 
D.J. Képeidben felhasznált anyagokat nézve az Arte Povera jut eszembe. Hogyan 
viszonyulsz az Arte Poverához, mely anyagkezelésében tiltakozik a fogyasztói társa-
dalom ellen, és ezért újrahasznált anyagokból építkezik. 
V.S. Munkám annyiban különbözik az Arte Poverától, hogy anyaghasználatom nem 
ideológiai szempontok alapján történik. Az  előttem már használt anyag olyan törté-
nelmi és emocionális töltettel rendelkezik, amely segít irányítani a befogadót a szelle-
mi és érzelmi azonosulásra. 
D.J. E kiállítás után milyen irányba lépsz tovább? Mit keresel? 
V.S. Egyfajta kubizmust, ami rokonságban van Giotto-val, rokonságban van az iko-
nosztázokkal. De mégsem kép, mégsem figura. Valamiféle térmunkára, kép-
szobrokra gondolok, de anyaguknál fogva mégiscsak a festészet felé mutat, mint a 
szobrászat felé. Hogyan lehet visszatérni a figurális festészethez, úgy, hogy mégse 
hasson figurálisnak és benne legyen az a vonal, amit az utóbbi két évben csináltam. 
Nehéz, nagyon nehéz ügy. Egy lépés előre, kettő hátra. 
D.J. Kit ajánlanál most a legfrissebb képzőművészeti benyomásaid közül? 
V.S. Tegnapelőtt Penck műveit néztem a Forsblomban. Azt hittem már immunis va-
gyok a művészetre, hogy nem tud tűzbe hozni. Legalábbis az, ami itt Finnországban 
történik. Penck művei letepertek. Erősebben érintet, mint Markus Lüpertz tavaly lá-
tott munkái. Le kellett ülnöm a földre, mert nem akartak a képek elengedni. Uralkod-
tak rajtam. Visszaadta hitemet ez a kiállítás. De mondhatnám Lawrence Carroll, vagy 
Kounellis munkáit is amit az utóbbi hónapokban láttam. Van Művészet!  
D.J. Búcsúzóul egy idézetet kérek tőled. 
V.S. Az a törekvés, hogy a megálmodott szépséget a társadalmi élet területén valósít-
suk meg, az arisztokrata exkluzivitás bélyegét viseli magán - ilyeneket ír Huizinga: A 
középkor alkonyában. 

Domokos Johanna 
Megjelent a LÁTÓ, szépirodalmi folyóiratban -200/7 
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Perger Dénes - a tájképfestő  

Magamról 

1964 telén kerültem Svédországba, ahol kezdetben mint motorszerelő kaptam 
munkát a Volvonál.  

A festészettel még Magyarországon kezdtem foglalkozni a háború végén, miköz-
ben egy, az oroszok által hátrahagyott lövedék megölte két iskolatársamat, nekem 
pedig szétroncsolta a jobb lábamat. Ez a baleset a csehszlovákiai Léván történt.  Egy 
évi kórházi kezelés követte, sebem még ma is kínoz. Balesetem egyetlen előnye, 
hogy a kórházi ágyamon elkezdtem rajzolni. Csupa vallási témát. Földöntúli  motívu-
mokban kerestem a vigaszt és a segítséget.  A szlovák partizánok minden szokásomat 
másként látták, családommal együtt kitelepítettek!  

Hát így indult el művészi pályafutásom. Magyarországon mindez folytatódott a 
Rákosi idők minden terrorjával.  

Amit a művészetből elsajátítottam, abban nagy segítségemre voltak Szabó Lajos 
és Demjén Atilla Munkácsi-dijas mesterek. Kisebb-nagyobb sikerrel számos 
kiállításon mutattam be Svédországban munkáimat.  

Tanárként  dolgoztam  az oktatásban és a felnőttek iskoljában is.                                                               
 Perger Dénes 

 
 
 
 
 
 

Munkái 
díszítik a 

stockholmi 
Magyar 
Házat.  

Ugyanott, 
immár 

második 
esztendeje 

vezeti a  
műkedve-
lők festé-

szeti körét.  
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Perger Dénes tájképei 
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Álomba zárt terek 
 

Mayer Hella kiállításai  
 
    Az OctogonArt Galériában  

    A kiállítást megnyitotta: Mélyi József művészettörténész. 
    Álom- és ébrenlét terei – ez is lehetne a fiatal festő első egyéni kiállításának címe. 
Mayer Hella idén végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő Szakán Szaba-
dos Árpád növendékeként, de Stockholmban is tanult festészetet. Évek óta Svédor-
szágban él, de rendszeresen látogatja szülőhazáját. Ez a kétlakiság, a sokféle hangu-
lat, hatás megélése, gazdagsága érződik többrétegű képein, pontosabban az a kettős-
ség, amit a vándorlás és a megtérés jelent számára – erről szól szobabelső-sorozata, 
az otthonról, mely szerinte „megnyugvás, elcsendesedés kényeztető helyszíne, az 
álomé, egy másik dimenzióé.”  
Az álom és a tér kulcsszavak Hella festészetében. Színes fapáccal festett álom-
sorozatán saját belső élményét meséli el. Különös, meseszerű történetek, szürreális 
terek váltakoznak leheletfinom, mégis erőteljes felületein.  

„A történet illanó, és lehetetlen. Őriztem a percekkel együtt, amíg álmodtam. Fel-
oldódás és eltűnés éppoly szerves része a történetnek, mint az ábrázolt események. A 
többi képemmel ellentétben itt többnyire csak figurák vannak, semmi más. Sziluett-
szerű, romantikus és mesés figurák.”  
    Legújabb vidámpark-sorozata tobzódik a színekben, a játékos elemekben, mely 
mozgalmasságot visz  halk álomvilágába.  

„A csönd és a lendület egyszerre uralkodik. A képeim legtöbbször néptelen helye-
ket ábrázolnak. Én nem magánnyal azonosítom ezt a néptelenséget, hanem felkészü-
léssel a jövevény fogadására. Megfestem a szobát, a parkot stb. és teret adok kedves 
fantáziafiguráimnak a cselekvésre. Egy lakójuk vagy látogatójuk már akad: az, aki a 
kép előtt áll (vagy a festő, vagy a néző). Oldalról beléphet valaki más is. Megtörtén-
het, hogy a kép mégis népes: hinta alján, asztal alatt, függöny mögött valaki bujkál. 
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De ha mégis magányt sejtenének, az sem baj. A kép rólam szól addig, amíg én állok 
előtte. Utána már a következő nézőről szól.” 

Mayer Hella, e különös látásmódú és kifinomult tehetségű fiatal festő,  Újabb 
egyéni kiállítására 2009 őszén kerül sor az OctogonArt Galériában, de a kiállítóhely 
állandó anyagában folyamatosan megtekinthetők és megvásárolhatók művei. 
 
    Krimi az autóparádén (és egyéb katasztrófák)  
 
    A kiállítást Tóth Krisztina író nyitotta meg, közreműködött: Mohai Gábor előadó-
művész, zenél: Katona Zsombori Éva és Csordás Gábor. 
    Mayer Hella, többször szerepelt már – mindig nagy érdeklődéssel kísérve – az 
OctogonArt Galéria tárlatain. Legelső egyéni kiállítása 2006 őszén nyílt a galériában. 
Most újra egyéni tárlattal jelentkezik – legfrissebb, izgalmas, mozgalmas olaj- és 
pácfestményeivel. Finom érzékenységgel festett tereiben különös, meseszerű történe-
tek, hangulatok kergetik egymást – akár mint e képek témái: gyerekek, autók, min-

denféle mozgó szerkezetek, humorosan „kriminális” helyzetekben – e színes kaval-
kád, „parádé” lágyan borzongató ellentétben áll a „háttér”, az ódon, olykor egzotikus 
építmények, szobrok, kutak statikusságával, a tiszta, egy színnel festett felületek me-
ditatív hangulatával.  
          
    A Minyon bárban 
 
    Az OctogonArtt Galéria újabb kiállítási és eseményteremtési lehetőséggel bővült: a 
Király utcában frissen megnyílt szórakozó és kulturális találkozóhely, a Minyon bár 
helyiségeiben is tárlatokat nyit ezentúl. Először Mayer Hella lírai, színes pácfestmé-
nyeit csodálhatják meg a vendégek a bár kifinomult enteriőrjének falain, sajátosan 
meghitt miliőjében, előreláthatóan egészen tavaszig. 
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Mayer Hella: Álom (Pálmák alatt), papír, fapác, 57x80, 2002 

 
Az alkotó jegyzetei: 
 
Ötlet a kiállításhoz  

    Téma: a kiállítóhely, azaz a Trafó.  
    Ez lenne a közös a műalkotásokban. Valamilyen szinten direkt a helyszínhez kap-
csolódna, vagy a helyszínről szólna. Az alkotó nem kell,hogy eltérjen eredeti munka-
módszerétől, hanem beolvaszthatja.  
    Esetleg a Trafó eredeti rendszeres „lakói” megjelennek a műben. Eredeti terükben 
vagy nem. Például részemről az én megszokott képi szereplőimmel  találkozhatnának 
(lány, őz, nyúl, szobor, sövény stb.) De elég lehet egy művészről árulkodó jel.  
Krimi a Trafóban. Valami gyanús eseményt sejtető képek a Trafó terében. Esetleg 
direkt nyomok. Mindenki saját munkájával nyomot ejt, ál- dokumentál stb. Egymás-
sal megegyezve, vagy egymástól függetlenül.  
    Lehet kombinálni aktuális társadalmi problémákkal, ha valaki azon szeret rágódni.    
És lehet egy vagy több meghatározott ember kapcsolatát ecsetelni. ( Születhet művé-
szek és trafósok összezárásából kis história.)  
    Bűnügyben lényeges a „miért”.  
 
    Néhány gondolat képeimről  
   
    Alkotás folyamata.  
    Összegyűjtöm a rám hatást gyakorló képeket: gondolatban  (emlékképek, álmok, 
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olvasott könyvek, közvetlen látvány, zene, film, festmények, rajzok, nyomatok, leve-
lek, cikkek satöbbi hatása), írásban (könyv, krimi, napló, vers, cikk, levél, mail), fo-
tón (saját amatőr vagy másé), számítógépre lementve (saját képek = mina bilder, ins-
pirációs anyag), újságból kitépve (régi újság, új újság), ruháról leszakítva (csipke, 
cédula) etc.  

     
     Leülök a székre, előveszem a falemezt vagy vásznat és elkezdek festeni. Olajjal.  
Kézzel festve összeáll a kép adott anyag találkozásából. (Kenek, törlök, átfestek, több 
réteget festek, kitakarok, tépek, vágok, újra átfestek és így tovább).  
    Éppen készülőben lévő képeket adott helyzetben való érzéseim alakítanak: témá-
ban és technikailag is. Nagy szerepe van a véletlennek (éppen  észrevettem valamit; 
véletlenül elkentem valamit; meg akarok szabadulni valamitől, de félúton a megsem-
misülés felé megtartom mégis; valamit közben átélek, meghallok; valami elszomorít, 
felvidít, mérges leszek például.) A képek saját állapotomat tükrözik. Utólag veszem 
ezt észre.  
    
    Van néhány téma, ami megragad újra és újra évek során, évek óta. A tár bővül.  
Park, Kert, Szobor, Sövény, Labirintus, Erős napsütés, Építészeti elemek, díszítések, 
Kilátás, Sivatag, Part, Végtelen, Autó, Régi autó, Süti, Linn, Kő, Bokor, Madár, Kút, 
Szoba, Bútor, Füst, Templom, Oltár, Szülőváros, Alaprajz, Csoda, Kutya, Szerelem, 
Tükör, Lámpa, Ágy, Szék, Ablak, Tűz, Hajótörés, Repülő, Ég, Felhő, Fa, Víz, Ruha, 
Vadállat, El tünés. És a többi.  
    
    Képek, amiken Linn látható  
 
    Egymástól független képek. Azt hiszi az ember, hogy valami történik. Én is azt 
hiszem. De tulajdonképpen nincs egy kitalált történet. Egy képzeletbeli és egy igazi 
Linn éli világát, amibe esetleg belátást nyerhetünk.  
    Linn belefeledkezik abba, amit éppen csinál. Nincs közvetlen kontaktus közte és 
köztem. Én csak egy szemlélő vagyok a háttérben, akit észre sem vesz.  
Saját belső képeimbe - ami már létezik, mint egy belső város, világ, stb. és alakul, 
mindentől, amit átélek, látok - beleképzelem a lányomat, amint ott él - így a saját 
tapasztalataimat stb. ő gyerekfejjel meglátja; így találkozunk lélekben, vászonra 
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„vetítve” ketten; és vele, „általa” láttatva bejárom „világomat”, azaz gyerekszemmel, 
szűz szemmel. Technikailag őt fotózom mindenféle helyzetben, utána többnyire kira-
gadom az fotón látható környezetből (vagy azt átalakítom) és belerakom egy teljesen 
másba. Így jelenik meg a valóság és a képzelet együtt.  
    Hangulatilag azt szeretném elérni, hogy a valóság-képzelet határán lévő kép ala-
kuljon ki: nem egyértelműen szürreális, de majdnem, sőt. Szabad, szinte giccses is 
lehet. Viszont szeretem, ha festészetileg helyén van minden.  
 
    Mayer Hella befutott 
 
     Gyerekkorában láttam kiáltó-remek, szellemes és lírai illusztrációit a kolozsvári 
Marton Lili mesekönyvében. Nem kislány-rajzok voltak - egyszerre érett s hamvas 
képjátékok. Janikovszky Éva imádta volna, terveztem is az összehozást, tudjuk: el-
maradt végleg. Én meg szinte féltem Hellától: micsoda felnőtt báj, bölcsesség rejtőz-
het ebben a gyerekben. A könyv, hála neki is, olyan jó volt, hogy Pesten kalózkiadása 
is fölbukkant. Igaz, az 1914-es születésű Marton Lilihez is illett a kivételes. Akit mí-
toszokkal suttognak körül, az biztos érdekes ember; nos, Lili angol álnéven futott be 
színpadi szerzői karriert, egyik nagyszüleje, mondják, japán volt (s Lili hunyori mo-
soly-tekintete ettől csak talányosabb lett). Akik az irodalmat még ámulattal zsongták 
körül, pletykákból is aranyködöt szitáltak köréje, mesélték, hogy csinos ifjú újságíró-
ként a kolozsvári Central szállóban interjúra kereste fel szobájában a még hálóinges, 
alvó Móricz Zsigmondot, s nemcsak interjú lett belőle. De hát ezek mind ellenőrizet-
len, jóindulatú, kedves mesék. Semmi gonoszság, csak tisztelgő történetek.  
    Hella mosolyogva, de égő-komolyan vette a képet, a képzőművészetet, a festést. A 
szerelmi véletlen a kolozsvári lányt (apja orvos, anyja kedvenc festőm), kisodorta 
Stockholmba, ott is, itt Pesten is festő- akadémiát végzett, dolgozatvédése szenzáció 
volt, amit csak azért nem részletezek, hogy ne ezren irigyeljék, csak százan. Történt 
pedig, hogy az Andrássy úti Kogart Ház (a magyar mecénás pompás kiállítóháza - 
ott, ahol egykor a fiatal művészek borzongó-viharos klubja csatázott) fél Európából 
összeszedte a legjobb végzős fiatal festőket - Mayer Hella egy egész tárlatfalat ka-
pott. Egyszer megnéztem módjával, visszafogottan, ujjongás nélkül, mert nem egye-
dül voltam, ott volt a csinos festő mama is, akinek több képe van Japánban és Indoné-
ziában, Hollandiában és Írországban meg Amerikában, mint Pesten - még azt hiszi, 
megint neki udvarolok a leánya képeit csodálva.  
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    Aztán az OctogonaArt kért fel néhány fiatal végzőst. Jöttek a jó szemű profik, és 
Hellától annyi művet válogattak össze, hogy megtelt a Logodi utcai terem. (Nem, 
Várfok utcai - a Logodi csak Kosztolányi miatt jutott eszembe). Amilyen visszafo-
gottnak tűnt a Kogart-falon - pasztellszínű, nagy, nyugodt, csak a felszín alatt izgatott 
felületek - oly ezerszínű a Várfok utcai. A megnyitón annyian voltunk, hogy a boldog 
tömegtől alig látszottak a képek, néhányan másnap, harmadnap szöktünk vissza, mint 
valami bolondok, imádkozni és magunkban kacagni-énekelni a képek előtt.   
Ilyenkor néhány órára megfeledkezünk arról is, hogy sárkányfog-vetemények va-
gyunk mindannyian.  
 
   A Zsomboriak 
    Most épp az Egyesült Államokban állít ki Zsombori Erzsébet, szinte csöndben: 
talán már tizedszer. Hol New Yorkban, hol Floridában, Washingtonban: néha könyö-
rögnek neki, hogy jöjjön már. Tavaly New Orleansban a tájfun elől egy pap mentette 
meg az évi nyári ünnepségek díszhely-pavilonjában a  tárlatát, s ahogy az e-mail kap-
csolat helyreállt, boldogan jelentette, hogy minden festménye ép. De hát Írországban, 
Japánban, Németország, Ausztria számos városában, Stockholmban, Hollandiában, 
Toscanában, Horvátországban műértők százai ismerik a nevét.  
    A sejtelmes dekorativitás és a gondolat-társítások egész láncolatát elindító, sugal-
mazó erejű játékosság művésze ő, soha hivalkodás, soha olcsó trükk - gyakran már 
zordul eszköztakarékos festészettel szólítja meg képe vendégeit, talán azzal vesztege-
ti meg őket, hogy egyetlen hangszer „portréjával”, az őszi fa megadó vonalrendszeré-
vel lep meg, voltaképpen képi fölfedezések sorával mélyebb gondolkodásra késztet, 
bebizonyítja, hogy a keserűségben is van gyönyör, messzire repülő madarainak kékje
- feketéje-sárgája arról is szól, hogy az se hagy el bennünket, ami elszáll, mert soha el 
nem felejthető. 

    Semmi sem idegen tőle, ami emberhez méltó. Napokon át lapoztam több mint 
száz országból érkezett, mintegy háromezer vendégének bejegyzését sok-sok vaskos 
kötegben őrzött emlékalbumában: kínai, portugál, indonéz, görög, angol, kanadai, 
skót, izlandi, maláj, ausztrál, svéd festők, szobrászok, műgyűjtők, grafikusok, egyete-
mi tanárok térnek vissza újra meg újra a budai galériába, a képeihez, és hívják meg 
városaikba műveivel.  

Idén pedig az év egyik nagy festő-felfedezettje, akinek valamennyi államvizsga 
dolgozat-festményét a Kogart Ház megvette: a lánya. Pszichiáter orvos-apja nevét 
viseli a Stockholmban élő ifjú hölgy, Mayer Hella, akinek a Várfok-utcai  Octogonart 
vagy ötven munkáját mutatta be nyomban. Zsombori Erzsébet operaénekesnő nénje, 
meg édes húga is sikeres festő: a genetikus Czeizel doktor lenne a megmondhatója, 
hogy miként van ez.  
    Dolgozószobámban három Damó István-grafikán és Tamás Klára Apám könyve 
című regényem első kiadásának borítólapjára készített karcán kívül, meg kedves ba-
rátom-kiadóm, Kocsis András Sándor rólam készített portréja mellett hat Zsombori 
Erzsébet-festmény látható; rövidesen újra fölkerül két Csehi Péter-mű is. A tizenhá-
romból tizenkettő erdélyi művész munkája. Otthon érzem magam a szobámban. 
  

Diurnus 
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           Budapesten, URBANSCAPE címmel közös kiállításon szerepeltek  

Mayer Hella képei az AKKU-ban.  

  

    Mayer Hella munkái a Képtár mellékletben 
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 „Mindig szerettem rajzolni” 

    Interjú Fejes Orsolya Sarolta akrilfestővel 
 

Susy B.: Szívdobogtató élmény, ha valaki az első  kiállítását rendezheti. Még 
nagyobb öröm és büszkeség, hogy egy magyar művésznek külföldön van erre lehető-
sége. Ma, 2009. május 4-én 5 órakor az Ishøjban lévő Kultur Café-ban kerül sor kiál-
lításod megnyitójára. Milyen gyermekkori emléked van a festéssel, rajzolással kap-
csolatban? 

Orsolya: - A családi történetek szerint már gyermekkoromban nagyon jó volt a 
mozgáskoordinációm és a finom motorikus mozgásom. Ezt bizonyítja az, hogy már 
zsenge óvodás koromban sikerült vonal mentén színeznem, amire szüleim természe-
tesen végtelenül büszkék voltak. Ezen képességem azonban háttérbe szorult, ill. rej-
tetté vált. Saját emlékezetem szerint mindig is szerettem rajzolni, és a másolások na-
gyon jól mentek, de egyéb alkotásaimmal nem igazán voltam megelégedve. 

Susy B.: - Tanulmányaid során mennyire szeretted a rajzot és a művészettörténe-
tet, illetve melyik részét vagy stílusirányzatát szeretted és miért? 

Orsolya: - Minden olyan tanórát szerettem, amely kapcsolatban volt a kreativitás-
sal, kézművességgel. Egész egyszerűen megszűnik a világ, amikor festek, horgolok 
vagy varrok. Általában a tevékenységeket szerettem, nem pedig az elméletet, de azt 
hiszem, talán az impresszionizmus áll hozzám a legközelebb. Számomra van benne 
valami álomszerű és harmonikus. Szeretem az impresszionista színeket és formákat. 
Mindig szerettem rajzolni, de szinte csak dekorálásra (boríték, meghívó, ajándékcso-
magolás) használtam ezt a tudásom, mert úgy gondoltam, nem vagyok elég jó ahhoz, 
hogy „igazi festő” legyek.  

Susy B.: - Hogyan kerültél Dániába, miért pont ide jöttél? 
Orsolya: - Mindig is vágytam arra, hogy külföldre menjek, megtapasztalni egy 

másik kultúrát, más szokásokat. Sokáig azonban erre nem volt lehetőségem. Az egye-
tem után azonban úgy éreztem, hogy ki kell valami mást próbálnom, meg kell tapasz-
talnom, milyen is az élet külföldön. Sok irányban tapogatóztam, és végül ide, Dániá-
ba kaptam egy ösztöndíjat egy højskole-ba, amit örömmel elfogadtam. A højskole-
ban kezdtem el igazán komolyabban foglalkozni a kézművességgel.  

Susy B.: - Hogyan kerültél Dániában kapcsolatba a művészetekkel? 
Orsolya: - A højskole támogató, bíztató légkörében, illetve a rengeteg kreatív, 

kézműves foglalkozás keretében tudtam több mindent kipróbálni, úgymint festés, 
fazekasság, üvegégetés, nemezelés és ezüstékszer készítés.  

Susy B.: - Részt vettél-e már művészeti alkotótáborokban, ill. volt-e már alkotá-
sod kiállítva? 

Orsolya: - Gyermekkoromban kétszer voltam kézműves táborban: egyik alkalom-
mal tűzzománcozni tanultam, másik alkalommal pedig fazekasságot. Ez volt életem 
első kiállítása, ha a højskole családi napját nem számítjuk bele.  

Susy B.: - Miért pont az akrilfestés tetszett meg? Más területen is kipróbáltad 
magad? 

Orsolya: - A különböző technikák különbözőképpen fejezik ki ugyanazt az érzel-
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met, hangulatot, és ezért minden hangulatnak, érzelemnek, „történetnek” megvan a 
mega „kifejezési módja”, technikája. Számomra a legtöbb esetben az akrilfesték az az 
eszköz, amellyel legjobban meg tudom jeleníteni, ami bennem van. Kipróbáltam több 
dolgot, és viszonylag sok képem készült szénnel, pasztellkrétával, valamint olajkrétá-
val. A képek, amikor formálódnak bennem, „megmondják”, hogy milyen eszközt, 
milyen méretet kell használnom. Ők választják ki a megjelenési formát. Lehet, hogy 
ez kicsit furcsán hangzik, de a képeimet nem tudnám más méretben, más technikával 
elkészítve elképzelni, csak jelenlegi állapotukban.  

Susy B.: - Mit érzel, amikor festesz? 
Orsolya: - Egyszer írtam egy „verset”, amely talán a legjobban fejezi ki azt az 

érzést, amit festés közben érzek, amikor semmi más nem fontos, amikor csak én va-
gyok és az ecset. Itt a „vers”: 

 
Mikor nem számít az idő, a hely, 
Mikor nincs múlt, jövő, kizárólag csak a jelen, 
Mikor nincsenek zavaró, felesleges gondolatok, 
Mikor a test határai elmosódnak, 
a lélek és a világ eggyé válnak, 
Mikor a sejtek saját életet élnek, 
s maguktól teszik, mit tenniük kell, 
Mikor érzed, ettől több s jobb  
már nem lehet s nem is kell. 
Akkor érted el az elérhetetlen tökéletesség  
mindent elsöprő élményét! 
 

Susy B.: - Milyen élmény ihlette az Öreg hinta és a Történetek fája című képe-
ket?  Mit szimbolizálnak az egyes képelemek? 

