
Levélváltás támogatásunkért   
Szőcs Géza oktatási és kulturális államtitkár úrnak   
Tárgy: köszönet skandináviai magyarság kulturális életének támogatásért 
Tisztelt Államtitkár úr! 
Engedje meg, hogy köszönetünket nyilvánítsuk a skandináviai magyarság ma 
legfontosabb kulturális fórumának, az ÁGHEGY című magyar irodalmi és művé-
szeti lapfolyamnak, a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretében nyújtott tá-
mogatásáért, aminek felhasználásával, és az Ághegy-Liget Baráti Társaság tagjai-
nak hozzájárulásaiból származó anyagiakkal az elmúlt év végén megjelenhetett a 
folyóirat 25-30. száma, a 3403-4168 oldalt tartalmazó VI. kötete. Tekintettel arra, 
hogy a folyóirat szerkesztését, tördelését és a több mint ötszáz skandináviai ma-
gyar alkotót mozgósító szerkesztői szervező munkát a főszerkesztő végzi, a ne-
künk ítélt  
1.200. 000 forint támogatást teljes egészében a nyomdai munkákra fordítottuk, 
oly módon, hogy a szerkesztésünkben megjelenő Ághegy Könyvek sorozatában a 
következő skandináviai magyar szerzők köteteinek megjelenését segítettük: 
Skandináviai helyőrség – válogatás az Ághegy irodalmi és művészeti lapfolyam 
pályázatára érkezett alkotásokból, Pánik – Tar Károly legújabb regénye,Éden 
Bádenben – Elekes Ferenc kisregénye, Feloldozás - Asztalos Morell Ildikó ver-
seskötete, Mint pillangó a tűzhöz – Molnár István regénye, Lélekszirmok -
Janáky Réka: versei, Táncház és Firka-irka – Tar Károly gyermekversei, Defi-
níciók könyve -Dohi Alex versei. 
Megjegyezzük, hogy a fenti és más a sorozatban megjelent tizenegy kötet részben 
a szerzők anyagi támogatásával kis példányszámban (50-250) láttak napvilágot a 
budapesti Székely Ház Közhasznú Alapítvány kiadójánál (Igazgató: Nagy Zoltán), 
az alapítvánnyal kötött együttműködési szerződés alapján. Kiadványaink a skan-
dináviai magyar egyesületek művelődési és nevelői munkáját adományként szol-
gálják a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságával együttműködve. 
 Az ÁGHEGY c. skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam a skandi-
náviai magyarság kiemelkedő irodalmi-művészeti-közéleti folyóirata. Az antoló-
gia áttekintést ad a skandináviai magyarság irodalmi, képzőművészeti, zenei éle-
téről, szellemi alkotásainak színes palettájáról. Érdekessége a lapfolyamnak, hogy 
többségében a kivándorolt magyar alkotók munkáját fogja egybe. A folyóirat 
eddig megjelent, egyenként öt-öt számot tartalmazó, hat kötete, több mint félezer 
skandináviai magyar irodalmi és művészeti alkotó aktív és önzetlen munkáját 
összesíti, és minden számával kiteljesíti a szerkesztő által kitűzött célt, hogy a 
skandináviai magyar alkotók antológiájává váljon. Friss hangú, ám a nemzeti 
önazonosság mellett mélyen elkötelezett alkotásokról van szó.  Az Interneten is 
megjelenő folyóirat, valamint CD lemezen, pdf formátumban is készült folyóirat 
meggyőző képet ad arról a friss és széleskörű szellemi teljesítményről, amit a 
Skandináviában élő magyarság, hídszerepét tudatosan vállalva, a nemzet asztalára 
tett.  
Kérjük, hogy a lehetőségekhez mérten a jövőben is kapjunk támogatást. Az anto-
lógia folytatása és családi lapunk a Magyar Liget támogatása igen komoly kultúr-



politikai gesztus lenne a skandináviai magyarság irányában az anyaország részéről. 
Jelzésértékű lenne a tekintetben is, hogy az anyaország nemcsak a Kárpát-
medencei, hanem a nyugati szórványban élő magyarság kulturális teljesítményeit 
is a nemzet egésze értékének és támogatandó teljesítményének tekinti, és rendkí-
vül jó visszhangra találna mértékadó nyugati magyar értelmiségi körökben az 
anyaország kultúrpolitikai távlatos gondolkodását illetően. 
1. A remélt támogatás a szerkesztés alatt álló hetedik kötetünk és további az Ág-
hegy Könyvek sorozatban megjelenő (Svédországi szerzők – Hjalmar Söderberg: 
Jézus Barabbás – Szente Imre fordítása, Molnár István, Veress Mária és Tóth 
Ildikó regényei, továbbá Janáky Réka, finnországi, Kovács Ferenc norvégiai, 
Gaál Zoltán és Gödri Bedő Ilona svédországi magyar költők köteteinek  nyomdai 
munkáit tenné lehetővé.  
2. Az Interneten való megjelenésünk műszaki felszereltségét javítva lehetővé 
válnék honlapjaink az Ághegy (http://aghegy.hhrf.org) és a Magyar Liget (http://
magyarliget.hhrf.org) további korszerűsítése és szerkesztése.  
Bízva Államtitkár úr jelzésértékű, pozitív döntésében, tisztelettel és nagyrabecsü-
léssel köszönti: 
 Lund, 2011. április 30. 
Tar Károly író, az Ághegy és a Magyar Liget főszerkesztője, az Ághegy-Liget 
Baráti Társaság t. elnöke 
Moritz László az Ághegy-Liget Baráti Társaság alelnöke 
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Tisztelt Elnök úr!  
Köszönöm levelét, melyben a skandináviai magyarság egyik legfontosabb kultu-
rális fórumának, az ÁGHEGY magyar irodalmi és művészeti lapfolyam további 
kiadási terveiről és az Önök nyugati magyar szórványban végzett munkájáról ír. 
Valóban fontos, hogy a svéd, finnországi és Norvégiában élő magyar alkotók 
egymással is, és az anyaországiaknak is hírt adva tudjanak műveik által kapcsola-
tokat építeni.  
Örülök, hogy tavaly év végén eljutott Önökhöz a kért támogatás, és megjelenhe-
tett a hat kötet. Idén azonban, az Önök előtt is ismeretes financiális helyzet miatt, 
a miniszteri keret nem teszi lehető vé a hasonló jellegű támogatást. Bízom abban, 
hogy rövid időn belül megnyílhatnak olyan újabb pályázati források, mely által a 
könyvsorozat kiadása folytatható lesz. Kísérjék figyelemmel a www.nka.hu hon-
lap, valamint a MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők Reprográfiai 
Egyesülete) információit. 
Budapest, 2011. május dit 
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