Orsolya: - Az igazat megvallva nem szeretem elmesélni a történeteimet, mert úgy 
gondolom, minden emberben más történet jelenik meg egy-egy kép láttán. Ha már 
történetet kell mondani, akkor azt mondanám, hogy a leszakadt hinta a régmúlt, tá-
volba veszett, gondtalan gyermekkort szimbolizálja. A Történetek fája című képben 
több, általam készített kép fellelhető. Nekem a fa az életet, az egyéni fejlődést szim-
bolizálja. Minden ember életében vannak hosszabb-rövidebb, ámde jelentős történe-
tek, és ezekből a történetekből jelenítettem meg párat a Történetek fája  képben: a 
szomorúságot, az örömöt, a szerelmet, a gyermekkorban tovatűnő játékosságot.  

Susy B.: - Miért szeretsz maszkokat festeni? 
Orsolya: - A maszkok az emberek arcai. Minden ember más és más arcát mutatja 

a különböző helyzetekben, társaságokban. Mindegyiknek megvan a helye, hangulata. 
Sok ember meg akkor is mosolyog, amikor a kínok kínját éli át, míg mások fájdalmat 
mutatnak, mikor nem is azt érzik. A maszkok arról szólnak, hogy mit, illetve mit nem 
mutatnak magukból az emberek.  

Susy B.: - Említetted, hogy szeretsz sorozatokat festeni, például a fákat ábrázoló 
képek. Mi az indíttatása ennek, és mi a célod a sorozatképekkel? 

Orsolya: - Ha már az előbb is  a történetekkel magyaráztam a képem, most is 
azzal teszem. A sorozataimban egy nagy történet pillanatkepeit szeretnem megmutat-
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ni, és inkább egy hangulatot kifejezni, semmint az egész történetet elmondani. A há-
rom fám az emberi fejlődés állomásait mutatja: a gyermekkort, az ifjúkort és az érett 
felnőttkort. Az olajkréta rajzaim pedig kapcsolatok pillanatait mutatják: a harmóniát, 

a viszonzatlan szerelmet, az egységet és a generációk eltérő útjait.  
Susy B.: - Művészeti terveid?   
Orsolya: - A festés a kreatív kézművesség számomra hobbi. Eredeti szakmám 

pszichológus. Szeretnem viszont ezt a kettőt összekombinálni a művészet terápia 
keretein belül. Úgy gondolom, hogy a kreatív, alkotó tevékenységek nagyon haszno-
sak lehetnek a személyiség fejlődésében. Az alkotó tevékenységben ki tudnak feje-
ződni olyan gondolatok, érzések, amelyeket a személy nem tud megfogalmazni, illet-
ve amelyek csupán a tudatalattijában léteznek. Mikor azonban ezek a tudatalatti 
„dolgok” kifejeződnek, az ember már tud velük foglalkozni, törődni. Olyan ez, mint a 
rettegés. Ha rettegünk, és nem tudjuk annak okát, akkor majdnem belepusztulunk. 
Viszont, ha megtudjuk, mi is az, ami kiváltja a rettegést (pl. egy farkas) akkor már 
tudunk ellene tenni, tudunk ellene védekezni. Így van ez a bennünk megbúvó lelki 
folyamatokkal is. Hatnak ránk, de mivel nem ismerjük őket, nem tudunk tenni elle-
nük. Ha azonban egyszer a felszínen megfogalmazódnak, akár szavakkal, akár képek-
ben, rögtön tudunk velük foglalkozni, meg tudjuk őket ismerni, esetleg meg tudjuk 
őket szüntetni. 

Susy B.: - Mi a művészi hitvallásod, van-e kedvenc művészed? 
Orsolya: - Művészi hitvallásom talán a fentebb leírt „vers” lehet. Elsősorban a 
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festés öröméért festek. De nagyon jó érzés az is, ha az emberekre hatnak a képeim, ha 
el tudok bennük indítani valamit, például egy érzést, hangulatot. Kedvenc művészem 
nincsen. Inkább képek vannak, amik megfogtak, amik jelentenek számomra valamit. 
Ilyen például Rippl-Rónai József Rózsát tartó nő című festménye. De az impresszio-
nisták állnak a szívemhez legközelebb.  

Susy B.: - Hogyan viszonyulsz a közönséghez, mit akarsz láttatni, esetleg mire 
akarod felhívni a figyelmüket?  

Orsolya: - Csak azt tudom megmutatni, ahogyan én látom a világot, amit érzek. 
Saját szubjektumom jelenik meg minden képemben, és örülök minden egyes pillanat-
nak, amikor a képeim hatással vannak másokra, megérintenek másokat.   
                                                                                            

Susy B. (Baják Zsuzsanna)  



    Bemutatkozó 
 
    1983-ban születtem Budapesten. Szeren-
csére azonban gyermekkoromat Budapest-
től 20 kilométerre, egy csendes faluban 
töltöttem. Kislányként is imádtam az aján-
dékaimat saját magam készíteni, és min-
denféle új technikát kipróbáltam. Az év 
fénypontja mindig az augusztus 20.-ai kéz-
műves vásárok voltak, ahol minden szak-
mába bepillantást nyerhetett az ember, és 
akkoriban még az a lehetőség is megada-
tott, hogy mindezeket személyesen ki is 
próbálhattam.  
    Művészi képzést sajnos nem sokat kap-
tam, de szüleim bíztattak, táborba küldtek 
(fazekas, és tűzzománcos tábor). Művészi 
képességeimet hobbiként próbáltam, pszic-
hológus lett belőlem Sokáig csak ajándék-
tárgyakat készítettem horgolással, szalvéta-
technikával, gyöngyfűzéssel, és mindenféle 

anyagok különböző módon való összekombinálásával.  
Két éve kerültem Dániába, egy højskole-ra, ösztöndíjjal. Az iskolában kaptam rá 

igazán a művészet ízére. Volt alkalmam kerámiázni, üveget égetni, festeni. Ott jöttem 
rá arra, hogy a bennem lévő feszültséget, érzelmeket, a legjobban kézműves, vagy 
művészi formában tudom megjeleníteni. Képeimet elsősorban a készítés öröméért 
festem, rajzolom. A tevékenység, az alkotás a lényeg, nem a kész termék. Örülök, ha 
másoknak is tetszenek az alkotásaim. Többen állították, hogy szépek, illetve azt, 
hogy„megérintik” a képeim. Lehetőséget kaptam, hogy kiállítsam a festményeimet 
Ishøjben.  

Pszichológusi szakmám fontos a számomra, ugyanúgy az „alkotás” is. Éppen 
ezért szeretném összekombinálni ezt a két dolgot a művészetterápia keretein belül. 
Hiszek abban, hogy az alkotás öröme, az úgynevezett „flow élmény” gyógyító hatású 
lehet. Igazán akkor lehet másokat megérinteni, egy alkotással, ha az az alkotó legbel-
ső énjéből fakad, és valami olyat mond el, amit a szavak nem képesek kifejezni.   

Pillanatokat, érzéseket, hangulatokat, történeteket festek, rajzolok. Saját pillanata-
imat, érzéseimet, történeteimet, amik olykor egybecsengenek másokéival, és ez örö-
met jelent számomra.  
    Munkáim  megtekinthetőek: http://picasaweb.google.hu/orsolya.fejes/Festmenyek# 
címen. 

 
Fejes Orsolya Sarolta 
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Kovács Dea Judit 
Így készült 

 
Az ötletadó élmény 

      2007 őszén szembesültem először Norvégia „színes” arcával a Brugatan, Osló-
ban. A hatás körülbelül olyan volt, mint amikor gyereknek elmondják, hogy az a mi-
kulás, aki az ajándékot hozza, az nem Az A Mikulás. Annak ellenére, hogy a tények 
azok tények - a látvány és a személyes élmény mégis mindig más. 
Ahhoz, hogy a forgatagot kellően kontrasztos formában megjelenítsem, szükségem 
volt egy olyan háttérre, amely tipikusan skandináv stílusúnak ismert és elismert nem-
zetközileg – esetleg világviszonylatban is. Erre a célra legtökéletesebbnek a 2008-ban 
megnyílt Opera épülete bizonyult. 
      Technikai leírás  
      Az épületről saját magam készítettem fotót, amelyet egy kis technikai segítséggel 
sikerült „foltokká” alakítani, majd ezt egy vászonra oldószeres festékkel kinyomtatni, 
80X60 cm-es méretben. A képen szereplő állatokat így filctollal és akrilfestékkel 
tudtam felrajzolni/festeni.  
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A kép mondanivalója 
A szereplőket – mondhatnám: fellépőket - gondosan, a világ minden tájáról válo-

gattam, miután szorgosan elolvastam róluk egy jó adag, az interneten található infor-
mációt.  

Az állatok sokfélesége és a helyszín kiválasztása összetett jelentésű. Maga a sok-
féleség azt szimbolizálja, hogy ilyen-olyan tulajdonságoknak köszönhetően mi is, 
mint valamennyi élőlény, mindannyian különlegesek, érdekesek és szeretetreméltóak 
vagyunk. Az egyének azonban nem csak a változatosságban, hanem abban is örömü-
ket lelik, hogy hozzájuk hasonlókkal képezzenek csoportokat, ezzel örökké kérdése-
ket vetve fel az Elhatárolódás és az Egybeolvadás szükségességének, hasznosságának 
és időszerűségének témája körül, mind egyéni mind társadalmi szinten.  
A társadalmi sokféleség, beilleszkedés, befogadás témájával az utóbbi időben sokan, 
sokféleképpen foglalkoztak Norvégiában, ennek aktualitását a nemrég lezajlott vá-
lasztásokat megelőzően és azt követően is a médiában elhangzottak ékesen bizonyít-
ják.  

Meghívott és önkéntes szereplők a képen: 
 
Repülősor, balról jobbra: 
1. kanadai vadlúd Branta-canadensis 
2. óriásflamingó Phoenicopterus roseus 
 
Hátul kukucskálók: 
3. ázsiai elefánt, Elephas maximus  
4. dromedár vagy egypupú teve Camelus dromedarius 
 
Trón:  
5. jegesmedve Ursus maritimus 
 
Lejtő: 
6. tapír Tapirus indicus 
7. tobzoska Manis javanica 
8. kilencöves tatu/övesállat Dasypus novemcinctus 
9. gazella Antidorcas marsupialis 
10. zsiráf Giraffa camelopardalis 
 
Napernyőknél: 
11.kis galago Galago moholi (bennszülött nevén hanamanama) 
 
Parti fekvő- és guggoló sor: 
12. oroszlánfóka Phocarctos hookeri 
13. cibetmacska Viverra zibetha 
14. rénszarvas Rangifer tarandus 
 
A merülést bemutatja: 
15. víziló Hippopotamus amphibius 
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Tóth Kati újabb munkái 
 
Tóth Kati (folyóiratunk 21-22 számában mutattuk be a 2863-2867 oldalakon)

tovább folytatja sajátos és egyáltalán nem szokványios gondolatgazdag művészi 
kisérletező munkáját. A newcasteli egyeten mesterkurzusának végén rendezett 
kiákllításának anyagából mutatunk be néhány művet.  

Tóth Kati a carlislei egyetemen moder művészetek szakán végzett, és 1994-től 
számos kiallításon mutatkozott be Svédországban és Magyarországon is.  

Jelenlegi kiállításának címe: Matemetikai képletek megfejtése. Rendhagyó filmes 
animációival, novemberben, a göteborgi  Nemes Endréről elnevezett csarnokban 
keltett feltűnést. Munkáiról a következő rovid beszámolót küldtre: 
„Mester Kiállítás 2008A mester fokozaton újabb kihívásokkal néztem szembe, így 
elkezdtem diagramokkal kísérletezni. Rájöttem, hogy a diagramok nem mások, mint 
vizuális dolgok önmagukban. Ha a diagramot összefüggés nélkül önmagában haszná-
lom, absztrakt formát kapok, amit könnyen lehet asszociálni más dolgokkal. Ezért 
úgy döntöttem, hogy keresek diagram képeket, amiket lerajzolok, és utána rárajzolom 
a vizuális dolgokat, amivel asszociáltam. 
A Matematikai Képletek Megfejtése A Göteborgi Magyar hét alkalmával jelentkez-
tem  animációval Nemes Endre emlékére. Kisfilmemet Nemes Endre Fekete tábla 
című festménye  inspirálta. Gyermekkorában Nemes Csehszlovákiában élt magyar 
kisebbségként és arra kényszerítették, hogy többek között csehül tanulja a számtant, 
azon a nyelven, amit egyáltalán nem értett. Miltrot Thomas szerint (mint olvasható a 
könyvében, Nemes vizuálisan próbálta értelmezni a matematikai képleteket, hogy 
észben tartsa őket, mivel a logikus magyarázat hiányzott. Rajzfilmem ezzel az ötlettel 
kísérletezik. Ez abból áll, hogy képleteket rajzoltam és megpróbáltam különböző 
vizuális képeket formálni és arra a következtetésre jutottam, hogy működik. Így el-
képzelhető és elfogadható, hogy valaki egy ismeretlen nyelv tudása nélkül kialakítson 
saját módszert.  
Loop Az ötletet ehhez a munkámhoz a diagramokról szóló mesteri kiállításom anya-
gából kombináltam az egyetemi éveimben tanult videózással. Így keletkezett, Loop 
címmel, diagram-animációm.”   

 
 
 
 
 
 
 
 
Egy kép  
Tóth Kati  
Loop  
című videós munkájából 
 



Tóth Kati munkái a mester fokot elnyerő angliai kiállításon  
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    A Sátántangó bemutatójának 
15. évfordulójára, Tarr ellenőrző 
felügyelete mellett elkészült a 
film felújított, digitális változa-
ta. A három lemezből álló DVD 
album először az amerikai pia-
con jelent meg. Nem örülök 
neki –kommentálta szűkszavúan 
a hírt Tarr Béla. (fotó: a DVD 
borítója) 
  A mozifilm kollektív élmény  
   Kis teremben láttam először a 
Sátántangót. Presszóasztalok 
mellett, tonett székeken feszen-
gett velem együtt három ember. 
Majd kettő, végül egyedül ma-
radtam. A második szünet előtt 
beszólt egy hang, -ha mindenki 
elment, leállunk. Végignéztem, 
de soha nem éreztem magam 
olyan magányosnak, kiszolgál-
tatottnak, mint akkor. Kényel-
metlen volt az ülés, csontig ha-
tolt a hideg szél, vert az eső. 
Fellélegeztem, amikor vége 
lett… Legközelebb videoszalag-
ról, több szünetet beiktatva néz-

tem végig. Jegyzetfüzettel a kezemben kényszerítettem magam arra, hogy a végére 
járjak a Sátántangót körüllengő titoknak. Nem sikerült s töredelmesen bevallom, 
időnként a gyorstekerőt is használtam. S most, az oslói vetítésen végre elért hozzám 
ez a film is. Nem szorongtunk ugyan a nézőtéren, jó fél ház volt, ötven, hatvan em-
ber. Zacskózörgés, ki-be járkálás nélkül, szinte lélegzetvisszafojtva merültünk alá 
Tarr lepusztult, reménytelen, hiperrealisztikus világába.  

Nagyon köszönöm, hogy eljöttek s ezen a szép, napsütéses, kora őszi napon ezt a 
zivataros, reményvesztett világot ábrázoló szemetet akarják végignézni –üdvözölte 
nézőit a vetítés előtt Tarr. A kitartott állóképek, a végtelen lassú kocsizások, panorá-
mázások alatt van idő minden apró részletet felfedezni. Olyan semmiségeket, amik-
ből a szemünk láttára egy egész világ épül. Itt kilátszik a szög a falból, szinte perce-
kig rajzolhatjuk ujjunkkal a hengerelt falmintákat, megszámlálhatók az ablakot borító 
légypiszkok. Együtt szuszogunk a dokival, szinte facsarja az orrunk a félig szívott 
cigarettáinak, pálinkájának a bűze. Együtt kocsmázunk a tanyabeliekkel, együtt da-
gasztjuk a sarat az örökké záporozó esőben. A szürke millió árnyalata. S nem ritka a 
teljes sötétség. Testközelben, idegeinkben. A teljes némaságban is brummog a hang-
csík, a teljes sötétségben is van egy gombostűnyi fénypont; folyton leköt valami.  
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S ott lélegzik, van, létezik körülöttünk még közel hatvan ember. Mintha arra szövet-
keztünk volna, hogy ellessünk valami titkot. Tarr Béla titkát. 

Stéphane Bouquet egy cikkében (La splendeur de Béla Tarr. Cahiers du 
cinéma, 1997) három korszakra osztja Tarr Béla munkásságát. Az első fejezetbe so-
rolhatók a 80-as években készült kvázi dokumentációs, “hótreál” filmek. A Családi 
tűzfészek, a Szabadgyalog, és a Panelkapcsolat. Bouquet szerint a második korszakba 
egyetlen film tartozik csak, az Őszi almanach.  

Minden besorolás önkényes és magyarázatra, rossz esetben magyarázkodásra 
szorul. Tarr Béla beszélgetésünk alatt hevesen tiltakozik minden skatulyázás ellen. 
Szerinte filmjei egymást követő, egymásra épülő egy mondandójú művek s azt tükrö-
zik, hogy a világ úgy rohadt, ahogy van, és változásra semmi remény. Bouquet nem 
is cáfolja mindezt, inkább kihangsúlyozza, hogy a besorolása szerinti harmadik kor-
szakot alkotó filmek, a Kárhozat, a Sátántangó és a Werckmeister harmóniák Tarr 
világvége hangulatának vetületei. Azt azért tegyük hozzá, hogy a Bouquet cikk meg-
írása után keletkezett, Simenon krimije nyomán készült A londoni férfi című film is 
szorosan belesimul az előző három alkotás teremtette hangulatba: “Az eső szakadat-
lanul zuhog, nemsokára vízbe fullad majd a világ, lehetséges, hogy az emberek, le-
mondva a mozgásról, tétlenül várják, míg megfulladnak? Igen, a film szerint lehetsé-
ges.… az Úristen elhagyja a földet, s nem küld Noét az emberek megmentésére. 
Nincs remény, csak várakozni lehet. A szereplők mozdulatlanok vagy táncolnak; a 
tánc tűnik az ember utolsó érdek nélküli, önmagáért való tevékenységé-
nek…”(Bouquet) 
 

A nagy család 
Tarr  szívesen beszélget közönségével, de csakis az előadások után. Az együgyü 

kérdéseket egy sátáni mosollyal söpri a félhomályba s a lepergett filmre hivatkozik. 
Látták, vagy nem?- kérdez vissza. S ha régebbi filmjeiről esik szó? Nézzék meg, ben-
ne van minden válaszom –s máris tereli a szót másfelé. Nagy kedvvel anekdotázik, de 
könnyen kedvét veszti a tudálékos kérdéséktől. A film az film, az irodalom megint 
más tészta –mondja. "Az utóbbi időben szinte csak irodalmi műveket viszek vászon-
ra, amit a hosszú előkészületek során alaposan átdolgozunk. Elsősorban magával a 
szerzővel, legtöbbször Krasznahorkai Lászlóval, de a stáb többi tagjával és felesé-
gemmel, Hranitzky Ágnessel." Kitér az olyan kérdések elől, mint “hogyan értékeli 
X.Y. legutóbbi filmjét?”, “mi a véleménye erről és erről a filmirányzatról?”, 
“mesélne a következő munkájáról?”, stb., stb. Nem könnyű interjúalany, de közvetlen 
kollégái, filmjeinek szinte állandó segítői, szereplői szuperlatívuszokban beszélnek 
róla. Például a Sátántangó 120 forgatási napján bőven lett volna alkalom összezördü-
lésre. S egy év alatt nem is lehetett annyi esős, borús napot találni, mint ami a filmhez 
kellett, évekig húzódott ez a közös munka. Csak egy elszánt, baráti, szinte családi 
közösség képes ilyen teljesítményre –mondja ki magyarázatként az utolsó szót. És 
még egyszer hálásan köszöni, hogy időt szakítottunk a Sátántangó megnézésére. 

 
A torinói ló 
22 évesen kezdte a filmezést. Mindjárt az elején fejest ugrott a mélyvízbe. 

Dárdaiék bíztatására bekapcsolódott a Balázs Béla Stúdió munkájába. Dokumentum 
filmet akart forgatni egy pesti család kilakoltatásáról, de a rendőrség nem engedé-
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lyezte. Barátokkal, minimális pénzből, 16 mm-es celluloidra hat nap alatt leforgatott 
játékfilm lett belőle Családi tűzfészek címmel. S azonnali siker, nemzetközi elisme-
rés. Felvették a filmrendezői szakra s közben és közvetlen a végzés után az első film-
hez hasonló körülmények között készítette el a még mindig ”Budapest iskola” jellegű 
dokumentum-játékfilmeket.  

Az oslói Filmintézet 2009. szeptemberi programjában nagyfilmjei mellett levetí-
tették rövidebb munkáit és a Macbeth című, a magyar TV-nek készített vizsgafilmjét 
is. A Cinemateket és a Rushprint című norvég filmes szaklapok terjedelmes cikkek-
ben számolnak be e sorozatról s Tarr Béla több évtizedes filmes múltjáról. A norvégi-
ai kitérő után Tarr útja New Yorkba vezetett októberben a Magyar évad keretében a 
MoMA-ban szerepel a Sátántangóval s az általa kiválasztott öt kedvenc magyar film-
mel. S közben készül legújabb alkotása, A torinói ló. 

 
Filmjei: 
A torinói ló (2009-, forgatás alatt) 
A londoni férfi (2004-2007) 
Európa-képek (2004) (epizód: Prológus) 
Werckmeister harmóniák (1997-2000) 
Petőfi Sándor: Álmaim (rövidfilm, 1995) 
Utazás az Alföldön (rövidfilm, 1995) 
Sátántangó (1991-1994) 
City Life (1990) (epizód: Az utolsó hajó) 
Hat bagatell (tv, 1989) (epizód: Hotel Magnezit) 
Kárhozat (1987) 
Őszi almanach (1983-1984) 
Macbeth (tv, 1982) 
Panelkapcsolat (1982) 
diplomafilm (rövidfilm, 1981) 
Szabadgyalog (1978-1981) 
Családi tűzfészek (1977-1979) 
Hotel Magnezit (rövidfilm, 1978) 
Fontosabb díjai: 
1983 Balázs Béla-díj 
2003 Kossuth-díj 
2003 a Jeruzsálemi filmfesztivál életműdíja 
2005 France Culture-díj (a legjobb külföldi rendezőnek járó díj) 
2005 Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje /polgári tagozat/ 
 

(Megjelent az MBK Híradó 2009. 2. számában) 
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    A skandináviai magyar irodalmi élet szervezője  
 
                                 Jónak születtem, jobb már nem lehettem, járom az 

utam - ezt választotta jelmondatául Tar Károly író.  
A 74 éves művész a svédországi Lundban él, onnan szer-
vezi a skandináviai magyar irodalmi életet. Folyóirata, 
az Ághegy népes alkotói gárdát gyűjtött maga köré. Az 
Ághegy-Liget Baráti Társaság pedig a svédországi ma-
gyar szellemi élet talán legrangosabb központja. Az iro-
dalmár a közelmúltban Budapesten járt, találkozott a 
közönséggel. Az Írószövetségben beszélgetett  Molnár 
Pállal. 

 
- Minden igyekezetünk abban van, hogy híd szerepünket betöltsük és az Ághegy 

éppen azért a skandináviai magyar alkotók műhelye, de olyan formán, hogy mi for-
díthatunk az ott élők irodalmából és ezt tesszük Norvégiában, Dániában, Svédország-
ban is. Az Ághegy ezelőtt kilenc évvel alakult és a Magyar Liget című családi lapból 
nőtte ki magát, annak volt irodalmi melléklete. Akkor észrevettem, hogy van annyi 
alkotónk, hogy eltarthat egy folyóiratot, de ezt nem anyagiakra gondolom, mert az 
anyagiakban abszolút nem tudja eltartani, és csodával határos, hogy kilenc éve még 
létezik. Semmiféle támogatásban nem részesülünk. A tervem az, hogy tíz kötetessé 
növelem azt a kiadvány sort, ami egy-egy kötetbe foglalt öt-öt számot jelent és akkor 
az ottani alkotók antológiája lesz. Olyanféleképpen, hogy magában foglalja azokat is, 
akik előttünk jártak, akik ott nyomot hagytak és azokat is, akiket mi fedezünk fel. 
Például Rügyek című rovatban. 

- És miből tapasztalható, hogy az Európai Unióban együtt vagyunk? 
- Az onnan tapasztalható, hogy az a segítség, amit megbecsülésnek érzek és kérek 

és úgy nevezek, hogy a haza éltető figyelme az mindörökké, minden alkalommal 
megnyilatkozik abban, hogy például az Ághegy egyes köteteinek megjelenésekor 
helyet kapunk az ottani követségeken és immár Stockholmban több alkalommal, de 
Oslóban és Koppenhágában is bemutathattuk a követség segítségével, és ez óriási 
segítséget jelent. 

- Ennél nagyobb vagy kisebb hatást gyakorol a közös kibertér.  
- Igen. Az Ághegy először az interneten jelenik meg, nyilván az ingyenes és ép-

pen azért. És aztán az általam alakított Ághegy Liget Baráti Társaság segítségével 
nyomtatjuk időnként öt-öt számot, mint mondtam, így évente, kétévente jelenünk 
meg. Internet nélkül pedig semmik vagyunk. És most sikerült éppen Sándor Attila 
segítségével megújítanunk a honlapunkat, amely  most már valóban olvasható is. 
Mert eddig csak pdf-ben jelent meg, és csak úgy volt olvasható, ahogy én azt nyom-
dába adtam: a páros és páratlan oldalakat nehezen találta meg az olvasó, tehát nehe-
zen volt olvasható  az Ághegy. 

- Érzékeli-e, hogy a skandináviai magyar írók szerves részei a magyar szellemi 
életnek?  
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- Annyiban szerves részei, ha észreveszik őket. Most már én is azon vagyok, hogy 
észrevegyék őket. Például Szente Imre, aki közöttünk a legidősebb, hát már bizonyos 
elismerésben is részesült vagy Sulyok Vincéről is tudnak. És  munkatársamról, Ko-
vács katáng Ferencről is beszélhetünk, hiszen nemcsak nyugaton, de szülőföldjén 
Nyírségben,, és itt Pesten is ismerik már sokoldalú munkásságát. Én magam is azért 
munkálkodom és jelenek meg mindenféle ilyen megmérettetésen, például az Írószö-
vetség valamiféle versenyén, vagy teszem azt az aradi irodalmi regény pályázatán és 
a Váradi lap verspályázatán. Ezeken díjakat is nyertem. Ez nemcsak magamért, de 
azért, hogy kissé magamhoz tudjam vonni azokat, akikkel dolgozom. 

- Elképzelhető-e, hogy a svéd királyságban vagy a dán királyságban élő magyar 
írók szellemi impulzust adnak a Magyar Köztársaságban élő íróknak? 

- Óh, ezt nem hiszem. Ehhez nyilván, hogy magasabb színvonal kell. Nem mintha 
lebecsülném a mi színvonalunkat. De olyan nagyhatású nem lehet, mert számban is 
kevesebbek vagyunk, tematikánk is egészen más, mert északabbra vagyunk, és annak 
az országnak az életét kell tükröznünk, ahol élünk.   

- Az ön gyökerei kolozsváriak. Elképzelhető-e, hogy valahogyan, akár a kibertér 
felhasználásával az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki, a skandináviai, az amerikai iro-
dalom még jobban egységesüljön, mint ahogy most ezt tapasztaljuk? 

- Igen, egységesülhet nyilván, de nem tudom, hogy ez szükséges-e egyáltalán. 
Mert semmiféle szervezettséget nem bír meg az alkotás. Ettől eltekintve híve vagyok 
például annak, mert kevesen tudják, hogy a svéd írószövetségben ez idáig tizenegy 
magyar alkotó van, és azon kívül többen vannak olyanok, akik megérdemelnék hogy 
ott legyenek, csak nem érdeklődnek a szervezettség iránt. Ami a Kárpát-medencénket 
illeti, abban is kezdő lépéseket tettünk: A napokban éppen lesz egy találkozónk, ahol  
szlovák és magyar kiadóval, egy anyaországi kiadóval az Árkáddal meg más érdeklő-
dőkkel, tehát Kárpát-medenceiekkel együtt mutatkozunk be.  Bemutatjuk  folyóirata-
inkat is. Ez egy olyan együttműködés, ami talán felhívja majd a figyelmet arra, hogy 
ezek a kis folyóiratok is élnek annak ellenére, hogy támogatásban nem részesülnek. 
Az Ághegy azt hiszem jó példa arra, hogy lehet irodalmat, folyóiratot pénz nélkül is 
létrehozni, megtartani, folytatni, dolgozni vele, hogyha van erre igény, ha van erre 
szolgálat, és egyenlőre ott nálunk van még, nem halt ki. Tudom, hogy Erdélyben, 
Szlovákiában, Kárpátalján úgyszintén a szolgálat élteti nemcsak az irodalmat, hanem 
általában azt, amit annak nevezünk, hogy a magunk megtartása, megmaradása. Mi is 
oda tartozunk egyelőre lelkileg, hogy úgy mondjam. Gyakorlatilag, éppen a 
szervezéshez szükséges anyagiak hiánya miatt ez szinte lehetetlen, azért, mert utazni 
sem tudunk. 

- Dehát most itt van a magyarok fővárosában, Budapesten. 
- Most itt vagyok, mert szabadságon vagyok úgymond nekem is jár egy ennyi. És 

akkor ezt használom fel, hogy az ismeretségünk bővüljön. 
- A haza éltető figyelme, gyakorolhatná ezt erőteljesebben is Budapest?  
- Persze, persze, de ilyenkor mindig előkerülnek az anyagiak, hogy miként. Azt 

hiszem, hogy nemcsak az anyagiakon múlik. Például olyan apró dolgon, mint az, 
hogy a Szépirodalmi Figyelő, észrevegyen  bennünket.   

- Dehát ezt a rendezvényt éppen ez a folyóirat hozta tető alá. 
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- Tévedtem? De ennek meg kellene nyilvánulnia abban, hogy láttassanak,  
észrevétessenek. Ennyi. Ez sikerült Csehszlovákiában,  vagy akár Amerikában is, ott 
észrevettek a megfelelő magyar folyóiratok. Az anyaországban kevésbé. 

- Mi ad okot mégis az optimizmusra? 
- Talán az, hogy van mögöttem immár 350-360 munkatársból álló közösség.  

Alkotóknak nevezem. És nyilvántartom őket irodalmi, képzőművészeti, zenei és más 
érdeklődésük szerint. A göteborgi opera magyar táncosait is alkotóknak nevezhetem, 
és az alkotók talán arra bíztatnak, hogy  folytatnunk kell  munkánk, mert szükség van 
rá. Másik ösztönzőnk az, hogy ez a kötelességünket. Svédországban harmincöt 
magyar egyesület van. Ezeknek a magyar egyesületeknek a művelődési munkája 
vagy közművelődési tevékenysége úgy tekintem, hogy nagyrészben az 
értelmiségiektől függ. Nagyon érdekes hogy az a több mint háromszáz alkotó 
nemigen tartozik egyik magyar egyesülethez se. De általunk, mert a mi egyesületünk 
az ághegy-Liget Baráti Társaság is tagja ennek a szövetségnek, tehát a Svédországi 
Magyarok Országos Szövetségének, ezáltal valahogy mind odatartoznak. Következő 
lépés az lenne, hogy az értelmiségeket közművelődési munkára is hasznosítsuk. 
Tehát tartsunk például könyvbemutatókat, hiszen nálunk is születnek könyvek. 
Ághegy Könyvek névvel könyvsorozatot indítottunk, anyagiak híján a  a semmiből, 
és most éppen kaptam a hírt, hogy megjelent a hetedik könyvünk, Lőtinczi ágnes 
verseskönyve a sorozatban. És ennek pedig az a módja, hogy  kis példányszámú 
kiadványokat szerkesztünk, hogy az Ághegy a tagdíjakból és a szerző pénzéből 
kiadhassunk egy-egy művet.  Hiszem, hogy ez is arra jó, hogy az alkotó munkát 
serkentsük. 

- Feltételezhető-e, hogy a Magyar Köztársaságban élő magyaroknak is erőt adhat 
az, hogy Skandináviában élő nemzettársaiknak fontos a magyar azonosság tudat 
erősítése? 

•Biztos vagyok, hogy abban, hogy a jó példa onnan is ragadós lehet. Ha 
tehát egy kis közösség megteremti a maga irodalmát, művészetét, semmi nélkül, 
anyagiak nélkül, akkor talán mindenütt követőkre talalhat.  És vannak ilyen 
egyesületek. Itt van például a Magyar Kultúra Lovagrendje, amely a „semmiből” él. 
Tavaly kértek egy forintos szimbolikust támogatást, azt sem kapták meg. De most 
jövök faluról, Bogácsról, ahol a Bor Lovagrend is  kulturát terjeszt.  Nemcsak 
iszogatnak, ahogyan egyesek képzelik, hanem valóban kultúrát terjesztenek. Ők sem 
támogatásból élnek. És azt hiszem, hogy nagyrészben ettől függ a mi életünk 
minősége. Az egész magyar élet ettől függ. Ha nem sikerül a magyarságot olyan 
tudati szintre emelni, amely kulturálisnak nevezhető, akkor nincs jövőnk. Mert akkor 
csak az anyagiak utáni vágy az irigység, a mindenféle rossz jelzőkkel illethető élet 
működik, és nem az a szellemi élet az iránytadó, amely aztán magasabb régiókba 
lendítheti a magyarságot. Márpedig kultúra nélkül nincs élet. A politika is azért olyan 
amilyen, mert kevésbé kulturált. Ha kulturált politikát folytatnánk, akkor talán 
Európa java lehetnénk. 

                            (Elhangzott a Kossuth Rádió Vasárnapi újság adásában) 
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Bíztatás 

Tisztelt Tar Károly úr! 
Az internetrádióban a Vasárnap újság műsorában hallottam ma egy érde-

kes interjút Önnel. Bár rám odafigyel egy ingyenes regionális újság (Budakeszi 
Iránytű, kiragadva ebből egy cikket http://www.budakesziiranytu.hu/index.php?
cikk=2252 ), mégis úgy érzem, ahogy Ön mondja, hogy kevés publicitást, erkölcsi 
támogatást kapnak a „külföldre szakadt” hazánk fiai, pedig miránk ugyanannyira 
szüksége van Magyarországnak, mint nekünk egy olyan országra, amelyre felnézhe-
tünk. Egy évtizeddel ezelőtt még büszkén mondtuk, hogy honnan valók vagyunk, ma 
már kínos kérdéseknek vagyunk kitéve, pedig mi nem változtunk. Ugyanakkor bár-
milyen régen is élünk külhonban, mindig magyarok maradunk és ha mi nem viselke-
dünk itt példamutatóan, akkor főleg azok, akiknek nincs közvetlen tapasztaltuk, raj-
tunk keresztül ítélik meg a magyarokat. 

Jó egészséget és sok erőt kívánok Önnek nemes erőfeszítésihez! 
Üdvözlettel: 

Albrecht György 
Karlsruhe 

Vály Sándor: IL PITTORE 6 
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Karinthy emléktáblák Stockholmban 

A márványtáblák szövege:  
Herbert Olivecrona profes-
sor i neurologi opererade år 
1936 på Serafimerlasarettet 
den ungerske författaren 
Frigyes Karinthy 1887-
1938 och gav honom 
därmed möjlighet att skriva 
sin berömda bok ”En resa 
runt min hjässa”. 
Karinthy Frigyes emlékére 
1887-1938 ebben az épület-
ben műtötte meg a magyar 

írót Herbert Olivecrona agysebész professzor 1936-ban lehetővé téve az „Utazás a 
koponyám körül” megírását. SMOSz 
  

Karinthy Frigyes tiszteletére, unokája, Karinthy Márton jelenlétében kétnyelvű 
emléktáblát avatott Stockholmban  a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége 
(SMOSZ) a Karolinska Intézetnek azon az épületén, amelyben 1936-ban életmentő 
agyműtéten esett át az író. Bihari Szabolcs, az SMOSZ elnöke az MTI-nek elmondta, 
Karinthy Frigyest 49 éves korában a világhírű Olivecrona professzor műtötte, s ezu-
tán született meg az Utazás a koponyám körül című regény, Karinthy életművének 
kiemelkedő alkotása.  A tábla költségeit az SMOSZ és egyéni adományozók adták 
össze. 

A magyar nagykövetséggel közösen irodalmi beszélgetést is szerveztek Karinthy-
ról az unoka, Karinthy Márton részvételével. A követségre meghívták a Stockholm-
ban élő magyarokat és az ott tanuló magyar egyetemisták és kutatók egyesületének 
képviselőit is. 

A beszélgetést Klein György professzor, a Karolinska Intézet Mikrobiológiai és 
Tumorbiológiai Központjának kutatója, a Svéd Királyi Akadémia és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagja vezette. Karinthy Márton hangsúlyozta, hogy a magyar kul-
túra újabb emlékhelye a stockholmi tábla. „Stockholm összekapcsolódik a Karinthy-
életművel, mert a Karolinska Intézetben elvégzett operációval nemcsak az életét 
hosszabbították meg két évvel. Karinthy Frigyes egész életműve beépül az európai 
irodalomba, és ezt jelöli a tábla Stockholmban”. 

Karinthy Márton másodszor látogatott a svéd fővárosba, két évvel ezelőtt  Ördög-
görcs című családregényéről beszélt a Göteborgban és a stockholmi magyarok előtt. 
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Kaiser Ottó, a Skandináviában élő magyar írókat is bemutató, nagysikerű kétkö-
tetes képeskönyvét kiegészítendő, gazdag művészeti fotóanyagából állította össze ez 
a rendhagyó kiállítást. (A képen Sütő András és felesége.) 
 

*** 
    A Szépirodalmi Figyelő és a Magyar Írószövetség és a Polar Alapítány rende-

zésében március végén, a Finn Nagykövetségen, bemutatták Hannu Mäkelä finn író 
Anya című regényét. Az íróval Csepregi János költő és Fehérvári Győző, a regény 
fordítója beszélgetek. Csepregi János írása Hannu Mäkelä könyvéről a Szépirodalmi 
Figyelő 2008/6. számában olvasható. 

Határtalan irodalom képekben 
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Három új Magyar Kultúra Lovagja Skandináviában 
  

    Az Ághegy-Liget Baráti Társasága  karácsonyi ünnepek előtt két örömteli üzenetet 
kapott, amelyből arról értesült, hogy javaslatára a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
keretében működő Kultur Lovagrend, az Ághegy folyóirat alkotó közösségének két 
tagját, a Magyar Kultúra Lovagja  címmel tüntették ki. Erdős Bartha István és Tóth 
Ildikó Irma, és a Norvégiából jelölt Dr. Nagy Mária Lucia lovagi címével, 
Skadináviában, immár kilencre gyarapodott a magyar művelődésért lovagias tettekkel 
kiemelkedően és önzetlenül küzdő kultúremberek száma. Íme a levél: 
 

 
FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY  
H - 1134 BUDAPEST Gidófalvy út 29. Fax 36-
13407717 Mobil: 06-702186535 Honaplok: 
falvak.freeweb.hu; www.alkotohazak.shp.hu; 
www.civilhalo.shp.hu E-maiI címek: fal-
vak@freemail.hu;kultura.lovagja@gmail.com  
 
 
 

 
 
Tisztelt Pályázó!  
 
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány nevében megköszönöm a Kultúra Lovagja cím-

re benyújtott pályázatukat. Alapítványunk 2009. évi pályázatán közel 150 társadalmi 
szervezet és önkormányzat állított, illetve támogatott jelöltet. A 48 fős Tanácsadó 
Testület 140 személyiség lovagias tetteit értékelte.  

Örömmel tájékoztatom, hogy a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma a 
Tanácsadó Testület javaslata alapján az önök által felterjesztett személy jelölését 
elfogadta.  

Kérem, hogy szervezetük lehetőleg nyílt rendezvényen, „karácsonyi ajándékként” 
adja át a jelöltnek az értesítést. A cím elfogadásáról közös jelöltünk önállóan dönthet, 
amelyet azzal jelez, hogy a kitöltött és aláírt adatlapot 2009. december 31-ig vissza-
juttat ja alapítványunknak.  

Az avatási ünnepségre Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a XXII. 
Magyar Kultúra Napja Gála keretében, 2010. január 22-én 10.00 órai kezdettel kerül 
sor. A rendezvényen szeretettel várjuk a jelölt hozzátartozóit és a jelölő szervezet 
képviselőit. A meghívókat a jelölt által kért mennyiségben annak címére postázzuk 

Tapasztalataink szerint, azokon a helyeken, ahol a címalapító céljait leginkább 
követik, a jelölésről szóló értesítés „karácsonyi ajándékszerű” átadása, a január 22.-ei 
avatási ünnepség, és a felavatott lovag köszöntése a jelölő szervezetek és a települé-
sek közös ünnepeivé válhat. A következő hetekben ennek megfelelően kellene a pá-
lyázó szervezeteknek a helyi és regionális sajtónyilvánosságot is szerveznie 
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Mindezek alapján az Önök közreműködésével gazdagodhat millenniumi ajándé-
kunk, erősödhet a társadalmi szervezetek rangos, hosszú távon fenntartható elismeré-
si formája.  

Kívánom, hogy az elismerés legyen közösségük összetartozásának ünnepe. 
Budapest, 2009.december 3. 
 
Őszinte tisztelettel:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelöltjeink lovagias tettei: 
 
Erdős Bartha István ny. egyetemi tanárt, író és fordító:  

 
Már ifjú korában is lelkes falukutatást végzett a Nyárád 
mentén. A  marosvásárhelyi református kollégium cser-
készcsapatában folytatta önzetlen népdal- és népmese-
gyűjtését, valamint támogatta az erdélyi Rákóczi és Bocs-
kai hasonló nevű elrománosított családok visszamagyaro-
sítását.  A második világháborút hadifogolytábor követte, 
így csak 1951-ben szerzett mérnöki oklevelet a Budapesti 
Műszaki Egyetemen. Hajógyári munkája mellett mintegy 
25 ezer oldalnyi orosz szakkönyvet magyarra fordítója, és  
tizedének magyarról oroszra. Államellenes szervezkedés 
miatt Romániában bebörtönözték, majd a budapesti ÁVH 
börtönébe került. 1957-ben menekült Svédországba, és 
megalakította a Bethlen Gábor Cserkészcsapatot, irodalmi 

kört szervezett és rendszeresen tartott előadásokat.  1964-ig a protestáns egyház mal-
mői gyülekezetének főgondnoka volt. Megkezdte fordítói munkáját, amelynek ered-
ményeként több kiadvány jelent meg. Létrehozta az Erdős Irma ösztöndíjat, amellyel 
évente két fiatal színésznek nyújt pénzjutalmat, ugyanakkor az elhunyt feleségéről 
elnevezett emlékgyűrűvel tünteti ki a Székely Színház arra érdemes tagját. Tárgyi 
adományaival létrehozta a marosvásárhelyi Székely Színház Múzeumát.  
A kortárs irodalom és művelődés támogatásáért   
Javaslattevő: Ághegy-Liget Baráti Társaság, Tar Károly ekl.  
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Dr. Nagy Mária Lucia, orvos:  
 
Ötvenhatos menekültként Norvégiában fejezte be orvosi 
tanulmányait, és nyugdíjba vonulásig megbecsült, hiva-
tásának élő, lelkiismeretes belgyógyászként dolgozott.  
Napi munkája mellett az idősek otthonában teljesített 
önkéntes gyógyító szolgálatot.   A Norvégiában vegyes 
házasságban élők közösségének meghatározó alapítója, 
az 1937-ben alakult Norvég-Magyar Egyesület felélesz-
tője. A szervezet elnökeként a kétnyelvű, kétkultúrájú 
közösség megteremtője, fejlesztője. A kultúrák és a 
nyelvek közötti kapcsolatok elkötelezett támogatója.  
Jellemzően mindkét nyelven érthető-szórakoztató elő-
adásokat, bemutatókat – többek között kórus, tánc, zene-
kar – szervezésére fordítja figyelmét. Rendszeres látoga-

tója a Magyarországon tanuló norvég diákoknak, így azok hazájukba visszatérve 
rendszerese látogatói lesznek a civilközösség rendezvényeinek. A norvég-magyar 
szótár bővítésének szervezője. Az általa szervezett magyar ünnepeken a királyi is 
megjelent. A társadalmi szervezet negyedévente megjelenő lapjának főszerkesztője, 
amelyben párhuzamokat keres és talál a két nép történetéből.  
„A kultúrák közötti kapcsolatok ápolásáért”  
Javaslattevők: Alapító Lovagok, Támogatók: Bjørn Frode Ostern  nagykövet és  
Kovács Ferenc mkl.   
 

Tóth Ildikó Irma, népművelő, író: 
 
Gyermekkorában kísérte teológus apját erdélyi népraj-
zi gyűjtésére. Az erdélyi Mérában indult el mezőségi 
és kalotaszegi táncokkal meghatározóan népművészeti 
elkötelezettsége. Számos zaklatott év után húsz éve 
telepedett le Svédországban, ahol a bevándoroltak 
gyermekeinek óvodáját vezette, majd az öregek ottho-
nában dolgozott nyugdíjazásáig. A Svédországi Ma-
gyar Protestáns Egyházi Közösség helyi gyülekezeté-
nek megalapítója és alapítása óta annak vezetője, 1991
-tól az egyháztanács titkára. A Magyar Nyelvvédők 
Egyesületének titkára, nyári táborok, „Ige és anya-

nyelv” versenyek szervezője. Kiadványokat állított össze a magyar nyelvoktatás ér-
dekében. Tíz éve „Játszóház” névvel indította gyermekfoglalkoztatóját, ahol a ma-
gyar kultúra elemeivel is megismerteti a gyermekeket. Több népművelő füzet szerző-
je, összeállítója. Visszaemlékező könyve az Ághegy Könyvek sorozatában jelent 
meg. 
„A magyar kultúra külföldi népszerűsítéséért”  
Javaslattevő: Ághegy –Liget Baráti Társaság, Tar Károly, ekl. 

Buday Károly fotója 
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Tóth Kati  grafikái 



 
Norvég emlékeink 

 
2009. január 22. Ferihegy 1-es terminál. Búcsú a családtól, mosoly, könnyek. 

Nem olyan hosszú az a négy hónap. Vigyázzatok magatokra, egymásra –bíztattak. És 
felszállt a gép. Elindultunk Norvégia fővárosába, Oslóba. Elsők voltunk a Budapesti 
Állatorvosi Egyetemről, akik Erasmus ösztöndíjjal Norvégiában tanulhattunk. Út az 
ismeretlenbe, a hideg, északi országba, a vikingek leszármazottaihoz, a fjordok, a hó 
és a téli sportok birodalmába. Izgultunk. Először amiatt, hogy hogyan jövünk majd ki 
egymással, mert bár évfolyam- és csoporttársak voltunk több, mint négy éve, különö-
sebben nem ismertük egymást. Mindketten zenélünk, ez közös. Izgultunk, hogy mi-
lyen lesz a gyakorlat, vajon elég lesz-e az angol nyelvtudásunk, megértjük-e a norvé-
gokat? Norvégul nem tudtunk és most sem tudunk.  

A repülőutat végigbeszélgettük, kezdésnek nem volt rossz, majd szerencsésen 
landoltunk Rygge repterén. Norvég földön voltunk, irány Oslo. A buszterminálban 
egy kedves ismeretlen ismerős, egy operaénekes fiatal asszony várt ránk, akivel az 
elmúlt hónapokban emaileztünk. Egy barátnő barátnőjének a barátnője. Kicsi a világ. 
Elfoglaltuk a szállásunkat; egyszemélyes szobák, a folyosón hét ilyen volt. Közös 
mosdó és konyha. Egymással szemben lévő szobákba kerültünk. Ha kinyitottuk az 
ajtókat, olyan volt, mintha egy szobában laktunk volna. Este megismerkedtünk 
szomszédainkkal és olasz évfolyamtársnőnkkel, Francescával. 
Másnap vele együtt mentünk be az Oslói Állatorvosi Egyetemre, hogy elintézzük 
hivatalos papírjainkat. Kaptunk diákigazolványt, sok-sok tájékoztató anyagot, füg-
gönyt a szobáinkba, kedves és bátorító szavakat a koordinátorunktól. Elindultunk 
felfedezni a várost, a Trafikantenben vettünk utazókártyát és diákigazolványt. Este 
International Coffee Hours-ra mentünk, ahol magyar diákokkal találkoztunk. Médiát 
tanuló fiatalokkal, akikkel később nagyon jó barátok lettünk. Innen továbbmentünk 
az Operacaféra, ahol a kedves ismerős, a már nem is annyira ismeretlen ismerősünk 
énekelt. 

Szombaton felfedeztük a Királyi Palota, a Nemzeti Színház, a Városháza s az 
Akershus környékét. Este a Norvég--Magyar Egyesület újévi rendezvényén voltunk, 
ahol norvégiai létünket nagyban meghatározó magyarokkal ismerkedtünk meg. Va-
sárnap újdonsült magyar és olasz ismerőseinkkel kirándultunk a Frognerseteren, aho-
va földalatti, T-bane visz fel. Ez Európa legnagyobb szintkülönbséget, 460 métert 
megtevő metrója. Elvarázsolt minket a kilátás, a 80 cm-es hó, a havas fák, a sífutó és 
szánkózó norvégok. Hógolyóztunk, beszélgettünk, sétáltunk, magunkba szívtuk a 
friss levegőt. Pesti levegőhöz szokott tüdőnk fellélegzett, kitisztult. A magyar vizsga-
időszakot hátunk mögött hagyva vidáman néztünk elébe a 13 hét gyakorlatnak. 
Gyakorlatunkat rotációs rendszerben töltöttük, majdnem minden héten másik kliniká-
ra voltunk beosztva, de mindenhova együtt. Rajtunk kívül még két olasz és két spa-
nyol cserediák volt. Velük voltak közös heteink, de mindig voltak velünk norvég 
diákok is. Akárcsak Magyarországon, itt is öt éves az állatorvos- képzés, azzal a kü-
lönbséggel, hogy az utolsó másfél év csak gyakorlat, és dönteniük kell, hogy milyen 
irányba szeretnének szakosodni. A norvég diákok a kisállat, a ló, a nagyállat, az élel-
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miszer-higiénia és a halgazdálkodás közül választhatnak. Nálunk ilyen szakosodásra 
nincs lehetőség, általános diplomát kapunk és majd később, a diploma megszerzése 
után lehet szakosodni. Ötödévesként jöttünk ki, itt most negyedéves hallgatókkal 
voltunk egy rendszerben. 

Az első hetünket a kisállat klinika ambuláns részén töltöttük. Mi vettük fel a kór-
előzményt, mi csináltuk a klinikai vizsgálatokat, a vérvételeket, kanülálásokat, kan-
dúrherélést. Röntgenre és ultrahangra kísértük a betegeket, majd az orvosokkal együtt 
kielemeztük a digitális röntgenképeket. Minden orvos és asszisztens, de a legtöbb 
tulajdonos is nagyon jól beszélt angolul. Segítőkészek, nyugodtak, kiegyensúlyozot-
tak voltak az orvosok, a tulajdonosok és az állatok többsége. Számunkra ismeretlen 
norvég kutyafajtákkal találkoztunk. 

A második hetet a kisállat sebészeten töltöttük. Mindegyik beteg kórtörténetét 
átbeszéltük, klinikai vizsgálatokat végeztünk, asszisztáltunk a műtéteknél. Egy nap 
átlagosan három-négy műtét van, míg Magyarországon nem ritka, hogy a két műtő-
helyiségben tíz-tizenkét műtéti beavatkozást végeznek.  

A következő öt hetet nagyállatok mellett töltöttük. Szakmai szempontból az egyik 
legérdekesebb hetünkön gazdaságlátogatások voltak. Mikrobusszal mentünk ki szar-
vasmarha- és sertéstelepekre. A borjak szarvtalanításának minden lépését mi csinál-
hattuk, végbélen keresztül történő vemhesség-vizsgálatokat végeztünk, malacokat 
heréltünk, sertéseket oltottunk, vakcináztunk. A szülészeten eltöltött hét is nagyon 
hasznos volt, mert végre sikerült tapintanunk ló petefészket rektálisan, szarvasmarha-
vemhesség diagnosztikáját gyakorolhattuk. Számunkra nagyon érdekes volt, hogy a 
sertések vemhesség-diagnosztikájában rektális vizsgálatot is végeznek, Magyarorszá-
gon csak az ultrahangos módszert alkalmazzák. A szarvasmarha rektális vizsgálata 
nem volt már idegen számunkra, de most bőven volt idő és állat a gyakorlásra. Min-
deközben a norvég diákokkal beszélgettünk, kérdezgettük őket a diákéletről, a tanul-
mányaikról, próbáltuk megismerni az egyetemüket, a szokásaikat, a tanulmányi rend-
szerüket. Nagyon sok norvég diák tanul Magyarországon, a mi karunkra is sok hall-
gató jár. Nálunk a magyar nyelvű képzés mellett ötéves angol képzés és kétéves né-
met nyelvű oktatás is folyik. Az ötödéves angol nyelvű évfolyam ötven diákjából 
húsz norvég. Az egyik norvég évfolyamtársunk tanított meg minket néhány szóra, 
néhány alap norvég kifejezésre, és segített a szálláskeresésben is. Norvégiában érez-
tük, hogy mennyit vesztettünk azzal, hogy csak a negyedévben kezdődő kötelező 
ügyeleteken találkoztunk és beszéltünk először külföldi hallgatókkal. Egyrészt gya-
korolhatnánk az angolt, de ami még fontosabb, nemzetközi kapcsolatokat építhetnénk 
ki, barátságok születhetnének. Na, majd megpróbálunk változtatni ezen és külföldi 
hallgatótársainkkal legalább a klinikán beszélgetésbe elegyedünk! 

A húsvéti szünet előtt egy hetet újra a kisállat klinikán töltöttünk, majd a szünet 
után a kisállat belgyógyászatra voltunk beosztva. Áprilisban két hetet a ló klinikán 
töltöttünk, ahol sántaságvizsgálatokon vettünk részt, endoszkópoztunk, terheléses 
EKG vizsgálatokat követtünk nyomon, és az eredményeket közösen elemeztük ki. A 
két hét alatt kólikás lóval nem találkoztunk, pedig a hasi emésztőszervek görcse és 
esetleges helyzetváltozása sajnos gyakori probléma lovaknál, ami sokszor azonnali 
műtéti beavatkozást igényel. Nem vagyunk lovasemberek, ezt megérzik a lovak. 
Emiatt nem bántuk, hogy az utolsó, a búcsúhetünket az ambuláns kisállat klinikán 
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töltöttük, ott, ahol három hónappal ezelőtt elkezdtük. Minden segítséget megköszön-
ve búcsúztunk az orvosoktól és a diákoktól, nagyon jól éreztük magunkat. 

Amikor eldöntöttük, hogy beadjuk jelentkezésünket az oslói gyakorlatra, nem 
gondoltuk, hogy Norvégia, és a főváros, Oslo ennyire elvarázsol és magával ragad 
minket. Úgy véljük, hogy csupán a gyakorlat és az oslói múzeumok nem lettek volna 
elegek ahhoz, hogy visszavágyjunk, és életünket kissé átformálja ez a négy hónap 
kint tartózkodás. Ehhez az kellett, hogy olyan csodálatos embereket ismertünk meg, 
mint Kovács Ferenc és felesége, Ágnes, Lucia néni, valamint a kint élő fiatal magya-
rok. 

Kovács Ferencet második napunkon ismertük meg a Norvég- Magyar Egyesület 
Újévi estjén, és ekkor kaptunk meghívást egy magyar dzsesszestre. Azon az estén 
találkoztunk újra a médiát tanuló pécsi diákokkal, akikről kiderült, hogy ők is a Sogn 
diákszállóban laktak, és az Oslói Egyetemen Média és kommunikációs intézetében 
tanultak. Ekkor kezdtünk el igazán beszélgetni a srácokkal és a hétvégére már közös 
múzeumnézést szerveztünk. Felkerültünk Ferenc levelezőlistájára, amin keresztül 
értesültünk a koncertekről, kiállításokról, tulajdonképpen minden kulturális dologról, 
ami Oslóban történt. Részt vettünk pl. Ferenc Németh Lászlóról szóló irodalmi estje-
in. Annyira jó volt végre nem szakmai előadásokat hallgatni, újra "irodalom órán” 
ülni, és ezáltal teljesen feltöltődni. Most már értjük, miért kell távol tartania magát az 
embernek attól, hogy szakbarbárrá váljon. 

Végigjártuk médiás barátainkkal, elsősorban Zolival és Márkóval a Bygdøy fél-
sziget múzeumait, megcsodáltuk a viking hajókat, a Fram múzeum hatalmas sarkku-
tató hajóját. A Néprajzi Múzeumba épp a számik nemzeti ünnepén mentünk, így rén-
szarvashúst kóstolhattunk és számi sátorban számi kávét iszogattunk. Tulajdonkép-
pen a lappok, akik Lappföldön élnek, a Norvégiában élő számiknak felelnek meg, 
őshonosak a skandináv országokban. Szinte majdnem minden múzeumban olvashat-
tunk róluk, megcsodálhattuk színes ruháikat, szánjaikat. 

Hatalmas hóesésben vettünk részt februárban a 150 éve született Knut Hamsun, 
Nobel-díjas norvég író ünnepségsorozatának nyitó estjén, amikor a Nemzeti Színház-
tól indulva egy korhű szabadtéri játéknak, az Éhség című kisregény dramatizált válto-
zatának voltunk részesei. Fél óra séta volt a Szent Olav térig, közben meleg levest 
kortyoltunk (az utcán osztogatták, mint Hamsun idejében a népkonyhákon). Ekkor 
még nem tudtuk, amit pár hónappal később a repülőn hallottunk, hogy Pesten játsz-
szák Knut Hamsun Éhség című darabját. Ott a helyünk!!! 

Ferenctől értesültünk a Norwegian olcsó repülőjegyeiről, és a fiúkkal, Zolival és 
Márkóval fejünket összedugva elhatároztuk, hogy ellátogatunk a Sarki Fény és az 
Éjféli Nap hazájába, az Északi-sarkkörön fekvő Tromsø városába. Norvég 
kintlétünket jellemezte, hogy szinte minden megoldódott felesleges görcsölések nél-
kül, és minden úgy alakult, hogy a legjobb lett. Tromsøi szálláskeresésben voltunk, 
amikor jött az e-mail Ferenctől, hogy él ott egy magyar férfi családjával, aki szívesen 
lát minket, elalhatunk nála. Francesca, az olasz lány, aki velünk jött, erre csak annyit 
mondott, hogy kezdi megszokni, hogy mindenhol vannak magyarok Norvégiában.  
Majdnem ugyanannyit repültünk északra, mint amennyit Budapesttől Oslóig. Több 
mint 3000 km-re voltunk családunktól. Egyszerre volt félelmetes és lenyűgöző, ilyen 
messzire még sohasem utaztunk. Felkészültünk a legnagyobb hidegre, hiszen a sark-
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körön már illik röpködnie a mínuszoknak, de óriási meglepetésünkre és egy kicsit 
talán csalódásunkra is, eső fogadott minket. Eső Norvégiában. Még ilyet se láttunk 
itt, csak havat, havat, havat! Állítólag fél évszázada nem esett ennyi hó Osloban, mint 
ezen a télen. Szerencsések voltunk - ebből a szempontból is. Tromsøben kevesebb 
volt a hó, mint Oslóban! Kisebb kalandozás után megtaláltuk vendéglátónk házát, 
lepakoltunk és nyakunkba vettük a várost. Megcsodáltuk a főutcát, a Mûvelôdési 
központtal szemben lévő kis katolikus templomot, betértünk a Polarmúzeumba, ahol 
Roald Amundsen életét, utazásait mutatták be, és számos dolgot az északi sarkkörön 
túli vadászatairól is. Hazafelé sétálva gyönyörködtünk e sziget csodálatos fényeiben, 
ami sajnos még nem a Sarki Fény volt. Este házigazdánkkal beszélgettünk, sok volt a 
közös élmény, mert Pécsett volt Ő is kollégista. Másnap a Polária Múzeumba látogat-
tunk, ahol etetés, úszás és játék közben láttunk három szakállas fókát. Félóránként 
volt filmvetítés, Svalbard állatvilágába repített minket. Átmenet a mozi és a planetári-
um között. A múzeum után átsétáltunk a hídon és megnéztük a híres modern templo-
mot, sajnos csak kívülről, mert épp felújítás alatt állt. Estére terveztük a nagy "Sarki 
Fény Felderítő Expedíciót". Busszal mentünk ki a városból, ami azt jelentette, hogy 
átmentünk a hídon és elhagytuk a szigetet, a busz végállomásán szálltunk le, és jó 
egy órát túráztunk a 30-50 cm-es hóban a hegyek között. Már nem zavart a város 
fénye, csodálhattuk az eget. Csodálhattuk volna, ha nem lett volna felhős! Ez bizony 
pech volt a javából!! Itt-ott feltűnt egy-egy csillag, de a zöld-vörös-villogó Sarki 
Fényt nem láttuk. El voltam keseredve. A fiúk próbáltak felvidítani, és Zoli még meg 
is jegyezte, hogy ne aggódj Rita, majd holnap, amikor felszállunk a repülővel és el-
hagyjuk a felhőket, akkor gyönyörködünk a Sarki Fényben. Viccnek szánta, mi mo-
solyogtunk rajta… Hétfőn megnéztük a Tromsø Múzeumot, ahol sok érdekeset tud-
tunk meg a Sarki Fény keletkezéséről, ami tulajdonképpen a légkörbe behatoló töltött 
részecskék által keltett időleges fényjelenség. Délután elbúcsúztunk szállásadónktól, 
és repülôre szálltunk. Átvágva a felhőkön kipillantottam az ablakon, hogy talán mé-
gis láthatunk valamit… egy csillag tűnt fel, majd jobban kitekintve elállt a szavam, és 
csak karjelzésekkel és mindenféle nemzetközi jelzéssel hívtam fel a fiúk és Francesca 
figyelmét, hogy ott van, ott látható egy zöld csík, ami tuti a Sarki Fény! Rátapadtunk 
az ablakra és egymást nyomorgatva alig akartunk hinni a szemünknek! És ekkor a 
pilóta lekapcsolta a szárnyfényeket és bemondta a hangosbemondóba, hogy jobbra az 
égbolton a Sarki Fény látható. Fél percünk volt csodálni ezt az égi jelenséget, a kis 
csíkról kiderült, hogy az egész égboltot beborítja, csak a repülő fénye ennyire el-
nyomta. Aztán kigyúltak a fények, és a szemünk elől eltűnt a csoda. Visszahuppan-
tunk az üléseinkbe és a teljes katarzis érzésének adtuk át magunkat. Láttuk, szinte fel 
se fogjuk. Igaza lett Zolinak, tényleg a repülőből láttuk! Percekig meg se bírtunk szó-
lalni, engem a sírás környékezett. Ide (is) vissza kell jönni, még egyszer látni a Sarki 
Fényt, illetve visszajönni ide júniusban, amikor nem megy le a Nap. 

Február végén életünk egyik legizgalmasabb élményében volt részünk: kutyaszá-
noztunk. Osloból busszal mentünk Fagernesig, onnan kocsival vittek minket 
Nøsenbe. Az első dolgunk a kutyák megszemlélése volt, szakmai ártalom! Egy gyors 
ebéd után Varga Péter és barátja, Kenneth igyekeztek belőlünk pár óra erejéig kutya-
szánost faragni. Az első és egyetlen szabály: „Soha ne engedd el a szánt!”. Indulás 
előtt még egy jó tanácsot kaptunk, mely úgy szólt, hogy igyekezzünk a szánon ma-



radni. Az első borulás után rájöttünk, hogy ez a sport mégsem olyan egyszerű, mint 
amilyennek tűnt, és a szán sem annyira stabil, mint mi azt előtte gondoltuk. A kötele-
ző pár esés után már élvezni is kezdtük a száguldást a havon. Fel se tűnt, hogy 25 km
-t tettünk meg alig másfél óra alatt! A kutyákon szinte meg se látszott, hogy ennyit 
futottak, pedig még az emelkedőn is fékeznünk kellett. Ellenben mi nagyon elfárad-
tunk. Egy hét kellett ahhoz, hogy elmúljon az izomlázunk, hogy harci sebeink begyó-
gyuljanak. 

Március végén Zolival, Márkóval és két cseh lánnyal Koppenhágába látogattunk. 
Délután indult a hajó, így még volt alkalmunk egy kicsit napozni is, bár a szél megle-
hetősen hideg volt. Este jót táncoltunk szeretett ABBA-együttesünk dalaira, majd 
hagytuk, hogy a hullámok ringassanak álomba. Reggel korán keltünk, hogy láthassuk 
Hamlet várát, amint elhaladtunk mellette. Miután kikötöttünk, első utunk a kis hable-
ány szobrához vezetett. Meglepett minket, hogy Koppenhágában már nem volt hó. 
Helyette rengeteg tavaszi virágot találtunk: tele volt a város krókusszal, nárcisszal. A 
rendelkezésünkre álló 7 órát igyekeztünk maximálisan kihasználni, annyit néztünk 
meg a városból, amennyit csak tudtunk: a városházát, a palotát, Andersen szobrát, a 
Csillagvárat. Végül az Operával szemben közösen ebédeltünk. Ide is vissza kell még 
jönni! 

A négy hónap alatt több vendégünk is akadt, március végétől szinte minden má-
sodik hétvégén jöttek hozzánk rokonok, barátok. Újra és újra bejártuk a várost, a mú-
zeumokat, a Nemzet Galériában már nemcsak a festmények, de a biztonsági őrök is 
ismerőseink voltak. Jó lenne, ha Pesten is mennénk ennyiszer múzeumba! Március 
végén kipróbáltuk a 2,5 km hosszú oslói szánkópályát. A húsvéti szünetben ellátogat-
tunk Lillehammerbe, túráztunk az erdőben. Nem túl sok nemzetközi kapcsolatunk 
született, viszont annál több magyar barátság! Minden hónapban részt vettünk a MIN, 
Magyarok i Norge nevezetű fiatalokból álló társaság által szervezett összejövetele-
ken. 

Utolsó közös utazásunkra április végén került sor, amikor elrepültünk a fjordok és 
az esernyők városába, Bergenbe, ahol szinte mindig esik az eső. Mi szárazon meg-
úsztuk. Az óváros, a Bryggen megtekintése után elsétáltunk a Természet-tudományi 
Múzeumba, ahol a különböző csontvázak áttanulmányozásával anatómiai ismeretein-
ket bővítettük. Szállásadónkkal, egy norvég fiatalemberrel megmásztuk a Fløyent, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a fjordra. Majd a norvég szokásoknak megfelelően mi 
is kipróbáltuk a szabadban grillezést. Váratlanul ért, amikor húsz piros nadrágos fia-
tal libasorban felsorakozott mögöttünk, és percekig követtek és utánoztak minket. 
Később megtudtuk, hogy az érettségire készülő diákok május 17-ig, a nemzeti ünne-
pükig ebben a ruhában mászkálnak a városban, ebben járnak iskolába, és mindenféle 
vicces dolgot művelnek. Így készülnek az érettségire?! Érdekes lenne, ha nálunk is 
bevezetnék ezt a szokást… Hibát követtünk el, amikor megvettük a repülőjegyeket, 
és nem vonattal jöttünk, mert a hét órás vonatút a fjordokon, hegyen-völgyön át jön, 
és Norvégia legszebb arcát mutatja. No de sebaj, még egy ok arra, hogy visszajöj-
jünk! 

2009. április 29. Véget ért a gyakorlat, véget ért közös kalandunk. Búcsúztunk 
egymástól és Oslotól, Norvégiától. Változtunk ez alatt a 4 hónap alatt, reméljük jó 
irányba. Tetszik a norvégok lazasága, nyugalma, kiegyensúlyozottsága. Ezt haza kel-
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lett hoznunk. Ahogy azt a sok mosolyt, nevetést, optimista szemléletet, amit a ma-
gyaroktól és norvégoktól kaptunk. Gyakorlatnak indult, egy életre szóló négy hónap 
lett belőle. Már nem csak évfolyam- és csoporttársak vagyunk, barátok lettünk. Teljes 
mértékben igazak ránk, és minden emberi kapcsolatra Agnes Replier szavai: „nem 
tudunk tiszta szívből szeretni valakit, akivel még sohasem nevettünk együtt”. 
Budapest, 2009. augusztus  

Sárközi Rita  
Sunyál Orsolya 

 
 
 ,  
Sárközi Rita (jobbról) 2004-
ben kezdte meg tanulmányait a 
Szent István Egyetem Állator-
vos-tudományi Karán állator-
vos szakon. 2008-ban Hollan-
diában volt nyári gyakorlaton, 
2009. tavaszán Oslóban, az 
Állatorvosi Egyetemen. Ne-
gyedévesként kutatói mun-kát 
végzett a Járványtan Tanszé-
ken, nem kizárt, hogy az egye-
tem után Phd képzésre jelent-
kezik. Jelenleg egy pesti rende-
lőben van gyakorlaton. 14 éve 
oboázik, az Állatorvosi Kon-
cert főszervezője. Szeret olvas-
ni, táncolni, gitározni, de még 
inkább a családi, baráti körben 
beszélgetni.  Sunyál Orsolyával 
tagjai az Állatorvosi Fúvós-
ötösnek. 
Sunyál Orsolya (balról) utolsó 
éves állatorvostan-hallgató. 
Végzés után kisállat rendelő-
ben szeretne dolgozni, ami-

 mozgalmas, változatos munka. 2009. tavaszán az oslói Állatorvosi Egyetemen volt 
gyakorlaton. Szabadidejében szeret olvasni, kirándulni, színházba, koncertre járni. 14 
éve klarinétozik, zenekarban játszik. Az egyetemen az Állatorvosi Koncertek rend-
szeres szereplője. Egy kiemelten közhasznú szervezet alapító tagja, mely a felelős 
állattartást igyekszik meghonosítani Magyarországon. Az egyesületnél levő állatok 
kezelésében, ellátásában, szocializálásában, gazdához juttatásában segít. 
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Békési Eszter:  
Skandináv szokások 

(Kovács Ferenc: Médiaismeretek szö-
veggyűjtemény, DUF Kiadó, 2008) 
 
Gyakorló médiatanárként  meggyőző-

déssel és jó szívvel ajánlom a média 
iránt érdeklődő olvasó figyelmébe a Ko-
vács Ferenc által szerkesztett Médiais-
meretek szöveggyűjteményt.  
A  kötet a felsőfokú szakképzésben 

(FSZ) részt vevő fiatalok és tanáraik 
számára készült oktatási segédanyag. A 
kurzus nemzetközi, hiszen oslói, dunaúj-
városi és budapesti diákok képezik a 
hallgatók táborát. Az érintkezés, az esz-
mecsere, a vita és maga az oktatás a vi-
lághálón történik, videokonferencia for-
májában.  
Különösen is nagyra értékelem a szö-

veggyűjteményhez és magához a kurzus-
hoz készített Tanulási útmutatót, mely-
ben világosan megjelenik a képzés rend-

szere, egy-egy óra menete, feladatai, a számonkérés módja és mindaz a gondolatkör, 
melyre a szöveggyűjtemény egyes cikkei épülnek. Gondos tanmenet, átgondolt rend-
szert takar, melyben oktató és diák egyaránt komfortosan érezheti magát. A kurzus 
tagjai az oktatási folyamat kezdetén megkapják valamennyi órának nemcsak a témá-
ját, hanem az elvégzendő törzsanyagot is. Ami hátra van, az a személyes látásmód 
különbség, amit a netes konzultációk alkalmával egy-egy diák, tanár megfogalmaz, 
mikor kérdéseinek, hozzászólásának hangot ad. 

Mindkét említett könyv áttanulmányozása után vált világossá számomra, hogy a 
szerzők és a szerkesztők egy jól együttműködő oktatói team tagjai lehetnek, akik a 
rájuk bízottakat, a hallgatóikat tenyerükön hordozva, velük együtt keresik korunk 
médiaproblémáira a választ. Ezek közül a legfontosabbakat szeretném kiemelni: a 
közszolgálatúság mindennapi dilemmái, a média befolyásoló hatása és annak határai, 
a média etikai kérdései, a médiának az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásai, a mé-
diában megjelenő agresszió. 

A hallgatók előtt világosan áll tehát a feladat: a szöveggyűjtemény olvasmányai 
közös olvasmányok, a tanítási óra egymásra szánt közös idő. A diákokat arra sarkall-
ja ez a szöveggyűjtemény és minden bizonnyal maga a stúdium is, hogy a közös ol-
vasmányok apropóján saját élethelyzeteiket értékeljék, és ha szükségesnek vélik, 
teremtsék újjá azokat. A társadalmi kérdések iránt fogékony és érzékeny, a közössé-
gért felelősséget vállaló fiatalember modelljét mutatja meg az a projekt, melynek ez a 
szöveggyűjteményünk csak az egyik, ám nagyon lényeges eleme. 
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A szöveggyűjteménybe rendezett cikkek szerzői norvég és magyar médiakutatók. 
Maga a kurzus elméleti jellegű, ehhez rendelik hozzá a szerkesztők a médiajelensé-
gek elméleti megközelítési módszerét. Még az olyan témájú cikk is, mely a média 
kommunikációs lehetőségeit vizsgálja, a szerző a lehető legkörültekintőbb kíván len-
ni választott témájának elméleti megalapozásában.  A szöveggyűjtemény tehát elmé-
leti kurzus elmélyült munkamenetét kívánja szolgálni, a hallgatóktól egyéb kreatív 
munkát ez kurzus nem vár el. Mindezek tükrében és ezek mellett mégis különösen is 
figyelemre méltó a szöveggyűjtemény záró cikke, mely a kurzuson résztvevők mé-
diafogyasztási szokásait térképezi fel. 

Maga a cikk  az Oslói Egyetem, a Dunaújvárosi Főiskola és a budapesti Zsig-
mond király Főiskola hallgatóit kérdezte meg. E három felsőoktatási intézmény hall-
gatói (átlag életkoruk 23 év)  kérdőívet töltöttek ki különösen is a televíziózásra és a 
médiában való tájékozódásra vonatkozó kérdésekre válaszolva. Ez a felmérés is azt 
támasztotta alá, hogy a médiafogyasztási szokások alapvetően a szocializációra ve-
zethetők vissza, gondolhatunk itt a főváros vidék és az észak- és közép-európai tradí-
ciók megélésére és élményeire. Az oslói diákok legalább 4 éves szocializációs előny-
ben vannak a magyarországi kollegáikhoz képest, ami a felnőtté válás határán jelen-
tős gondolkodásbéli különbséget jelent. A skandináv szokások szerint a fiatal a kö-
zépiskola elvégzése után nem siet azonnal egyetemre, előbb a népfőiskolai rendszer-
ben gyakorlati ismereteteket szerez, majd külföldön szerencsét próbál. Vagyis ráér 
felnőni. A magyarországi fiatalember ezzel szemben erős versenytudattal kezdi a 
szociális felnőtté válása korszakát, ami azt is jelenti például, hogy kifejezetten hát-
rány, de legalábbis bizonyos fokú szégyenérzettel jár együtt, ha érettségi után azonnal 
nem kezdi el az egyetemet. 

A norvég hallgatók talán éppen ezért mertek karakteresebben, helyenként szélső-
ségesebben válaszolni olyan kérdésekre, mely a saját médiafogyasztásukra és az előt-
tük álló jövőképre vonatkozott. Világosabban, egyszerűbben, „felnőttesebben” voltak 
képesek véleményüket képviselni magyarországi társaikhoz képest.   
Meggyőződésem, hogy az erre a kurzusra elkészült szöveggyűjtemény hasznos olvas-
mánnyá válik majd az oktatási rendszeren kívül lévő érdeklődők számára is. 
 
 

A szerzőről:  
Békési Eszter, 41 éves, Szegeden élő, eredetileg magyar-filozófia szakos középis-

kolai tanár. 1993 óta tanít magyar nyelv és irodalmat valamint drámát. Médiát 2003 
óta, ugyanis Magyarországon ekkor vezették be hivatalosan és kötelező tárgyként a 
mozgóképkultúra és médiaismeretet. Emellett dolgozott a médiában: rádiózott, tévé-
zett, folyóiratot szerkesztett. Maga is szerkesztője egy általános és középiskolai média 
tankönyvnek, melynek szerkesztése még folyamatban van. 
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Kjell Olaf Jensen:  
Darabjaira hullott kétségbeesés  
 
(Attila Bartis: Stillheten, Cappelen Damm 
Oslo, 2009. Fordította Ingvild Holvik) 

 
A Stillheten (A nyugalom) című regény darab-

jaira hullott elbeszélés a depresszióról. Korom-
sötét mű. De micsoda könyv! 

Bartis Attila 1968-ban született, erdélyi ma-
gyar író. A nyugalom című harmadik regénye 
hozta meg számára a nemzetközi áttörést. 
A harminchat éves író, az egyes szám első sze-
mélyű elbeszélő, Weér Andor, meglehetősen 
problémásan a viszonyul a nőkhöz, a környeze-
téhez, a családjához, a könyveihez - egyszóval 
mindenhez. Apja, mintha nem is létezne, s ami-
kor pedig végre említésre kerül a műben, kide-
rül, hogy elmenekült a családjától. Hasonlóan 
Andor ikertestvéréhez, a hegedűvirtuóz Judit-

hoz. Andor tehát egyedül marad megzavarodott anyjával, a gyönyörű színésznővel, 
Rebekával – akit utolsó fellépése során Kleopátra szerepéből taszítottak le statiszta-
szerepbe. Idegösszeroppanást kapott, sírva szalad haza színpadi jelmezében, keresztül 
Budapesten, hogy fiatal fiánál találjon vigaszt - szexuális értelemben is. A rákövetke-
zendő tizenöt esztendőben pedig még lakásukat sem hagyta el, ott zsarnokoskodik fia 
felett.  Prostituáltakkal és különféle galambgyilkos őrültekkel tarkított kapcsolatok 
után Andor végre megismerkedik a meglehetősen nehéz múltú Eszterrel; kapcsolatuk 
– mely Andort teljesen hatalmába keríti – abortuszba, illetve kétszeri elmegyógyinté-
zeti kezelésbe torkollik. A regény az anya halálával indul. Andor saját felelősségéről 
győzködi magát emiatt, holott nincs köze hozzá. Az asszony ugyanabba a sírba kerül, 
ahova korábban lányát, Juditot már „eltemette” vagyis Judit eltűnése után a tárgyait. 
Anyjuk „levelezett” ugyan Judittal – de a válaszleveleket valójában Andor írta, ami-
ket ismerőseivel adatott fel a világ különböző pontjairól. Andor beutazza Magyaror-
szágot, könyvéből tart felolvasó esteket, a nem különösen magasztos című elbeszélé-
seiből: „Menekülő címerállat”, „Fiatal élményfeldolgozó”, „Ha Isten van, miért 
kellek én?”. Az egyetlen elbeszélés, amiről a könyvben valamivel többet tudunk 
meg, egy plébánosról szól, aki patkányméregbe mártott ostyával mérgezi a gyüleke-
zetét.  

Karácsonyi ajándékra az anyának Andor és Eszter a tehetséges festőnek is bizo-
nyuló Andor képeit gyűjti albumba, amelyet aztán a lélekmelengető „Torzszülők és 
torzszülöttek”- címmel látnak el, s ezzel még örömet is szereznek az anyjuknak. A 
legpozitívabb szereplő Lázár atya, „az Isten háta mögül. Aki zacskós cukrot osztogat 
szentkép helyett a cigánygyerekeknek.” Ez az a rész, ahol a főszereplő a legközelebb 
kerül a feloldozáshoz. A regény átlag emberképe komorabb: „Visszatérve a spirálfü-
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zethez, találtam benne egy féloldalas történetet a pompejiekről. Pontosabban az ása-
tásról: amikor rátalálnak az embernyi üregekre, majd kiöntik őket gipsszel, akkor 
mindenkinek a pofájára fagy a diadal, mert önmaguk lenyomatát találják a kihűlt láva 
mélyén.” 

A kommunista, majd később posztkommunista Magyarország antiszemitizmusa is 
megjelenik a könyvben: „Mert a nyűjorki titkos pénzekről, persze, sose tudunk meg 
semmit. Pedig valamiből csak kinyomtatták azt a rengeteg választási plakátot a rabbi 
képével, de ugye Cion bölcseinek jegyzőkönyvére, arra nincs egy fillér se.” 

Ez a teljesen komor hangvételű regény változó hosszúságú bekezdésekből áll - 
pár sorostól egészen a pár oldalasig. Az elbeszélő oda-vissza ugrál a harminchat év-
nyi kétségbeesett létezésében: értelemre, tartalomra vadászva. Végül a pár soros, 
villanásnyi befejezés: „Ha kint ülnék, mondjuk egy tóparti ház udvarán, valahol az 
Isten háta mögött, a Kárpátokban, akkor is csupán azt írhatnám, hogy egyetlen dolog 
tölt el csodálattal: a csillagos ég fölöttem.” A fejezetek tele vannak ismétlésekkel, 
olyan eseményekkel, amelyek szilárd alapot biztosítanak az elbeszélő és az olvasó 
számára egyaránt. Mindez olyan nyelvezettel írva, ami számtalan fájó ponton át vo-
naglik kínkeservesen – ritmikus  összefonódásban – az olvashatatlan felé. A mű elvi-
selhetetlenül komor látásmódja és mesteri fogalmazása egyaránt lélegzetelállító. 
Egyáltalán nem kis teljesítmény ezt a nyaktörő mesterművet olyan eleven norvég 
nyelven visszaadni, amint azt Ingvild Holvik tette. Néhány apró fordítási hiba felfe-
dezhető ugyan, de mindez elenyésző a mű egészét tekintve.  

Fordította: Gangl Orsolya 
A kötet fordítóját Inguild Holwinkot jelölték a 2009-es Brage-díjra  

Petter Bjerck-Amundsen:  
Søren Kierkegaard kezdőknek 
Avagy , hogyan is taníthatjuk 
Kierkegaardot középiskolás fokon — egy 
dán irodalomtanár ajánlata 
Fordította. Lázár Ervin Járkáló 
 
   Ez a könyv Dánia ez idáig legnagyobb 
gondolkodójáról szól, gondolatvilágának 
és írói életművének bevezetője. Kierkega-
ard, H. C Andersenhez hasonlóan, világhí-
rű. Könyveiket számos nyelvre fordították, 
életművüket sokan tanulmányozzák. Kier-
kegaard mondanivalója kortársaink számá-
ra ma is hihetetlenül érvényes. 

   Az Ághegy Könyvek sorozatában megje-
lent könyv kiadását a koppenhágai Hamvas 
Béla Klub és a skandináviai Ághegy-Liget 
Baráti Társaság támogatta. 



Lőrinczi Borg Ágnes  
két kötete 
 

Magyarul és svédül 
ír verseket. Pi-
linszkyről írt diplo-
mavizsga dolgoza-
tot az uppsalai  
egyetemen. Az 
Ághegy és a Ma-
gyar liget munka-

társa. Az  Ághegy-Liget Baráti Társa-
ság ügyvezető elnöke. 
    „1974-ben születtem Marosvásár-
helyen. Az írás szükséglet, gondolata-
im és érzéseim tisztázása, valamiféle 
benső, néma beszélgetés a léttel.  
Lőrinczi leány vagyok, többször is 
hangsúlyozták a szüleim, de még min-
dig nem ismertem meg eléggé a 
Lőrinczieket. Inkább csak önmaga-
mat.  
    Jelenleg Lundban élek. Közel más-
fél évtizedes ittlétem summázása: két 
egészséges gyermek, egy aránylag 
nem hátborzongató válás, sikeres új 
élettársi kapcsolat és két mesterfokú 
végzettség – a magyar irodalom és az  
államtudományok terén. Ennyi, ami 
hiteles és dokumentált, minden többi, 
imitt-amott barátságként, szeretetként, 
versként vagy lomként van jelen éle-
temben.  
    Minden erőmmel azon vagyok, 
hogy olyan legyek, mint bárki más. 
Igyekezeteim évei alatt kezdem elfo-
gadni azt, aki vagyok. 
    Két nyelven írok, svédül és magya-
rul. Verseim korábban az Ághegy 
folyóiratban, a Magyar Ligetben, és 
valamikor a 90-es évek elején, a  ma-
rosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum 
iskolaújságában jelentek meg nyomta-
tásban.”  
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Dohi Alexandru: 
Altermundia 
  
kötete románul, svédül és ma-
gyarul is megjelent. Ez utóbbi 
nemrég látott napvilágot Tar 
Károly fordításában. Idézünk  
Lungu Aleaxandru előszavából: 
 
  
„Dohi Alexandru különféle for-
mában alkotja verseit, a szűksza-
vú jegyzettől a villámló zuhatag 
- költeményig, amelyben a sza-
vak fenyegetően görögnek sza-
kadatlanul. Így aztán, szövegei 
azt az érzést keltik az olvasóban, 
hogy nem mindig más költővel 
találkozott, hanem egy újjal, akit 
Dohi Alexandrunak hívnak. Ez 
az érzésem elmélyült, amikor az 
1994-ben írt Altermundia hét 
részletét a Képzeletbeli népek 
lírájának kieszelt fordításai al-
címmel megkaptam... Tulajdon-
képpen hét hasonló triptichonról 
van szó. Első része, amelyet a 
szerző a képzeletben talált kép-

zelt kéziratnak nevez, elfelejtett sok ezeréves képírás újraalkotása. A vers ősrégi, az 
ember mielőtt megtanulta a betűvetést, a szót, rátalált annak módjára, hogy képzeletét 
formába öntse, felruházza. A második rész: a képzelt kézirat fonetikus megfogalma-
zása - jó rokona a madárnyelv játékos formájának, a ráolvasásoknak, a beszéd előtti 
gügyögésnek, de a darabos költeménynek, a hangokból álló lettrista szövegeknek. A 
harmadik rész: a képzelt kézirat képzelt fordítása az előbbi két rész átírása a mai kiej-
tés szerint. Minden hármas egység, látszólag rendellenes elemekből kialakított egyet-
len egész, amely által a nem gáncsoskodó, a meglepetést kedvelő olvasó a vers rövi-
dített, de nem csonkított történelmét követheti nyomon.” 
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Megtalált gondolat 
Olvasói vélemény Tar Károly: Erdélyi mézeskalács című könyvéről 
 
Egy titok - aranyat szeretnék visszaadni, hiszen az íróé. Teljesen véletlenül talált meg 
a gondolata - a kislányommal szeretnék mézes süteményezni karácsony előtt, és re-
ceptet keresgéltem az interneten, és gyanútlanul elkezdem olvasni a gondolatait ...  
Nem ismerem Önt, nem tudom ki, és - most látom, hogy sajnos - eddig nem olvastam 
az írásait. Ám néhány gondolatával mégis ADOTT nekem. Beszélhetnék szuperlatí-
vuszokban, de ez attól több és természetesebb, hogy elkezdjem fokozni.   
Egyszerűen csak leírja néhány mondatban kristálytisztán, egyben.  „Uram Isten! EZ 
AZ!” ... - érzés. S - látja - nem tudom megfogalmazni, pedig muszáj leírnom! Csak 
így záródik be a mágikus kör.  
Valahol régen azt olvastam, hogy minden kérdésünkre a válasz ott van a könyvekben 
- az írott szövegben. „Csak nyiss ki egy könyvet, és megkapod a válaszod”.  
Nos, én csak egy mézeskalács receptet kerestem, és ehhez képest „mindössze” az 
életem „vezérfonala” (? ) köszönt vissza, ráadásul tömören, hibátlanul megfogalmaz-
va úgy, ahogy nekem sohasem sikerült volna.  Mondanám, hogy mellbe vágott, letag-
lózott, vagy, hogy felemelt, feltöltött, de ezek az ellentétesek oly mértékben kiegyen-
lítették egymást, hogy végeredményben nem „mozdultam” sehová. Ugyanott vol-
tam, csupán fényévekkel jobban, világosabb létezésben.  
Mire észbe kaptam volna, már kimásoltam, elmentettem a gondolatsorát, azon a cí-
men: A LÉNYEG. Hogy megértse, miért használom ezeket a nagy szavakat, és a 
nagy nyomtatott betűt (tényleg így néz ki a file- név) elmondom, hogy életem olyan 
szakaszában vagyok most, amikor úgy érzem, a helyemre kerültem, és azt teszem, 
amit tennem kell. Szívből.  
Tanár vagyok, és több mint tíz évig küzdöttem azzal, hogy bebizonyítsam magamnak 
- és a világnak is - hogy miért   n e m   a tanítás az én utam. Mostanában viszont - a jó 
ideje hangoztatott és átélt „nem tanítok” elveim ellenére, magamat is meglepve  vál-
laltam el  egy gimnáziumi állást, és rájöttem, hogy mennyire szeretem csinálni. Mi-
ért? Sokféle válaszom volt. De a lényeg EZ. Itt mondta az író..   
Számomra is enyhén patetikus a hangvétel, és nem rajongói levelet szeretnék írni. Az 
az érzésem, talán nem is naaagy szavak, örök igazságok megfogalmazása volt. Az 
írónak sem volt célja akkor, amikor elkezdte írni a mézeskalács történetét. Viszont 
megfogalmazódott benne, engem pedig megtalált. Ezt az örömöt, a szellem ilyen 
összecsengését pedig megosztva lehet csak átélni, és „átörülni”.  
Ezért írom ezeket a sorokat, valójában egy mondatban is elmondhatnám: Köszönöm 
ezeket a gondolatokat! „Örömteremtő embernek születtem. Úgy hiszem, tudatos al-
kotónak. De a vállamra telepedő évek során rájöttem, hogy nincs új a Nap alatt… ha 
örömöt akarunk, a jót kell utánoznunk, az igazat kell újrateremtenünk, a szépet újra-
álmodnunk. És meg kell osztanunk titkainkat. Szét kell szórnunk aranyainkat, mert 
igazán csakis az a miénk, amit másokba átültettünk, másokkal megérttettünk, elfo-
gadtattunk.”  
  

Ferenczy - Tóth Ildikó  
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A magyar nyelv 

 
Amikor 1987-ben Norvégiába költöztünk nagy érdeklődéssel kerestük a kapcsola-

tot az itt élő magyarokkal. Tudtuk, hogy elsősorban norvégul kell megtanulnunk, 
mivel ez volt az első lépés a beilleszkedéshez és a munkába álláshoz. Azonban azt is 
tudtuk, hogy a magyar nyelv használatáról semmiképpen sem akarunk lemondani. Ez 
azért is volt fontos, mert szerettük volna, ha gyermekeink anyanyelvként beszélik a 
magyart. 

Számomra meghökkentő volt, amikor megismertem egy magyar családot, akik 
1956-ban érkeztek ide Norvégiába, és három gyermekük közül egyik sem beszélt 
vagy értett egyetlen szót sem magyarul. 

Ideérkezésünket követően alakult meg a norvégiai Magyarok Baráti Köre 
(MBK). Számunkra sokat jelentett, hogy az MBK alapszabályban rögzítették: az 
egyik fő feladatuk a magyar nyelv és kultúra ápolása és terjesztése. 

Az MBK keretein belül megalakult a Csincsele gyermekcsoport is. Igaz. addigra 
nagyobbik gyermekünk,- kora miatt- már nem fért bele ebbe a csoportba, viszont a 
kisebbik remekül érezte magát a foglalkozásokon. A csoport tagjai nem csak a hang-
szerek világába kaptak betekintést, hanem a mondókák, énekek és rövidebb versikék 
is segítették a magyar nyelv tanulását 

A norvég közeg – itt elsősorban az óvodát és az iskolát értem – elegendőnek bizo-
nyult, hogy a gyerekek megtanulják a norvég nyelvet. Azonban nagyon nagy szükség 
volt a magyar nyelv ápolására. Nem volt elég a Magyarországon töltött nyári vaká-
ció. A mindennap használatos beszéd mellett nagy szükség volt arra, hogy a szép 
magyar nyelvből is kapjanak némi ízelítőt. 

Az otthon töltött szabadságunk egy részét arra fordítottuk, hogy koruknak, és ér-
deklődésüknek megfelelő könyveket keressünk. Őszintén szólva, nehéz vállalkozás 
volt, hiszen Magyarországot is ellepték az USA-ból érkező aktuális rajzfilm figurák, 
történetek. Akkor is, és most is, amikor már az unokáimnak keresek könyvet, ezek 
szóba sem jöhettek. Azokat a dallamos, rövidke mondókákat vagy énekeket részesí-
tem előnyben, amik szinte észrevétlenül megmaradnak a gyerekek emlékezetében. 

Ismerek olyan családot, ahol a mama kemény harcot vívott, hogy gyermekei meg-
tanulják a magyar nyelvet. Hosszú éveken át a nagyobbik gyerek következetesen 
norvégul beszélt, míg a mama szintén következetesen magyarul válaszolt. Az évek 
múltával, és az egyre sokasodó, Magyarországon töltött vakáció következtében meg-
tört a varázs, és ma már remek magyar tudással, sőt magyar feleséggel is büszkélked-
het a fiatalember, s remélhetőleg nagy szeretettel fogják – közösen –magyar nyelvre 
tanítani a nem is olyan régen született kisfiúkat. 

Gyermekeim elszakadtak egymástól, míg a lányom itt Norvégiában, a fiam – 
munkája miatt – nagyrészt Magyarországon él. Azonban mindketten nagyon fontos-
nak tartják, hogy gyermekeik mind a két nyelvet megtanulják. Helyzetükből követke-
zően az itt élő unokámnak otthonról hozom a könyveket, magyar rajzfilmeket, pc 
játékokat, addig értelemszerűen az otthoni unokámnak pedig norvégul ugyanezeket.  
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Ennek, és a szülők kimeríthetetlen munkájának köszönhetően mind a két nagyob-
bik unokám kétnyelvű.  

Amikor Magyarországon éltem, akkor olyan természetes volt, hogy magyarul 
beszéltem és minden magyar nyelven folyt körülöttem. Azonban itt külföldön felka-
pom a fejemet, amikor magyar szót hallok. Sőt, az utóbbi időben kerestem a hálóza-
ton vagy az újságok oldalain azokat a cikkeket, amik a magyar nyelvről szóltak. Ol-
vastam külföldi tudósok, nyelvészek, történészek és írók véleményeit a magyar nyelv 
hangzásvilágáról, csengéséről és történetéről 

Ki ne ismerné Jakob Grimm-et, a nagy meseírót, akinek ez volt a véleménye a 
magyar nyelvről: ” A magyar nyelv logikus, és tökéletes felépítése felülmúl minden 
más nyelvet”. 

Vagy nézzük, mit is mondott George Bernardd Show egy vele készített interjú-
ban:  Őszintén mondom, az anyanyelvemen nagyon sokszor képtelen vagyok érzései-
met és gondolataimat teljes pontossággal visszaadni. A mi nyelvünk gazdag, nagy és 
praktikus, de viszonylag fiatal... Bátran kijelentem, hogy miután évekig tanulmá-
nyoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha magyar lett volna az anya-
nyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen 
a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi 
különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.” 
Azt hiszem, ezek olyan szép gondolatok, amiket érdemes megőrizni az emlékeze-
tünkben, s talán még annyit, hogy számukra a magyar nyelv még nem is volt anya-
nyelvük. 
     „Nyelvében él a nemzet” s nekünk, akik külföldön élünk, nagyon fontos, hogy 
megőrizzük identitásunkat, s vele együtt nyelvünket. Fontos, hogy a magyar nyelvet 
örökül hagyjuk gyermekeinknek, unokáinknak. Ebben nagyon sokat segíthet a mo-
dern technika, hiszen a fiatalok a könyvek mellett szeretik a számítógép és a televízió 
adta lehetőségeket is. Az interaktív játékokon keresztül szívesen hallgatják vagy old-
ják meg a magyar nyelvű feladatokat.  
Azonban felülmúlhatatlan, amikor velünk szülőkkel, nagyszülőkkel együtt játszhat-
nak, énekelhetnek vagy éppen újabb mondókákat tanulhatnak, s ennek érdekében 
tegyünk meg minden tőlünk telhetőt. 
 

Nádasdy Farkas Irén 
 

 

   Ove Berglund  Kosztolányit fordít 

     Februárban Ove Berglund, a Magyar Kultúra Lovagja, 
Kosztolányi Dezső (1885- 1936) verseinek fordításából olva-
sott fel a stockholmi Ciresia Műhely Nagy Galériájában. A 
belépés ingyenes volt.  
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Hírek a Peregrinusról 
 

A Peregrinus Klub 2001 végén alakult Stockholmban a Magyar Nagykövetség 
védnöksége alatt. A Peregrinus név a latin peregri (per -át, túl; ager -föld) külföld 
szóból ered és zarándokot, külfödről jött idegent, deákot jelölt. Azért választottuk 
névként, mert egyszerre utal többek között a külföldi egyetemre járásra, a 
tudományosságra és a Magyarországhoz való kapcsolatra. 

A klub célja, hogy a Svédországban élő magyarok  találkozópontja legyen, lássuk 
és halljuk egymást, kultúrális, tudományos és barátságos programok jelszava alatt. A 
klub további célja, hogy a magyar értelmiségieket, kutatókat, diplomásokat, 
posztgraduális képzésben résztvevőket és ösztöndíjas diákokat olyan szellemi 
műhelybe fogja össze, ahol egymással, az otthoni tudományos élettel és más 
szervezetekkel is kapcsolatot tarthatnak. 

A klub élvezi a Magyar Nagykövetség kiemelt támogatását, de nem lehet 
tagszervezete a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének (SMOSZ), hiszen 
tagságának nagy része nem svéd, hanem magyar állampolgárokból áll. Az 
együttműkődés kötetlen és minden pártpolitikai szemponttól mentes. 

Minden érdeklődő a tagok közé léphet a regisztrációs űrlap kitöltésével, és 
rendszeresen kaphatja a hírlevél elektronikus változatát, illetve eljöhet a klub által 
szervezett programokra. A tagság ingyenes és a svédországi tartózkodás után is 
folytatódhat. Vezetőség nincs, két titkár látja el az elemi adminisztrációs feladatokat. 
A klub havi rendszerességgel szervez találkozókat, baráti beszélgetéseket és 
bemutatkozó előadásokat különböző szakterületekről. Elősegíti, hogy a tagok 
kölcsönösen résztvehessenek disszertációk védésen és egyéb szakmai 
tevékenységhez fűződő nyilvános alkalmakon. Igény esetén közös kirándulások, 
sportrangadók illetve más események is szervezhetők. A rendezvények helye 
Stockholmon belül változó. Végezetül a weblapon igyekszünk olyan linkeket is 
közzétenni, amik a svédországi hétköznapokat könnyíthetik meg. 

    November ismét táncházat rendezett a Peregrinus Klub a Magyar Házban, ahova 
ezután is mindenkit szeretettel vártak a szervezők. Az eskilstunai Barozda zenélt 
(Simó Jóskáék). Gyerektanítással kezdték, utána rendes táncház (táncoktatással).  
 Szedvicset, süteményt, italt is volt. http://peregrinusklub.com/ 

Fényes Gábor s.k. 
Titkár 

Stockholm 
+46 7 03 49 49 03  

 
     2009. november 10-én a Magyar Köztársaság Stockholmi Nagykövetségén (Dag 
Hammarskjölds väg 10, Stockholm) Schőmer Ervin: Hatékonyabb építőipar -- a 
Térképezési elmélet címmel tartott előadást. Hogyan építkezzünk hatékonyabban egy 
adott, fix költségvetés mellett? Összefüggés az építőelem nagysága, a teljes építkezés 
időtatartama (annak változása mind a gyárban, mind az építkezés helyszínén), 
valamint az építkezés végső költsége között. Ez az összefüggés Schőmer Ervin 
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felfedezése, amit Térképezési Elméletnek nevezett el. Az előadás áttekinti és elemzi a 
II. Világháború utáni építési rendszereket és elemeket, és javaslatot ad a fejlődés irá-
nyára. 
Schömer Ervin 1935-ben született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetemen 
negyedéves építészmérnök hallgató, azon belül még a Tartószerkezeti Tanszéken 
részmunkaidős tanársegéd is volt, amikor 1956-ban Ausztrián keresztül Svédország-
ba menekült, ahol a stockholmi Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) egyetemen 
1961-ben diplomázott le. Ezután az ugyancsak stockholmi Kungliga Konsthögskolan 
(KKH) főiskolán 1970-ben végezte el az építész szakot. 
Schömer Ervin építész-pályafutása több, mint 50 éves Svédországban - ebből 23 évet 
dolgozott főépítészként illetve várostervezőként, emellett saját építészirodája is volt. 
Tervezőként az USA-ba, Svájcba, és Magyarországra „peregrinált”. Önálló építész-
ként még ma is aktív. Legfőbb életműve a Térképezési Elmélet, melyre nagy hatással 
volt az a tény, hogy az 50-es és 60-as években a magyar és a svéd építőipari techno-
lógia nagymértékben különbözött. 
Az előadás hátterét képező Térképezési Elméletről a következő weboldalon olvasha-
tunk: http://biphome.spray.se/esch/theory.html Az előadást szokás szerint kötetlen 
társalgás követte a Nagykövetségen. Minden klubtagot és további érdeklődőt ezután 
is nagy szeretettel és tisztelettel várnak a Peregrinus klub szervezői: 
  

Tóth Krisztián, sajtó- és kultúrattaché,  
Fényes Gábor, titkár, Peregrinus klub, Stockholm 

 
  Előadás Rózman Ákosról 
    Ugyancsak novemberben, a francia 
követség könyvtárában Rózman Ákos 
zeneszerzőről és orgonistáról tartott  
különleges, hangbetétekkel tüzdelt 
előadást Loch Gergely, aki huzamosabb 
ideje kutatja a svéd– magyar zeneszerző 
különleges elektrónikus zenéjét, sajátos 
alkotásait.        
     A zenetudományi képzésének végén 
járó budapesti egyetemi  hallgató 
diplomadolgozatának részeként tartott 
előadása anyagát a zeneszerző A pokol 
kapujában című  többórás, különféle 
hanghatásokon alapuló rnedkivül modern 
művének felvételénél Maros Miklós 
zenszerző és operaénekes neje is 
közreműködött. Az előadást az Ághegy 
Rádió is műsorára tűzte. 

    Rózman Ákost az Ághegy  11-13. számában az 1529-1532. oldalon mutatuk be 
olvasóinknak. ( A képen Loch Gergely előadás közben.) számítógépe előtt.) 
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Egy régi kezdet 
Interjú a Peregrinus Klub honlapjáról, Pap Ivánnal  

 
– Első voltál, aki Műszaki Pantheon oldalainkon felhívtad a figyelmet egy lezárult 

mérnöki életműre: az idén, 2007-ben elhunyt Székely Györgyére. Köszönet érte. 
Most azonban egy kezdetről szeretnénk érdeklődni, amelynek részese voltál: az 1956
-os forradalom leverése után igen nagy számban Svédországba került mérnökjelöltek 
pályája kezdetéről. Mi az oka annak, hogy az ötvenhatos menekülthullámban olyan 
magas volt a kész fiatal mérnökök, műegyetemi hallgatók és más, később műszaki 
pályára lépők aránya?  

A műszakiak igen nagy aránya a svéd és a svédországi magyar közéletben furcsa 
módon egy magyarországi politikai elképzelés eredménye. 1948-ban – a fordulat, 
vagyis a kommunista hatalomátvétel évében – az lett a jelszó, hogy „egy 
mezőgazdasági és ipari országból egy ipari és mezőgazdasági országot építünk, a párt 
vezetésével”. Ekkor indult meg a többek között a dunapentelei (nem sokkal később: 
sztalinvárosi) vasmű építése, főleg külföldi nyersanyagokra alapozva. Ekkor döntötte 
el Rákosi pártfőtitkár, hogy az országnak 15.000 mérnökre, műszaki emberre van 
szüksége, hogy a gigantikus terv megvalósuljon. Ekkor alakult Miskolcon a 
nehézgépipari, Veszprémben a nehézvegyipari egyetem. 1950-ben a budapesti 
műszaki egyetem gépész karának első évfolyamára kilencszáz hallgatót vettek fel – 
közöttük engem, aki tulajdonképpen állatorvos szerettem volna lenni. De az egyéni 
vágy, elképzelés, vonzalom nem érvényesülhetett a párt akaratával szemben.  
Mindenféle nép volt közöttünk: érettségizett, szakérettségizett, esti tagozatos, reálos, 
humános vézettségű emberke. Az összeterelés következménye hamarosan 
megmutatkozott, mert két év alatt alaposan megfogytunk: a szigorlatok után alig 
négyszázan maradtunk a harmadik évfolyamon. Akik távoztak – azaz tulajdonképpen 
kibuktak – az egyetemről, nagyrészt azok is műszaki pályán maradtak, alacsonyabb 
szakmai szinten. A műszaki pálya választásánál sok esetben szempont volt az is, 
hogy egy mérnököt, ha szakmailag jó volt a munkahelyén, kevésbé maceráltak az 
ideológiai „fejtágítással”, mint másokat. Gondolom, tették ezt azért is, mert tudták, 
hogy a mérnöki psziché úgy általában a számokra, a konkrétumokra épül, és nem 
veszi be a mellébeszélést. Aztán jött 1956 októbere, amelynek eseményeiben a 
műegyetem diáksága kiemelkedő szerepet vállalt. Ezért kiemelkedően nagy az 
arányszáma azok között is, akiknek a forradalom vérbefojtása után menekülniük 
kellett.  

A Magyarországon derékba tört műszaki pálya Svédországban történő folytatását 
több tényező tette vonzóvá. Egyik az, hogy a technika területén a szóértés, a beszéd 
egyszerű és igen célirányos; könnyebb elsajátítani, mint az irodalmi nyelv gazdag és 
változatos szókincsét és a svéd szavak helyes és árnyalt kiejtését – gondoljunk csak 
az s hang hétféle kiejtésére. Másik az, hogy a technikusok már otthonról sokat tudtak 
Svédországról; a svéd acélról, a svéd golyóscsapágyakról, a nagy svéd feltalálókról, 
újítókról, mint Anders Jonas Ångström (1814–1874), Alfred Nobel (1833–1896), 
Lars Magnus Ericsson (1846–1926) és mások, időben közelebbiek. Szent-Györgyi 
Albert nem volt technikus, de az ő 1937-es Nobel-díjának híre is rokonszenvessé tette 
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számunkra Svédországot. De hadd közöljek – „műszaki módra” – néhány konkrét 
adatot az 1957-es kezdetről. A göteborgi műszaki főiskolán (Chalmers Tekniska 
Högskola, CTH) a különböző karokon kb. húsz magyar hallgató kezdte meg 
tanulmányait, a kereskedelmi főiskolán (Handelshögskola) hat, a göteborgi 
egyetemen (Göteborgs Universitet) négy vagy öt magyar hallgató indult. A 
technikusok szakmai megoszlása így festett: hat gépész, öt építész, három-három 
vegyész és kultúrmérnök, két villamosmérnök, egy hajóépítő – ahogy ennyi év után 
visszaemlékszem rájuk. Hiányoznak a képből a stockholmi királyi műszaki főiskola 
(Kungliga Tekniska Högskola, KTH) adatai, de remélem, majd valaki pótolja. 
Göteborgban mindezek közül tulajdonképpen csak tizenketten végeztünk; a többiek 
időközben pályát módosítottak.  

– Úgy tudjuk, a szóban forgó akkori fiatalok – bizonyos értelemben peregrinus 
elődeinknek, sorstársainknak is mondhatjuk őket – nagyrészt jól megállták a helyüket 
mind a főiskolákon, mind pedig későbbi munkahelyeiken. Milyen nehézségekkel 
kellett megküzdeniük? Milyen akkori svéd cégek alkalmazák őket, és ezek milyen 
feltételeket nyújtottak számukra a további szakmai fejlődéshez?  

- A nehézségek között a nyelvi játszotta a főszerepet, mert aki nem rendelkezett 
más nyelvtudással a magyaron kívül, vagy nem tanult legalább latinul a 
gimnáziumban, az óriási hátránnyal indult: a „semmiből” kellett megtanulnia svédül. 
És akkor nem folyt rendszeres nyelvoktatás a bevándorlók, betelepülők számára, 
mint manapság, tehát akarat és szorgalom kellett a nyelv elsajátításához. A svéd 
nyelv nem nehéz, állítom ennyi év után, egy életpálya végéhez közeledve, csak egy 
kicsit furcsa a „kontinentális európaiak” számára (például nehéz megszokni a 
főnevek utáni végartikulust, nagyon nehéz megkülönböztetni az utrum és neutrum 
nemet, hacsak nem születik svédnek az ember) – és ez Skandinávia többi „ősgermán” 
nyelveire is vonatozik.  

Az 1956-os forradalom erkölcsi tekintélye az ide menekültek számára biztosította 
az igen humánus fogadtatást, még akkor is, ha az illetők nem mindnyájan voltak a 
szó tényleges értelmében szabadsághősök. 1965-ben a munkaügyi hivatal vezetői, 
Ulla Hedén és Barbro Lind, hangsúlyozottan elégedettek voltak a magyar 
bevándorlókkal, összehasonlítva másokkal, pedig azokban az években Svédország 
jóformán csak Európából fogadott be menekülteket, mint munkaerőt. Az ötvenes-
hatvanas években, egészen az utóbbiak végéig, az országban nagy volt a 
munkaerőhiány. Számos kis és nagy vállalat – gépkocsigyár, hajógyár, kábelgyár, 
papírgyár stb. – fogadta örömmel mind a képzett, mint a betanításra váró 
munkásokat, főleg Västerås, Ludvika, Göteborg városokban. Meg kell említenem a 
megyei és városi hatóságokat is, amelyek szintén szívesen adtak munkát elsősorban 
az adminisztrációhoz, másodsorban a technikához értőknek: mérnököknek, 
művezetőknek, szakmunkásoknak. Akinek volt valami szakmája, azonnal kapott 
állást; akinek nem volt, az is – de nyilván más beosztásban és más fizetéssel. Az 
elbírálás korrektül történt, az illetékes szakszervezet felügyelete mellett, mert már 
akkor is „szakszervezeti ország” voltunk. Eichardt Sándor barátommal 1957. április 
10-én 12.45-kor érkeztünk Svédországba. Malmöben szálltunk partra, majd a 
szokásos kihallgatás és kétnapi pihenés után Kungsörbe kerültünk, egy átmeneti 
elosztóhelyre. Már Malmöben lehetőségünk nyílt jövőnkre vonatkozó 
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elképzeléseinkről szólni, s itt aztán végleges megállapodásra jutottunk. Sándor 
dolgozni akart, ezért hamarosan elvitték Eskistunába, ahol azonnal munkába állhatott 
a Bolinder-Muntkell cégnél. A gyár motoralkatrészeket gyárott autókhoz, 
traktorokhoz és más munkagépekhez. Sándor, váci raboskodása idején, megtanult 
marógépet kezelni, esztergályozni, mindenféle „vasas munkához” értett. Papírja nem 
volt ugyan, de hittek neki: kapott egy műszaki rajzot méretekkel, metszetekkel, 
tűrésekkel, és odatették: tessék, csináld meg. Megcsinálta. Ezzel megalapozta 
karrierjét. Pár évig fizikai munkásként kereste a kenyerét, majd lassan megindult 
felfelé a ranglétrán, és az anyagbeszerző osztály vezetőjeként ment nyugdíjba. Én 
magam a továbbtanulást választottam, a CTH-m szereztem mérnöki diplomát.  

– Svédország különböző részeibe szétszórva, nyelvi és – legalábbis kezdetben – 
beilleszkedési nehézségekkel küzdve, alkottak-e az 1956 után ide került, nagyjából 
egyívású fiatal magyar műszaki értelmiségiek valamiféle közösséget? Betagozódtak-
e más emigráns közösségekbe? Itt élünk Svédországban évek vagy évtizedek óta, s 
csak ritkán és elvétve halljuk, hogy talán éppen ez a bevándorló csoport élénk 
szellemi életet élt volna, egy ún. „stencilezett” (nem nyomdailag sokszorosított) 
folyóiratot is kiadott volna, tagjai kapcsolatot tartottak volna más, főleg északi 
országokba jutott kollégáikkal. Mit tudsz erről?  

- Nem sokat. De szerencsére él Stockholmban egy minden magyar vonatkozású 
adatot összegyűjtő, mindennek utánajáró ember, Szöllősi Antal, ő bizonyára kimerítő 
választ tud adni a kérdésre. Az én kis válaszom a göteborgi horizontra korlátozódik: 
ott tevékenykedtem 1957–95 között, szakmai-műszaki munkámon kívül mint a 
Göteborgi Magyar Egyesület (GME) tagja; az első huszonnyolc évben vezetőségi tag 
is voltam, főleg a titkári ügyeket intéztem. Nem emlékszem, hogy lett volna 
valamilyen „stencilezett” lapja a magyar műszakiaknak, ami akár azt is jelentheti, 
hogy nem volt; ha lett volna, emlékeznék rá. Tudok viszont egy füzet alakú 
értesítőről, amelyet azokban az első időkben Dr. Gáspár Pál katolikus lelkész 
szerkesztett a hívek számára, de hát nem erről van szó.  

– Nézzük most az egyéni teljesítményeket szakmai téren. Kikről tudsz, akik 
elméleti felkészültségükkel tűntek ki a műszaki tudományok valamelyik ágában, 
doktoráltak, műszaki főiskolákra kerültek oktatóknak, esetleg szakmunkákat, 
könyveket írtak? S ki olyanokról, akik az iparban „csináltak” szakmai értelemben 
vett karriert: új eljárásokat vezettek be, kisebb-nagyobb találmányokkal álltak elő 
stb.?  

- Az elsők közül, közelebbről az én csoportomból, senki sem tett annál magasabb 
fokú vizsgát, mint ami az egyszerű mérnöki képesítéshez kellett. Siettünk munkát 
vállalni és rendezni polgári életünket. Az utánunk következők között már voltak 
fennebb törekvők; eszembe jut közülük például Németh Tibor vegyész – az első, aki 
letette a licenciátusnak nevezett egyetemi záróvizsgát a CTH-n. Utána hosszú éveken 
át vezette a göteborgi vízművek laboratóriumát, majd a VIAK nevű vállalat 
osztályvezetője, illetve főmérnöke lett. Kardos Károly gépész szintén licenciátust 
szerzett ugyanott, utána oktató- és kutatómunkát végzett a főiskolán, később 
vállalatot alapított, s tagja lett a Volvo műszaki tanácsadó testületének. Jól beosztott 
idejéből még „társadalmi munkára” is futotta: sok éven át töltötte be a Göteborgi 
Magyar Egyesületben az elnöki tisztet.  
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Polgáry Sándorról, aki Kardos előtt volt az egyesület elnöke, külön kell szólnom. 
Ő már mint diplomás ember érkezett Svédországba, Magyarországon végzett, 
kohómérnök volt; itt az Elektriska Svetsnings AB cégnél dolgozott mint kutató 
főmérnök, de oktató tevékenységet is folytatott a vállalaton belül és kívül. Könyv- és 
szakcikk-író, világjáró, nagy tudású műszaki ember volt, egy újfajta rozsdamentes 
hegesztés és a hozzá szükséges hegesztőpálcák megalkotója. Emellett huszonnyolc 
évig volt elnöke – közmegelégedésre – a Göteborgi Magyar Egyesületnek, s 
különféle közérdekű cikkei jelentek meg a magyar emigráció lapjaiban. Három 
gyermeke, hat unokája és sok-sok tisztelője, barátja, kollégája kísérte utolsó útjára 
1994-ben.  

Kutató és előadó lett a CTH-n Sotkovszky Péter; anyagbiztonsági területen 
dolgozik; sok szakértői vizsgálatot vezetett az országban és külföldön. Jelenleg ő a 
magyar egyesület elnöke; úgy látszik, a göteborgiak ezt a feladatot műszaki 
emberekre szeretik bízni, immár hagyományosan. Hadd említsek meg néhány 
kollégát a stockholmi KTH végzettjei közül is. Ott a mi évjáratainkból Illés István 
szerzett először mérnöki diplomát, 1961-ben. Építészmérnök lett, saját vállalatot 
alapított, amelyet pár évtized múltán eladott akkori munkatársainak. Úgy emlegetik, 
mint „templomépítő” mérnököt; hogy miért, arról nem mondok többet, mert egyrészt 
kitalálható, másrészt úgy tudom, az építészekkel külön foglalkoztok majd a 
Peregrinus Klub honlapján.  

A KTH-sok közül eszembe jut még Bonivárt László gépészmérnök, aki az otthoni 
forradalom idején súlyosan megsebesült; miután végzett, Örnsköldsvik városában 
telepedett le, ma is ott él. Galyas Károly villamosmérnök Gotlandon kapott munkát, 
ott élt a családjával; róla ezt már múlt időben kell mondanom, mert meghalt, aránylag 
fiatalon. Szőnyi László és Paal Gusztáv szintén KTH-sok és villamosmérnökök, 
mindketten Stockholmban élnek, már nyugállományban. Nemzedékünkből egyedül 
Legáth Ernő az, akiről biztosan tudom, hogy megszerezte a műszaki tudományok 
doktora címet; az Asea Atom cégnél dolgozott Västerås városában. Akik közülünk a 
KTH-n végeztek, túlnyomórészt villamosmérnökök lettek, mintegy tizenöt-húszan, és 
csak néhányan választottak gépészi, építészi, vegyészi pályát.  

– Te magad, mint az eddigiekben többször is hangsúlyoztad, az ötvenhatosok 
nemzedéki és szakmai csoportjához tartozol. Utolsó kérdésünk: van-e nektek, immár 
nyugdíjas korú svédországi magyar műszaki értelmiségieknek, kapcsolatotok azzal az 
újabb nemzedékkel, amelynek tagjai már nem mint menekültek kerülnek ide, hanem 
mint EU-országokbeli tanulók vagy munkavállalók? Ismersz-e valakiket ez utóbbiak 
közül, és ha igen, milyennek látod őket, milyen hasonlóságokat és különbségeket 
látsz közöttük és hajdani magatok között?  

Az ismeretséget illetően igennel felelhetek, de csak magánszemélyként, nem mint 
egy nemzedék képviselője; és így is – mivel műszaki ember lévén szeretem a 
pontosságot – meg kell jegyzenem, hogy az „újabb nemzedék” néhány tagjával való 
eddigi kapcsolatom nem volt elég elmélyült ahhoz, hogy általánosítható benyomást 
adjon.  

Megemlítem a Bajor Antal és Nagy Ágnes házaspárt, ahonnan csak a feleség 
műszaki kolléga (építészmérnök), a férj orvos; a Fülöp Géza és Éva házaspárt, 
ahonnan a férj a technikai tudományok doktora, bár alapképzettsége szerint 



atomfizikus – és mindnyájukról megjegyzem, hogy tulajdonképpen ők is egy 
menekültcsoporthoz tartoznak, a nyolcvanas években érkezett erdélyiekéhez. Félig-
meddig ide tartozik Fülöp Tünde is, szintén a műszaki tudományok doktora, aki 
erdélyi menedékesek Svédországban felnőtt lánya. Tipikusan EU-s továbbtanuló és 
munkavállaló viszont az uppsalai egyetemen doktorálni készülő Straszer Bolgárka, 
de ő bölcsész; a stockholmi egyetemen doktorált Magyari-Köpe Blanka, aki fizikus, 
de ő már évek óta az Egyesült Államokban él; azt a „fiatal magyar műszaki 
értelmiségi” kategóriát tehát, amelyről a kérdés szól, személyes ismerőseim közül 
tulajdonképpen csak Daróczy Szabolcs és Végh Norbert villamosmérnökök 
képviselik. Róluk sok mindent lehet megtudni az előbbinek abból a tartalmas 
írásából, amelyet a veszprémi Új Horizont című folyóirat közölt, de a Peregrinus 
Klub honlapján is olvasható. A nagy különbség közöttünk talán az, hogy minket 
annak idején a „totális muszáj” hozott ide, míg őket egy új lehetőség, párosulva a 
kimozdulás, a tudás, a továbbfejlődés, a világlátás, a szakmai érvényesülés utáni 
vággyal, meg bizonyára egy kis jó értelemben vett kalandvággyal is. Ami közös 
bennünk, az az, hogy mindnyájan a saját sorsunk jobbra fordítása érdekében 
cselekszünk, a lehető legtisztességesebb módon: tanulással, tudással és munkával. 
Mégpedig közhasznú munkával. Közülünk nem mindenkinek sikerült az 
érvényesülés; voltak akik lemaradtak a körülményekkel való küzdelemben. Ilyesmit 
az új nemzedék általam ismert tagjai esetében nem tapasztaltam, mindnyájan 
sikeresek. Ennek az oka az lehet, hogy több céltudattal indultak a műszaki pálya felé, 
míg közülünk sokaknak előbb választanunk kellett, hogy aztán meg tudjunk indulni. 
Weisz Jenő kollégánk például úgy lett hajóépítő, hogy amikor meglátta Göteborgban 
a három akkori hajógyárat, sok előzetes habozás után eldöntötte, melyik karra fog 
jelentkezni.  

Az új nemzedék egyetlen tagja sem tekinti magát emigránsnak Svédországban, s 
természetesen nem is azok; mi azok voltunk, egy számunkra elveszett haza fájó 
emlékével tudatunkban és érzelemvilágunkban. Ma már, akik megértük, eltekintve a 
svéd talajba eresztett kissé mélyebb gyökereinktől, a huszadik század végére 
kialakult világrendben tulajdonképpen ugyanolyan magyar peregrinusok vagyunk, 
mint mondjuk Juhász István „téliás” tanítványai, akikről Daróczy Szabolcs említett 
írása szól. Ezért is gondolom, hogy nekünk, még élő öreg atyafiaknak, be kellene 
kapcsolódnunk örvendetesen kibontakozó aktivitásukba; bizonyára van mit 
nyújtanunk egymásnak.  

– Köszönjük az érdekes beszélgetést és a peregrinusok számára belőle levonható 
tanulságokat.  
 

Megjegyzések                                                   3899 



Határtalan irodalom  
és még valami: köldöknézés 

 
Határtalan Irodalom címmel tartott a Magyar Írószövetség novemberben tanács-

kozást, ahol a sem a szervezőnek sem a moderátorságot magára vállaló Erős Kinga 
kritikusnak, de még a nyolc jelenlévő írónak és költőnek sem jutott eszébe, hogy a 
határon túlinak nemcsak a Kárpát-medencei alkotók nevezhetők, hanem vannak 
még szép számmal egész Európában magyar és magyarul író írók, de az anyaország 
határaitól messze-messze élők is szép számmal. 

Megmagyarázhatatlan az a strucctermészetű felfogás, miszerint csak magukat 
látják és láttatják a Kárpát-medencei alkotók. Némely alkalommal, amikor a magyar-
ságunk megmaradásáról esik szó, hogy teljes legyen a a határon túliak gyülekezete 
beszámítják az Ausztriában élőket is. Nem határon túliak így, hanem magyar határ-
mellékiek.  

Rövidlátásunkból adóan azt sem fogjuk fel, hogy az Európai Unió a hazánk. Úgy 
vélem, hogy csak akkor leszünk európaiak, ha  a magyarság feltérképezésénél beve-
zetjük az európai megnevezést.  

Néhány éve mondom ezt mindenféle fórumokon, írtam erről különféle publikáci-
ókban. Nem akadt még reagáló sem. Úgy néz ki, visszatart a megszokás, a sablon, 
nem  akaródzik nekünk európaiakká lenni. 

Meggyőződéssel hirdetem: a magyarság  földrajzi megosztottsága szerint: anya-
országi, Kárpát-medencei, európai és külhoni. A külhoniság pedig, reményeim 
szerint, rövidesen Európán túlit jelent. Nemcsak nyugatit, hiszen  magyarok, akár a 
bölcs zsidók, a világ minden sarkában élnek 

Ennek a felosztásnak pedig az irodalmi élet élénkítése szempontján túl, sokféle 
gyakorlati haszna lehet.  

Itt van például a magyar nyelv tanítása az európai országokban.  
Ha európainak valljuk magunk, és felelősséget érzünk a többi európai országok-

ban folyó vagy nem létező anyanyelvoktatás mikéntjét illetően, a közös hazának 
megfelelően, nagyobb beleszólásunk lehet és kell is lennie a különféle anyanyelvek 
tanításának színvonalát illetően. Az európai nemzetekkel egyetértésben, az illető 
anyaország oktatási szerveinek segítségével, a határok átjárhatóságának szellemében, 
előmozdítható, kiteljesíthető az anyaországok segítségével az eddiginél magasabb és 
gyakorlatiasabb nyelvtanulás. A közös érdek mentén  szakfelügyelet, tanárcsere, sajá-
tosságoknak megfelelő tankönyvkiadás, anyanyelvi tábor és még sok más féle kap-
csolatteremtés bővülhet. 

Hiszem, hogy magyarságunk megvallása mellett, tudatosan európainak kell valla-
nunk  magunk, amelyre legalább annyira büszkék lehetünk, mint azt az Amerikai 
Egyesült Államok polgárai teszik. (tk.) 
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Delisa írásai a világhálóról 
A svédek nem tudnak rólunk 
 
 
A magyar kultúra itt észrevehetetlen. Mintha Stockholm nem is európai fővá-

ros lenne, mintha Svédország nem is egyik legfontosabb üzleti partnere volna  
Magyarországnak. Holott repülővel mindössze két óra a távolság, s a svédek ben-

ne vannak az első ötben a magyar piac külföldi befektetői között.  
Miközben tudjuk, a politika a gesztusok művészete, megengedjük magunknak azt 

a luxust, hogy ne legyünk jelen kulturálisan, a hétköznapokban - egy számunk-
ra fontos országban, Európa egyik fajsúlyos térségben. Mintha nem is létezne, mintha 
nem volna, mit mondanunk magunkról itt. Még egy magyar étterem, borozó vagy 
kávéház sincs!  

Aktívan érdekel, hogy miként lehetne ez másképp... - de, folyton azt hallom, 
nincs pénz. Nincs  arra,  hogy a magyar kultúrát egy kicsi, de feltűnő ponttal ráte-
gyük Stockholm  térképére. Vagy legalább úgy, hogy kiválasztva közös találkozá-
si pontokat, vagy párhuzamos vonalakat, hozzunk pár alkalommal évente néhány 
sajátos és finom látni-hallani- vagy enni-innivalót a svéd asztalra.  Rokonszenvet, s 
további érdeklődést kelthetne, jó kezdet volna a továbblépéshez.  

A svédeket, bár kulturális-mindenevők, szívesen követik a Less is More elvét… 
Könnyű belátni továbbá azt is: miután a kultúra sokféle hangon, és különféle 

összetevőjű szólamokban képes megszólalni, nagyon sokakhoz juttathatja el ugya-
nazt a dallamot: ilyenek vagyunk. Ez a típusú ország marketing, mely kulturális él-
ményekkel viszi át az üzenetet, mégpedig hétköznapi szinten - hat, burjánzik és to-
vábbterjed másokra, mert az érzékszerveket érő impresszióknak ilyen a természetük. 
Hogy imázs építésként, a kulturális megjelenésbe fektetett pénz hamar és jól megté-
rül - már csak hab a tortán.   

A kétezres évek elején elindult valami, megélénkült a jövés-menés Budapest és 
Stockholm között, s ez 2004. táján kulminált: januárban a svéd miniszterelnök vil-
lámlátogatást tett (tán éppen a Gripen-szerződés ellentételezésének módosítá-
sa miatt...) a budapesti Parlamentben, s bejelentette: kormánya nagyszabású kam-
pánnyal egy friss svéd-képet szándékozik állítani az Európai Unióba akkor belépni 
készülő magyarok elé. A Svédületes! című egyéves rendezvény- és eseménysoro-
zat célja a politika, napi életre való lebontása volt - hogy közelebb kerüljünk egymás-
hoz a gazdaság, a kultúra valamint a társadalmi szervezetek- s az egyes emberek 
szintjén. Több száz előadás, tanulmányút, találkozó, kiállítás, koncert és konferencia 
megrendezésével „egész pályás” letámadásra hajtottak a svédek Magyarországon, 
melynek legintenzívebb őszi hetében nagy létszámú csapat - közöttük politikusok, 
üzletemberek, civilszervezetek, művészek és újságírók érkeztek Budapestre,  Victo-
ria trónörökössel az élen.   

A folytatásban aztán Kertész megkapta az irodalmi Nobel-díjat, mely tovább 
élénkítette a magyarok iránti érdeklődést, miután az író, igazi charmtroll (megnyerő 
varázsló) módjára, ritka gyorsan levette a lábukról a svédeket... Majd jöttek a fapados 
repülőjáratok, melyek a maguk módján segítették kielégíteni a svédek Magyarország 
iránt növekvő kíváncsiságát. Jó sajtónk volt. Divatba jöttünk.  
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Adott volt a felfelé tartó röppálya, s egy perfekt timing. A helyezet kedvezőbb 
nem is lehetett volna, hogy - viszonozva a svéd gesztust - mi is bemutatkozzunk, 
hogy letegyük kulturális névkártyánkat a felkínált ezüsttálcára, Stockholmban. Nem 
ez történt. Ám hoztuk a formánkat: voltak szalmaláng-rámozdulások, ötölés-hatolás, 
tökölés és maszatolás. De voltak, akik sumákoltak, fáziskésésben voltak, vagy ép-
pen túlélésre játszottak...  

Akadt, például, egy minisztériumi osztályvezető, aki amúgy az ország külföldi 
kulturális  megmutatkozásaiért, pénzügyekben volt felelős. Ordítva zárta le a puhato-
lózó tárgyalást: hölgyeim, ha önök magyar kulturális intézetet akarnak Stockholm-
ban, nyúljanak a saját zsebükbe és csinálják meg! A mi prioritásunk pillanatnyilag 
Kolozsvár, Madrid és Isztanbul - jelentkezzen, aki tud valamit az említett helyeken 
működő intézetekről? Kairó nem szerepelt a listáján, ám az úriember beemelte, mint 
személyes prioritást: két év elteltével, 2002-ben, már annak igazgatójaként találtam 
rá az interneten.  

Majd jött egy igazi humán-cosmopolita, aki miniszterként is igazán széles látó-
körűnek volt mondható. Ám hiába tetszett neki a stockholmi jelenlét ötlete - talán 
mert ő maga is megtapasztalta, jó magyarnak lenni itt, pláne Kertész Nobel-díja fé-
nyében... - korai lemondása tovább odázta annak megvalósítását.  
Aztán egy hiperaktív tanárember lépett színre, a dinamikusnak tűnő kormányban, 
akinek ráadásul a kulturális diplomácia volt a szívügye. A svéd hercegnő vendéglátó-
jaként, egy önfeledt pillanatában ő is úgy találta, remek a stockholmi magyar kulturá-
lis intézet ötlete, s nyomban megrendelést adott egy részletekbe menő megvalósítási 
terv elkészítésére. Annak rendje s módja szerint elkészült, el is jutott hozzá, ám ak-
kor ő már árkon-bokron túl igazgatott - egy egészen más jellegű csoportosulást...  
Ellenkező törekvésekkel és ízléssel érkező utódja mit sem törődve az előd céljai-
val, törekvéseivel, egy mozdulattal a fiókba hajította a tizenkét gépelt oldalt... aztán 
mikor az előd visszatért, már maga is változtatott kiül-kulturális stratégiáján (a meg-
rendelt tanulmány kifizetéséről is megfeledkezett).  

A tanulmány megrendelésekor, megsúgták: egy szót se róla a követségen! Tes-
sék???  

Mint kiderült, a követség egyetlen munkatársa, részfeladatként, felelős a ma-
gyar kultúra itteni megjelenéséért. S mint a külügy alárendeltje, nem kooperál túl-
zottan a kulturális tárcával... Ez meg is látszik a választáson, a megrendezésen, a 
kommunikáción - ha van olyan szerencsénk, hogy megtörténik, s hogy eljut az adott 
esemény híre - no nem a svédekhez, hanem - a bennfentesekhez. A hosszabb pers-
pektívában való gondolkodás lehetetlen, így ilyen tervezés sem történik, stratégia 
nincs, a koncepció képlékeny és esetleges - esemény pedig jó, ha egy-kettő létrejön 
évente. Ha ez előfordul, az is többnyire egyes kívülálló személyek, vagy civil szerve-
zetek munkájának - netán valamely svéd (!) önkormányzatnak, esetleg itteni szponzo-
roknak is - köszönhető.  

Így történt a népszerű író, a sikeres színházcsináló vagy a híres koncertpianista 
esetében is, akik tán álmukban sem gondolták volna, hogy amatőr akció keretei kö-
zött, megalázó módon (nem jegyet váltó publikum előtt, hanem) a kiválasztottaknak, 
mintegy a rezidencia udvari művészeiként mutathatták meg tehetségüket. De olyan is 
előfordult, hogy a nagy filmsztárról szóló, s egy pesti színházban teltházzal futó svéd 
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(!) darab Göteborgban és Stockholmban várt vendégjátéka, az utolsó pillanatban 
úszott el, mert bár a lelkes civil szervezők minden svéd követ megmozgattak, ám a 
magyar kulturális kasszából sehogy sem  került rá párezer korona...    

Kulturális intézetünk, s kulturális jelenlétünk, nincs Svédországban - miért 
is lenne, mikor szinte valamennyi európai országnak van. Legtöbbjük már nagyon 
régen, magas színvonalon, gyakran egymással kooperálva is, a stockholmi kínálat 
ismert részeként működik. Mint például a lengyel, az olasz, a német vagy a román. 
Akik például, az óváros egyik vízparti palotájában bérlik az utcaszintet, már az EU-
be való belépésüket megelőző év óta; jól tájékozott és megnyerő munkatársaik remek 
s változatos kínálatot tesznek a közönség elé, a helyi ízlésnek megfelelő (és műkö-
dő!) honlapjukon. Nemrég kellemes estet rendeztek Dragomán György (!) frissen 
kiadott könyve, a Fehér király ünneplésére.  

Van viszont - remény szalmaszálaként az északi tengeren - egy turisztikai 
információs iroda, melyet a kormányhoz tartozó, az idegenforgalom és az országi-
mázs tekintetében illetékes propaganda vállalat működtet. A belváros egy nagyon 
drága utcájában, egy elegáns házban - azonban a negyedik emeleten! - tehát az utcán 
járó-kelő-betérőktől hermetikusan elzártan. Lehet ennél pazarlóban működtetni egy 
külföldi képviseletet? Ha már ott van, legyen látható, s látogatható. Ám van ennél 
hathatósabb út is:   

Ha tekintetbe vennék, hogy itt tíz emberből kilenc az interneten át szervezi 
az életét... Ha lenne egy jó megjelenésű s jól működő site (honlapjuk, üzleti értelem-
ben alig három éve létezik!) és lenne egy ütőképes és kompetens háttércsapat - talán 
észrevehetőbb s hatásosabb volna az iroda tevékenysége is. Ám ha az éves pénzkere-
tet az első sarkon lévő méregdrága reklámirodának adják - az, ha belefeszül se tud 
vonzó képet nyújtani Magyarországról, ha gyenge szöveget, képeket kap, s ha nem 
megfelelő hordozót vásárol a reklámnak. Szerencsére  a kollegák, barátok, szomszé-
dok között áramló szájpropaganda  sikeresebb. De akkor meg miért tartunk fenn, sok 
pénzért, egy procc fantomirodát Stockholm közepén?  

Kérdés, van értelme e blog-bejegyzésnek - mely természetesen nem ellene, de érte 
íródott... - ha egyszer elszálltak mind, a reményt villantó szavak? Talán. Ha hiszünk a 
nyilvánosságban. S közben, ezúton is köszönöm mindenkinek, aki megmutatja a ma-
gyar kultúrát Svédországban.  

Mert van mit, s van kiknek!  
Pratar du svenska? 

- vagyis: beszélsz svédül? Nagyon ritkán hangzik el ez a mondat, mert, ha a svéd 
saját országának határain túlra utazik - s nem a közvetlen szomszédba -, eleve nem 
számít arra, hogy bárki is beszéli a nyelvét. Mi magyarok, miért tesszük?  
A két nyelv, bár különböző nyelvcsaládhoz tartozik, mégis hasonló helyze-
tű: mindkettőt közel ugyanannyian beszélik a világban, s mindkettő meglehetősen 
magányosan áll az európai nagy nyelvek-nyelvcsaládok között; mert a svéd ugyan 
gond nélkül érti a norvégot, de a dánt legfeljebb sejti, az izlandit meg leginkább csak 
csodálja, mint a legősibbet és legszebbet az északi rokonok között. Viszont a finn - 
bár nem skandináv, de mert 600 évig a svéd korona keleti ékköve volt Finnország - 
aligha számít idegennek, s a svéd is hivatalos nyelv odaát (annak ellenére, hogy csak 
6% a svéd lakosság aránya!). A magyar és a finn (esetleg észt) nyelv kapcsolatáról, 
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modern és praktikus értelemben, nem beszélhetünk. S ez a kör számunkra be is zá-
rul...  A svéd, akár a magyar, nem tartozik a világnyelvek közé. Elemi érdekünk te-
hát, hogy - alkalmazkodva e tényhez -, minél többen megtanuljunk más nyelveket.  

A napokban ismét terítékre került - nagyon helyesen! - a médiában a nyelv-
tudás magyar valósága Mint korábban és sok helyütt, ez alkalommal is kiderült: sok 
sebből vérzik a magyarok idegennyelv-ismerete, mely, mint az évente prezentált je-
lentések állítják, a leggyengébbek egyike Európában. Annak ellenére, hogy az oktatás 
igyekszik igazodni a nemzetközi trendekhez, hogy a külföldi cégek beáramlásával 
elengedhetetlen a többnyelvű kommunikáció; annak dacára, hogy gond nélkül elérhe-
tő a világ összes könyve, újságja, filmje, az interneten át pedig a világ valamennyi 
nagy könyvtára, iskolája, s hogy gyakorlatilag nincs akadálya a külföldi nyelvtanu-
lásnak sem - akár intézményi, vagy szabad keretek között. Óriási lehetőségek - s óriá-
si hiba nem élni velük. Pláne ennyi stimuláló hatás közepette...  

Hol szorít mégis a cipő? A fórumozók, a vitázók felsorakoztatják az én vála-
szaimat is: egy sor lendületesnek indult reform ellenére, nem elég hatékony a nyelv-
tanítás, nem elég képzettek a tanárok, elavultak a módszerek, nagyok a csoportok. Az 
óraszám bizonyára már eléri az európai átlagot, mégsem érik el a magyar diákok azt a 
szintet, mint másutt: nem mernek beszélni, nem olvasnak irodalmat eredetiben, s csak 
kevesen vállalkoznak egy sabbatt évre külföldön, hogy továbbfejlesszék a nyelvtudá-
sukat és a későbbiekben jól kamatozó kapcsolatokra tegyenek szert. Egyetemre bejut-
ni alig, diplomát szerezni pedig végképp nem lehet nyelvvizsga nélkül - ez a követel-
mény mégsem garantálja az általános jó színvonalú nyelvtudást a friss diplomások 
esetében sem. Lássuk be: a nyelvvizsga egyik legfőbb célja - úgy tűnik - ma is admi-
nisztratív jellegű: a diploma, a megcélzott munkahely és a nyelvpótlék megszerzése. 

A nyelvpótlék - hungarikum! - a kontraszelekció korából ránk maradt intéz-
ménye abszurd, hiszen ha egy adott munkakörben elváratik a nyelvtudás, miért fi-
zetnek érte élethosszig (!) 10-15%-os felárat, anélkül, hogy közben utánanéznének, 
életképes-e a sokéves, s esetleg talonban tartott nyelvtudás.  Másrészt (akár meglévő 
nyelvvizsga mellett is), továbbra is sokakat akadályoz, vagy tart vissza a nemzetközi 
szakmai életben, konferenciákon, vásárokon való aktív részvételtől - s még turistauta-
zások teljesebb élményétől is! - a hiányos nyelvismeret. S hány riportert, politikust, 
üzletembert látunk szorult helyzetben, ha néhány percig angolul kell beszélniük mun-
kájuk során... No persze, mindig tisztelet - az amúgy szabályt erősítő - kivételnek!  

Sok hozzászóló, megnyilatkozó emlegette a finneket, hollandokat, svédeket... 
how they fix it? 

A nyelvtanulással először 10-12 évesen találkoznak a svéd gyerekek, az általános 
iskola ötödik osztályában ('A' szint). Az angollal kezdik, heti másfél órában, kis cso-
portokban s nagyon kis lepésekben. Hetedikben felvehető még egy idegen nyelv 
(általában francia, spanyol, német,választható, újabban, esetleg orosz, olasz vagy más 
is). Osztályzás persze nyelvből nincs, csak az utolsó év végén. Gimnáziumban to-
vábbépítik az alaptudást, s hasonló a nyelvpaletta. Választott szaktól függetlenül (18 
van) mindenkinek el kell érnie a 'B' szintet a harmadik év végére. Aki a szabadon 
választható tárgyak közül is nyelvet választ, magasabb szintre ('C') jut, s még harma-
dik nyelvet is felvehet az előző kettő mellé. Majdnem minden gimnáziumnak vannak 
külföldi partnerei, akikkel, a közösen nyert EU-pénzből, legtöbbször szakmai gyakor-
latokat vagy nyelvi csereprogramokat szerveznek. A három gimnáziumi év után 
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az angoltudásuk elegendő arra, hogy az egyetemen gond nélkül magukévá tegyék, a 
nagyrészt angol nyelvű szakirodalmat. S a gimnáziumi angolból arra is futja, hogy az 
iskolaundorban szenvedők kihagyjanak egy évet, elmenjenek valahová külföldre dol-
gozni, tanulni, kalandozni (sokan választják ezt az utat, s később tanulnak tovább).  
Mikor a svédek az EU-ba  készültek, átalakították a tanmenetet is: négy tárgykör ka-
pott prioritást: a svéd nyelv- és irodalom, a matematika, társadalmi ismeretek és az 
idegen nyelvek (nemrég korrigálták a hiányt és hozzácsapták a történelmet).  

Fontos message a svéd iskolafelügyelet országosan érvényes programjából: 
a nyelvtanulás elengedhetetlen út a jobb kommunikációhoz (s így a sikeres munkapi-
aci szerepléshez),   más kultúrák megismeréséhez, s a másokkal szembeni előítéletek 
megelőzéséhez… 

Svédországban ismeretlen fogalom a különóra. Nincs állami nyelvvizsga, 
nyelvpótlék sem. Viszont az utóbbi 30 évben igencsak multi-kultivá vált társadalom 
igazi cross-over kultúrát alakított ki - a film-, a zene-, az irodalom-, a design- s 
a gasztronómia kreatívjainak sorával.  

Apróság, mégis sokat jelent: minden filmet eredeti hanggal és svéd felirattal 
vetítenek a tévében és a moziban is (kivétel a kisgyerekeknek szólók). Ez így nem 
csak olcsó és kiváló nyelvtanfolyam, de teljesebb művészi élmény is - hiszen ki lenne 
jobb Al Pacino, Wody Allan vagy Meryl Streep saját hangjánál?...  Már ezért megéri! 
P.S. Egykori angoltanárnőm szerint: a nyelvtanuláshoz előfeltétel a nyitottság (a töb-
bi idő és fenék kérdése) - lehet, hogy itt van a magyar kutya elásva?  

Eljegyzés a főpályaudvaron 
Tegnap, a koraesti csúcsforgalom kellős közepén, a hangszórókból előbúgó lágy 

altra figyeltünk fel a stockholmi központi pályaudvar csarnokán áthaladtunkban. Meg 
is álltunk egy pillanatra, ki-ki a babakocsijával, ernyőjével, sétabotjával, bőröndjével 
vagy éppen a gyerekével, kedvesével kézen fogva.  

Ugyanis itt nem szokás, hangosan bemondani a vonatok indulását-érkezését (nem 
lármáznak fölöslegesen se pályaudvarokon, se a reptereken, hiszen mindenki nagyko-
rú és elolvashatja, amit akar a jelzőtáblákon).  

Szóval, az egy dolog, hogy hirtelen megszólal egy női hang föntről, de amit mon-
dott, az volt még csak érdekes!  "Egy személyes üzenet következik Marjának. Szeret-
lek és azt akarom, légy a feleségem. Ezért most megkérdezem: hozzám jössz-e?"   

Aha, biztosan filmeznek... gondoltam, de közben mind a több százan el kezdtünk 
forogni, kerestük szemünkkel, mi is folyik ma itt... Felvont szemöldökkel mosolyog-
tunk egymásra, aztán valaki végre rábökött a hatalmas elektromos táblára: ahol ren-
desen a járatinformációk szoktak világítani, most a hangosbemondón hallottak jelen-
tek meg óriás narancsszínű betűkkel. S a forgatag közepén egyszer csak összeborult 
két ember: a barna Marja és a szőke Jennifer. Az emberek derűsen nyugtázták: hmm, 
mégsem film, hanem ezek ketten itt végre megtalálták egymást... a virágárus kisza-
ladt üzletéből s egy szál nagy japán krizantémot nyomott a kezükbe, aztán lassan 
ment mindenki tovább... 
Szerintetek, melyik budapesti pályaudvaron lehetne ezt elképzelni?  S megtenni? 
Amit nem tudtam akkor: kép és film is készült a vidám pályaudvari eljegyzés-
ről!  

 



Skandináv est  
Budapesten a Magyarok Házában 

  2009.május 29-én a Magyarok Világszövetsége Székházában (1052. Budapest Sem-
melweis utca 1-3) bemutatásra került az Ághegy c. skandináviai magyar irodalmi és 
művészeti lapfolyam V. kötete. 
   Előadók: a kiadvány szerkesztője, szellemi atyja Tar Károly író, költő, műfordító. 
(A svédországi Magyar Liget és az Ághegy valamint, az Ághegy Rádió alapító-
főszerkesztője. Tagja a Román- a Magyar- és a Svéd Írószövetségnek, az Erdélyi 
Magyar Írók Ligájának. A magyar  művelődésben végzett munkájáért 2003-ban  a 
Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki.),  az Ághegy vaskos V. kötetének  kia-
dója Nagy Zoltán, a KÖZDOK Közlekedési Kft igazgatója és Dr. Medvigy Endre, a 
Magyarok Világ Szövetsége Szent László Akadémia elnöke, két lábon járó élő  iro-
dalmi lexikon, aki nagy szakértelemmel mutatta be a folyóiratot.   A skandináv est 
hallgatói megtudhatták,  hogy az Ághegynek jelenleg már  több, mint 350 alkotója 
van. „Munkatársaim” nevezte őket Tar Károly, és mivel további V. kötetre tervezi az 
északon élő magyarok antológiáját, várja az ott élő alkotók műveit. Az Ághegy a dél-
svédországi Magyar Liget családi lapból nőtt ki. Rovatai: Irodalom, Észak hírnökei. 
Akik mellettünk jártak és járnak, Páholy, Zeneszó, Rügyek, Képtár, Könyvek, Járká-
ló, Képfény. Az Ághegy ismertsége fokozatosan nő, számos írását átvette: a Nagyvi-
lág, a  Látóhatár, a Muzsika és más folyóirat. Olvassák, többek között- az ELTE 
skandinávisztikai fakultásának hallgatói is.  
    Az Ághegy fennállásának eddigi ideje alatt többször bizonyította hídszerepét, kül-
detésének szükségességét. 
Sándor Attila honlapszerkesztő segítségével már könnyen elolvasható: http://
www.hhrf.org/aghegy címen. 
    Az Ághegy V. kötete mellett bemutatásra került az  Ághegy Könyvek ötödik köte-
te, az Erdélyi Szépmíves Céh Emlékkönyve is, (1924-1944), (1990-1995), amelyet 
Tar Károly állított össze. Kiadója: Nagy Zoltán, a Közlekedési Dokumentációs 
Kft. igazgatója. Ezt a könyvet az Erdélyi Szépmíves Céh hagyományait éltető igyeke-
zet szülte. A Céh 1926-ban, 1930-ban, 1934-ben és 1937-ben jelentetett meg hasonló 
kiadványt. A Céh – mint írja a szerkesztő,a könyv utószavában - nem egy emberé, 
nem egy csoporté, de minden irodalompártolóé. Értékeit át kell menteni. Emlékkő, 
amely a jövőt alapozza - vallja Tar Károllyal Nagy Zoltán a  Budapesti Székely Há-
zért Alapítvány elnöke is, aki már nyolc évesen, édesanyja petróleum lámpája mellett 
olvasta az Erdélyi Szépmíves Céh köteteit és ma is mindenkinek szeretettel ajánlja.  
 

                                                                      Szalontai Éva 
 

A Magyar Írószövetség 2009. június 18-án, 18 órától tartotta az Ághegy skandiná-
viai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam V. kötetének és a az Erdélyi Szépmíves 
Céh Emlékkönyve  bemutatóját. Köszöntőt mondott Vasy Géza, a Magyar írószövet-
ség elnöke. A köteteket bemutatták: Tar Károly író, sorozatszerkesztő, Nagy Zoltán 
kiadó, Aniszi Kálmán esszéíró. 

3906                                                  Megjegyzések 



Híd, mely összeköt 
 

címmel rendezte meg 
június 19-én az Árkád 
Szépirodalmi és Művé-
szeti folyóirat szerkesztő-
sége irodalmi estjét az 
óbudai Attila szállóban, 
melynek során Tar Károly 
erdélyi, – jelenleg Své-
dországban élő – író, köl-
tő, lapkiadó mutatta be a 
skandináviai magyar iro-
dalmi és művészeti lapfo-
lyam V. kötetét, valamint 
az 1924-ben alapított és 
1990-ben újraalakított 

Erdélyi Szépmíves Céh, általa szerkesztett Emlékkönyvét, mely a KÖZDOK kiadó 
gondozásában jelent meg.   
    Nagy Zoltán, a Budapesti Székely Házért Közalapítvány elnöke, a KÖZDOK Kft. 
igazgatója bevezetőjében ismertette az Erdélyi Szépmíves Céh történelmét, annak 
indulásától napjainkig.  
    Ezt követően Tar Károly mutatta be új kötetét, az Erdélyi Szépmíves Céh Emlék-
könyvét. Mint fogalmazott, ennek megjelentetését az 1990-es újraalakulás utáni évek 
téblábolásából kivezető útkeresést éltető igyekezet szülte. Az Erdélyi Szépmíves Céh 
nem egy emberé, nem egy csoporté, hanem minden erdélyi irodalompártolóé. Fel-
használható transzszilvanizmusunk értékeit úgy kell átmentenünk a valamikori jobb 
világba, hogy az megmaradásunkat szolgálja.    
    A továbbiakban tájékoztatást adott a kortárs skandináv irodalomról, a különböző 
művészeti ágakról, és a magyar szerzők, alkotók, előadók abban elfoglalt helyéről, 
valamint bemutatta az általa alapított Ághegy lapfolyamot. Mint elmondta, a kiad-
vány azzal a célkitűzéssel indult, hogy az a skandináv országokban élő magyar alko-
tóközösség szellemi műhelye legyen, biztosítva az ott élők anyanyelvének, kultúrájá-
nak, magyarságtudatának megőrzését, átörökítését az utánuk következő nemzedék 
számára.  
    Lengyel János kárpátaljai író, költő bemutatta az Ünnepi Könyvhétre megjelente-
tett, finom iróniával átszőtt Lyukkal bélelt zsebem, avagy Hogyan írjunk angolokat 
című kötetét, melyből részleteket olvasott fel.  
    A kötetlen hangulatú, felolvasással színesített est  rögtönzött író – olvasó találko-
zóvá majd a szerzők dedikálták köteteiket. 

Botz Domonkos  
www.arkadirodalom.hu 

 
A képen balról jobbra: Lengyel János, Tar Károly és Nagy Zoltán - Foto: Oskar    
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A haza éltető figyelme 
 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fejezetek a nyugat-európai magyar értelmi-
ségi körök történetéből címmel  rendeztek konferenciát. 
Megnyitót mondott  Fodor Péter a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója 
Előadások: Gömöri György irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi tanár A nyu-
gati magyar értelmiségi körök és a hivatalos Magyarország , Fazekas Tiborc a 
Hamburgi Egyetem Finnugor Intézetének lektora A németországi magyar értelmiségi 
körök, Gaál Enikő történész A Hollandiai Mikes Kelemen Kör története, Sárközi 
Mátyás író, műfordító Szepsi Csombor Kör története, Márton László író, műfordító 
A franciaországi magyar értelmiségi körök történetéről, Tar Károly író, szerkesztő 
A skandináviai magyar értelmiség jövője, Bartók Miklós orvos, a BPT elnöke A 
Bornemisza Péter Társaság tevékenysége a magyar nyelvterület határán, Pomogáts 
Béla irodalomtörténész, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 
(Anyanyelvi Konferencia) elnöke 

A konferencia alkalmából rendezett kiállításon válogatást mutattak be az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár, az Országos Idegen nyelvű Könyvtár és a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár a nyugat-európai magyar emigráció értelmiségi köreinek könyv- és 
folyóirat állományából. 

A konferencia anyagából készült kötet nemsokára megjelenik. 
 

Kanadai levél: 
„Természetesen felteszem az Ághegy linkjét a Kaláka ajánlott publikációi közzé. Na-
gyon sajnálom, ha eddig elkerülte a figyelmemet. Baráti üdvözlettel: Kaskötő István, 
Kaláka, Kanada.” Az elmúlt hónapokban számos irodalmi lap honlapjáról egyetlen 
klikkeléssel olvasható vált irodalmi és művészeti folyóiratunk és a Magyar Liget is. 
Baják Zsuzsa írja: 
Többek között természetfotózással is foglalkozom. Rengeteg képet készítettem és 
készítek is, a jobbakat feltöltöm a „kuckómba”. Gondoltam, hogy a skandináviai ma-
gyaroknak ajándékképpen rendelkezésére bocsátom a fotókat. Amennyiben bárkinek 
szüksége van képekre, pl. weboldalhoz, tervezéshez vagy háttérképnek, akkor szíve-
sen engedélyezem a letöltését. Keressetek: bajakzsu78@gmail.com A képek itt érhe-
tők el: www.flickr.com/susybergnature   
Magyarul peng a svéd pénz 
Ha valaki betéved a malmői történeti múzeumba és alaposan megnézi a régi érmeket 
érdekes dolgot fedezhet fel: az első svéd pénzérméket Körmöcbányán gyártották. A 
„pénz” svédül peng. Nyilvánvaló a magyar kapcsolat: pengő. A magyarok kalandozá-
sai  hasonlítottak a vikingek kalandozásaihoz. A svéd történelemkönyvek is említik. 
Fél évezreddel későbbi kapcsolatunkról, Buda, 1686-os visszavételéről írja Varga J. 
János: „Az 1200 katonából álló svéd lovasezred a végső roham előtt pár nappal érke-
zik meg Buda alá. Soraikban ott halad Nils Bielke svéd közkatona is, aki már 1684-
ben is itt harcolt, és később majd megírja mindkét ostrom történetét. De most még 
roppant nehéz feladat előtt áll társaival együtt; amint a falakhoz érnek, kő bomba- és 
golyózápor fogadja őket...” Ez a katonai tett sem is volt a svéd részről kockázatmen-
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tes, mert a szultánt állítólag hatalmas termetű svédekből álló testőrség védte. Az is 
érdekes, hogy a svéd ötszáz koronás bankjegyen magyar származású svéd mérnök a 
„svéd mechanika atyja", Christopher Polhem képe látható. (A www.hunsor.se/
hirfigyelo alapján) 
Az Ághegyben - sorozatban - a  világhálón teljes terjedelemben 
„Örömmel értesítem h. a  Szente Imre által fordított Kalevala c. kötet  felkerült a Ma-
gyar Elektronikus Könyvtár(MEK) állományába. Az alábbi címen olvasható:  
http://mek.oszk.hu/07300/07310/  Köszönjük a felajánlást! Munkájához további sok 
sikert és jó egészséget  kívánunk! Üdvözlettel: Simon Jennifer, MEK-könyvtáros” 
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Ághegy Könyvek bemutatója az Akadémián 
 

A Tudományos Akadémia Illyés 
Gyula Archívumában és Műhelyé-
ben, november végén bemutatásra 
került a skandináviai magyar irodal-
mi és művészeti folyóirat és könyv-
sorozata: az Ághegy Könyvek. A 
sorozat nemrég megjelent két kötete: 
az Erdélyi Szépmíves Céh  Emlék-
könyv (1924-1944, 1990-1995 és  a 
Søren Kierkegaard kezdőknek 
bemutatásában részt vettek: Tar Ká-
roly író, az Ághegy és a könyvsoro-
zat szerkesztője, Bartha István a fo-
lyóirat munkatársa, Aniszi Kálmán 
író és Nagy Zoltán a kötetek kiadója. 
Bevezetőt mondott: Pomogáts Béla 
irodalomtörténész, az archívum tudo-
mányos vezetője, az est házigazdája. 
 Szervezte a Székely Ház Közhasznú 
Alapítvány és a Illyés Gyula Archí-
vum. Kapcsolattartó: Stauder Mária 
(1) 321 11 41  

A könyvbemutató alkalmat teremtett arra, hogy az Ághegy szerkesztője Áprily 
Lajos  Fa vagyok című versének az alkalomhoz igazított változatával köszöntse 
Pomogáts Bélát, az erdélyi magyar irodalomban fölöttébb jártas irodalomkritikust 75. 

születésnapja alkal-
mából:  
„Ködöt lehel a vir-
radat / s október 
széljárása zordon. / 
A szélben hetvenöt 
ágamat, / koronám 
hajladozva hordom. 
 

 

A képen - balról 
jobbra - Erdős 
Bartha István és 
Pomogáts Béla 
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Az Ághegy szerkesztője  beszámolóját tartja 
 
 

Molnár Szilvia díja  
 
A Balassi Intézet műfordítői pályázatán a jelentkezők Csáth Géza, 
Oravecz Imre és Borbély Szilárd műveinek fordítása közül 
választhattak. Minden pályázó a saját nyelvére fordította le a 
választott alkotást. Az első helyezett a szerb Zlatko Omerbasic 
lett, második díjban részesült megosztva: a német Heike 
Flemming és az orosz Anna Pervozvanskaya, harmadik helyezést 
ért el szintén megosztva az észt Mariliis Laurend, a török Irmak 
Birgücü és a svéd Molnár Szilvia. 

Molnár Szilvia 1984-ben született Budapesten, családjával együtt a svédországi 
Bjuvban telepedett le, de Londonban is élt. Svéd és angol nyelvű prózát fordít. Első 
munkájával 2005-ben jelentkezett Londonban, amikor az év legfiatalabb fordítója 
címmel illették. Aztán a svéd Ordfront magazinban jelentkezett és a Balassi Bálint 
Intézetnek is dolgozott. Az Ághegy alkotóinak sorába várjuk novellaítróként is. 
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   Licsey Emőke Göteborgban és a Magyar Írószövetségben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kortárs Könyvkiadó és a Magyar Írószövetség októberben,  a svédországi 

Lipcsey Emőke: Ördöghinta című könyvét mutatatta be. Beszélgetőtársak voltak 
Ambrus Lajos, Erős Kinga, Horváth Bence és L. Simon László, az írószövetség 
titkára. Közreműködött: Császár Angela színművész. 

Lipcseí Emőke évekkel ezelőtt a Svédországi Magyarok Szövetségének lapjában, 
a Híradóban irodalmi mellékletében megjelent verseivel és a Párizsban kiadott 
avangárd verseskötetével hívta fel magára a figyelmet. Jó kapcsolatokat ápol a 
Magyar Írószövetséggel. 
 

Sulyok Vince könyvtára a Ménfőcsanakon 

Most befejezem a csomagolást, a jövő héten jön egy teherautó, hogy Vince mara-
dék könyvtárat a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Művelődési Központba vigye. A cso-
magolás nagyon sok időt vett igénybe, aztán az egyik jótékonysági szervezet elvitte a 
felesleges polcokat,  

Vince egész könyvtárat (kb.5000 kötet) a Györ-ménfőcsanaki Petőfi Sándor Álta-
lános Művelődési Központnak ajándékozta 2002-ben, amikor Ménfőcsanakon jártunk 
és ott az Önkormányzat nagy ünnepséget rendezett 70. születésnapja alkalmából. 
Nagy megkönnyebbülés volt mindkettőnknek, mert el sem tudtuk képzelni, hogy mi 
történik a rengeteg könyvvel halála után, amit úgy reméltük, hogy 85-90 éves kora 
táján fog bekövetkezni.  De sajnos, nem így történt. 

Vince elküldött két fuvart még az első években és egyet már innen a lakásból 

A képen I. Simon László írószövetségi titkár és  Kalász 
Márton költő, az Írószövetség volt elnöke között egy göteborgi 

író-olvasó találkozón. 



Megjegyzések                                                   3913 

2009 februárjában. Így is maradt nekem elég csomagolni való, 128 doboz (5 - 20 
kilós). A Művészeti Központ szervezi a fuvart oly módon, hogy egy szállítási cég, 
Norvégiából hazafelé, jutányos áron elviszi  a szállítmányt. Bizonyos vagyok abban, 
hogy több, mint 5000 kötet, magyarul, norvégul és jó néhány más európai nyelven. 
Sok-sok verseskötet, regény, életrajz, és rengeteg dedikált példány nyugati, erdélyi és 
magyarországi magyar íróktól. Folyóiratokban és újságokban megjelent versei, újság-
cikkek, amelyeket Vincéről és verseiről írtak, számos magyar vonatkozású és egyéb 
irodalmi  újságcikk. Tulajdonkeppen majdnem mindent elküldtem, hogy gyerekeim-
nek kevesebb dolga legyen, amikor utánam rendezkednek. Megtartottam jó néhány 
szótárt és norvég regényt, amelyek úgy sem nagyon érdeklik az ottaniakat. Ezenkívül 
megtartottam a Store Norske Leksikon-t, Vincének sok száz magyar vonatkozású 
cikke van benne, és egy hosszú ismertetés Magyarországról. Ez olyan szép 16 kötetes 
munka, hogy nem kívántam megválni tőle.. A lexikont meg lehet nézni a www.snl.no 
címen.  A keresőbe, ha beírják Vince nevét (Sulyok) rögtön beugrik, amiket irt.  
A Művelődési Központ (a Bezerédj Kastélyban) még nem tudja, hogy hol fogják 
berendezni a termet, mert nem számoltak vele, hogy ilyen hamar aktuális lesz. Remé-
lem, hogy egy-két éven belül megvalósítják az emlékszobát. 
Özv. Sulyok Vincéné 
 
OSLOI HÍREK 
 
 *** Május 24-26 között rendezte a norvég irodalom külföldi népszerűsítését támoga-
tó iroda (NORLA) nagyszabású fordítói konferenciáját az Oslótól 150 km-re fekvő 
népszerű Klekken szálloda- és konferencia-központban. A 125 résztvevő 31 különbö-
ző nyelvet képviselt. Magyarországról Pap Vera Ágnes, Szöllősi Adrienn és Vaskó 
Ildikó kapott meghívást. Rész vett a konferencián a Norvég Szakfordítói Szövetség 
két tagja is, Kunszenti Ágnes és Kovács Ferenc. 

 
 *** A 80. Ünnepi Könyvhét listás kiadványaként je-
lent meg Kovács katáng Ferenc Oslóban élő költő 
Ajánlott versek című kötete. A könyv bemutatója június 
5-én volt a Pilinszky Kávéházban. A programot Cselé-
nyi László, a Duna Televízió elnöke vezette. Közremű-
ködött Oberfrank Pál színművész. A helyszínen árusí-
tott könyvek teljes bevétele a Kárpátaljai Magyar Isko-
lai Könyvtárakért Alapítvány számlájára került. A szer-
ző a Könyvhét alatt több napon át dedikált a Pont Kia-
dó, valamint az Írók Boltja sátrában. A kötet 51 fejeze-
tének mindegyikét egy-egy skandináv költőnek ajánlja 
a szerző. Azoknak, akiket az elmúlt 10 évben magyarra 
fordított, és különféle folyóiratokban, antológiákban, 
kötetekben meg is jelentetett Magyarországon.  
A Könyvhét külföldi és vidéki rendezvényeinek sorá-

ban, díszvendégként, Jókai Anna író társaságában Kovács katáng Ferenc Szatmárné-



metiben, Beregszászon 
és Nyíregyházán is 
fellépett, és dedikált. 
 
   *** A Pécsi Egyetem 
Bölcsész Karának hét 
filmszak-irányos  diákja 
tanult a tavaszi félévben 
az Oslói Egyetem Média 
és kommunikációs inté-
zetében. Záró kis-
filmjüket, a norvég 
festőművészről, Elenor 
Matinsenről készült 
portrét június 5-én 
mutatták be Budapesten.  
A filmet a Duna TV is 
hamarosan műsorára tűzi. 
   *** A húsz éve folya-
matosan megrendezésre 
kerülő Fördei Népzenei 
Fesztiválon eddig 120 
országból közel 5 ezer 

meghívott vett rész. Az idei műsorban 23 ország 300 művésze szerepelt. Köztük  
július 3-án, a Muzsikás együttes.  
   *** Augusztus 21-én háromnapos látogatásra érkezett Oslóba. P. Tóth Zsolt Ipoly 
atya, a Budai Szent Imre Ciszterci Plébánia káplánja és a Mária Rádió igazgatója, 
hogy segítséget nyújtson a norvégiai magyar katolikus pásztorációjában. Így állam-
alapító királyunkra, Szent Istvánra ismét lelki napokkal és magyar szentmisével, va-
lamint az István, a király című rockopera részleteinek megtekintésével emlékezhet-

tünk. 
Este Szentmisével egy-
bekötött Rózsafüzér volt 
a nordstandi Árpád házi 
Szent Erzsébet nővérei-
nek kápolnájában. 22-én 
lelki napot tartottunk a 
St. Sunniva iskola aulá-
jában. 23-án vasárnap a 
magyar nyelvű szentmi-
se a St. József templom-
ban volt. Utána kávé és 
sütemény mellett kiadós 
beszélgetésre, tervezge-
tésre került sor. 
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  *** A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) augusztus 22-énrendezte meg a 
Szent István napi ünnep-ségét. A műsoron a budapesti Táncművészeti Főiskola nö-
vendékei tartottak néptáncbemutatót, majd táncház keretében tanítgatták a résztvevők 
egy részét. Az oslói Pevaj kórus magyar és Magyarországon élő népek dalaiból éne-
kelt. 
 *** A Norvég Királyi Nagykövetség és az Országos Idegen nyelvű Könyvtár 2009. 
szeptember 9-23-ika között mutatja be Knut Hamsun születésének 150. évfordulójára 
készített plakát- és könyvkiállítását az Országos Idegen nyelvű Könyvtár kiállítóter-
mében. Köszöntőt Mender Tiborné, az OIK főigazgatója mondott. A kiállítást Őexc. 
Siri Ellen Sletner Norvégia budapesti nagykövete nyitotta meg. 
         Az anyagot az Országos Idegen nyelvű Könyvtár, a DE Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár, a MTA Könyvtára, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, az ELTE Egyetemi 
Könyvtár, az Országgyűlési Könyvtár, a Pest Megyei Könyvtár, a Somogyi Károly 
Városi és Megyei Könyvtár, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár,  a Békés 
Megyei Tudásház és Könyvtár, a Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet, a 
Nagy László Városi Könyvtár, és az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Köz-
pont Könyvtára gyűjteményéből állították össze. Helyszín: OIK, 1056 Budapest, 
Molnár u.11. 
   *** Tarr Béla világhírű filmrendező Oslóba látogatott. Szeptember 5.-én 15 órától 
részt vett a Cinemateket-ben a Sátántangó c. hét és fél órás (!) filmje vetítésén. 
A Norvég Filmintézet Cinemateket c. lapja 5/2009. számában oldalakon keresztül 
foglalkozik Tarr Bélával. Filmjei szeptemberben többször is láthatók. A Cinemateket 
részletes programja az alábbi címen található: http://www.nfi.no/cinemateket/
program.html 
    *** Október első hetében újra beindul a Magyar Filmklub. Ezúttal Márai Sándor 
megfilmesített és színpadi felvételekről látható műveivel foglalkozunk. Az előadó 
Kovács Ferenc. A házigazda Dávoti Barna. A Filmklub idejét rendszeresen közöljük 
a HUNOR levelezőlistáján és az alábbi címen: http://www.hunnor.net/ 
  *** A Norvég- Magyar Egyesület október 24.-én emlékezett meg az 1956-os for-
radalom és szabadságharc áldozatairól. Egyesületünk elnök asszonya, dr. Nagy Mária 
Lucia emlékbeszéde után Bozi Lajos, a Magyar Köztársaság oslói nagykövete üdvö-
zölte a szép számmal megjelent honfitársait. Az emlékműsorban fellépett Wolfgang 
Plagge zeneszerző, zongoraművész, az egyetemes kultúra lovagja.  Hans Hartvig 
Seedorf „Ungarn” című versét, valamint Nordahl Grieg „De beste” című írását Ida 
Marie Andenæs Galtunk, Viktoria Ose és Ida Cecilia Juhász mondta el. A fenti ver-
sek Sulyok Vince és M.L. Nagy fordításában Fried Zita és Harcsik Szabolcs tolmá-
csolásában magyarul is elhangzottak. Részleteket láthattunk az Ungarn i flammer: 
október 1956 című dokumentumfilmből. 
 *** November 1.-én került sor a Magyar Filmklub keretében a Márai Sándor soro-
zat második részére. Kovács Ferenc ezúttal „A gyertyák csonkig égnek” című, a 
nemzetközi irodalmi életbe is berobbant, ugyanakkor sokat támadott műről tartott 
előadást. A könyv egyik kiadásának fülszövege szerint: „Az 1942-ben megjelent, 
nagy indulatoktól feszülő, szuggesztív erejű regény vakító élességgel világít a barát-
ság, a hűség és az árulás ösvényeibe. Két régi barát évtizedek után újra találkozik, s 
végigbeszélgetik az éjszakát. A múltra visszatekintve egyikükböl vádlott, másikukból 
vádló lesz...” 
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Vály Sándor: Pogány Vénusz. 1999 



Képtár  melléklet 

Vály Sándor: A LÁNY / ANTIGONÉ 



Képtár  melléklet 

 
 

Vály Sándor: ÖNARCKÉP / 
VÁLSÁG - kanavászon  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vály 
Sándor: 
 
KÜRGLE 



Képtár  melléklet 

Vály Sándor: KASMOS/ helsinki sorozat 



Képtár  melléklet 

Vály Sándor: IOLASTE 



Képtár  melléklet 

Vály Sándor: DIVINA COMEDIA 



Képtár  melléklet 

Vály Sándor: KORGAJ,  szoborkompozíció 

Vály Sándor: MOTHER EARTH 



Perger Dénes tájképei 

Képtár  melléklet 



Képtár melléklet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mayer Hella 
munkái (színes 
fapác) az elmúlt 
esztendőben 
láthatóak voltak 
és megérdemelt 
sikert arattak a 
budapesti Okto-
gon galériájá-
ban és a párizsi 
Magyar Intézet 
csoportos kiállí-
tásán. 



Képtár melléklet 

 



Képtár melléklet 



Képtár melléklet 



Képtár melléklet 

 
 

Fejes  
Orsolya  
Sarolta:  

  
Ceruzarajz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Képek a kiállításon 
▼ 



Képtár melléklet 

Fejes Orsolya Sarolta:  Megfagyott  nőiesség,  akril vásznon 
Képek a kiállításon▼ 



Pályázat 

 
Moritz Livia: Utazás a koponyám körül ▲ 

(A stockholmi Karinthy emléktábla felavatása alkalmából)  
 
 
 
 

Kováts Dea Judit: Meghívott művészek és önképzőkörös szereplők  - jobbra ▲ 
 
 
 
 
 
 

Tóth  Kati grafika ►           



Pályázat 



Pályázat 

Baják Zsuzsanna (Susy Berg): Őszi szél, Ishoj, 2009,  akril, vászon, 18 X 23,5 cm 
  

Természetfotók: Fekete villám  -  jobbra fenn ►    
 

Lábnyomok a víz alatt  - fotó ►   



Pályázat 



Ághegy Könyvek  
Alapító-sorozatszerkesztő: Tar Károly 

        A nyomtatás a szerzők és az Ághegy-Liget Baráti  Társaság 
anyagi támogatásával.készült 

 
1. Tóth Ildikó: Múltbanéző – Emlékkönyv 
Szerkesztés, számítógépes tördelés, fedőlap: Tar Károly. 
KÖZDOK Kiadó Budapest, 2007  
 2. Szakács Ferenc Sándor: Kettéhasadt lélek 
Szerkesztette: Aniszi Kálmán. Előszó: Tar Károly 
Tördelés: Ifj nagy Zoltán. KÖZDOK Kiadó Budapest, 2008  
3. Tar Károly: Száraz oázis – színajáték-sorozat 
Szerkesztés , tördelés: Tar Károly. KÖZDOK Kiadó Bp, 2008 
4. Bernhard Nordh: A hódtavi újtelepesek 
Fordította Bartha István és Hegyi Éva.  
Áttolgozta: Tar Károly. Gondozták: Nagy Zoltán, Szász Enikő, 
Aluuan Gabriella. Tördelés: Ifj Nagy Zoltán  
 KÖZDOK Kiadó Budapest, 2008  
5. Erdélyi Szépmíves Céh – Emlékkönyv - 1924-1944, 1990-1995 
Pomogáts Béla tanulmányával. Összeállította: Tar Károly.  
Tördelés: Nits Árpád  KÖZDOK Kiadó Budapest, 2009  
6. Agnes Borg: Tillstånd – versek svédül 
Szerkesztette és a borítót készítette: Staffan Hellqvist.  
KÖZDOK Kiadó Budapest, 2009  
7. Lőrinczi Borg Ágnes: Állapotok – versek 
Tördelte és a borítót Hellqvist Staffan készítette. 
KÖZDOK Kiadó Budapest, 2009  
 8. Bjerck-Amundsen: Søren Kierkegaard kezdőknek  
 Fordította: Lázár Ervin Járkáló 
Tördelés: ifj Nagy Zoltán 
KÖZDOK Kiadó Budapest, 2009  
9. Dohi Alexandru: Altermundia – versek 
Fordította: Tar Károly 
KÖZDOK Kiadó Budapest, 2009  
10. Dohi Alex: Illatok könyve – versek 
Fordította, szerkesztette: Tar Károly  
Tördelés: Ifj. Nagy Zoltán KÖZDOK Kiadó Budapest, 2010  
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