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Vajon miért vetkőznek 
meztelenre a blogozók, 
miért árulják el féltve 
őrzött titkaikat a nagy 
nyilvánosságnak? Miért 
a virtuális valóságban 
keresnek barátokat? Mi 
hiányzik valós életük-
ből? Lehet, hogy mára 
elmosódott a határ a 
hétköz-napi realitás és a 
virtuális valóság kö-
zött?   
A Svédországban élő 
Lipcsey Emőke új regé-
nye a haBlog portál 
tagjainak életét tárja 
elénk. Pontosan követ-
ve a komoly és sete-
suta, az iro-dalmi 
igénnyel készült és 

helyesírási hibáktól hemzsegő üzeneteket, az MSN-eket, a skype-társalgásokat. 
Bár a szereplők nagyon különböző családi háttérrel. műveltséggel rendelkeznek, 
s legtöbbjük a való életben sosem keresne kap-· csolatot bejegyzéseket gyártó 
társával. a haBlog szorosan összefűzi őket. Aggódnak egymásért, szerelembe 
esnek, s egy emberként utálják taurust. De ki az a taurus?  

A rejtély megfejtése az olvasóra vár .  
 

* 

Az ember alapvetően közösségre vágyik, folyamatosan közlendője van, ki 
kell beszélnie magából bánatát, meg kell osztania másokkal örömét. Atomizálódá-
sunk gyógyításának világméretű eszköze a világháló. Ahogyan elődeink mesélő 
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kedvéből, a közlés minőségi formájaként született az irodalom, az internetes kap-
csolattartás rohamos fejlődésével, a villámlevelezés mellett kialakult sokféle for-
májú szövegcsere: csetelés, blogozás stb. Várható volt, hogy mennyiségében fel-
mérhetetlenül nagyszámú közlés minőségi előrelépést eredményez. Az internetes 
világban a plegyka formája a csetelés, a világhálón kialakuló új prózai műfaj a 
blogregény. Érdekessége, hogy akár régi lapokban és folyóiratokban megjelenő 
regényt, itt is folytatásokban kapja az olvasnivalót az érdeklődő, és rögtön bele-
szólhat, véleményezheti az írást. A könyvkiadók elkeserítő számokkal bizonyít-
ják, hogy egyre kevesebb olvasnak könyvet. Ez igaz. De egyre többen olvasnak 
internetes írásokat. Azt hiszem forradalmi változás tanúi vagyunk. Ha akarjuk, ha 
nem használnunk kell az Internetet. Hasonlóan ahhoz, amikor az agyagtáblák 
helyett papiruszra írták a betűket, vagy amikor a kézi szedésről a gépi szedésre 
tértek át a nyomdák, most az elektronikus hordozókra rójuk szövegeinket, erdein-
ket pusztító kilós köteteinket cseréljük, zsebben hordozható ezer kötetes könyv-
tárra, az e-könyvre. Az e-könyvekbe valók pedig számítógépen születnek és már 
a szövegek születésekor a nyilvánosság elé kerülhetnek. 

A blogregény a legfiatalabb irodalmi műfaj, születése várható volt, hiszen 
egyszerre kitágítja a regényírás és a befogadás lehetőségeit. „ A szerző a szöveg 
publikálása után is változtathat rajta, az olvasó hozzászólhat, javaslatokat tehet, 
együttműködhet a szerzővel. A szöveg tehát interaktívvá és folyamatosan alaku-
lóvá válhat, ha úgy tetszik, folyamatosan létrehozhatja önmaga iterációját, de 
multimédia jelleget is ölthet, és elméletileg az egész világháló a regény része le-
het. Az internet, ami otthont ad a blogregénynek, és ami nélkül ez nem létezne, a 
hiperlink segítségével lábjegyzetté redukálódhat. Vagy más blogok, más 
blogregények linkjeinek beszúrásával elérhetővé válhat az, ami nyomtatásban 
elképzelhetetlen, ti. hogy egyetlen regényben végtelen számú regény kapjon he-
lyet. Mindezek persze csak lehetőségek, amik még kiaknázásra várnak. Az inter-
neten jelenleg íródó blogregények egyelőre csak töredékét használják ki a műfaj 
adta lehetőségeknek” – olvasom egy blogregény ismertetőjében. És az is köztudo-
mású, hogy ez a műfaj immár négy - öt esztendeje ismert, számos ilyen regény 
nyomtatott formában is megjelent. Érdekessége, hogy olyanok is olvassák, akik 
egyébként nem vesznek könyvet a kezükbe. A román Dragoş Bucurenci: RealK. 
című jegyzetsorozatból álló regényének témája a kábítószer, a magyar Blumm 
Áron (Virág Gábor) szerelmi történetet mesél. Ide kívánkoznak Elekes Ferenc 
irodalmi igénnyel írt, egyenként is kerek blogbejegyzésekből álló, a Feriforma 
című blogjában közölt kisregényei. Az Éden Bádenben-t , olvasmányosságát te-
kintve az Ághegy Könyvek sorozatában nyomtatott könyvként is megjelentettük, 
hiszen szerzője úgy igazodik a blogbejegyzések szokásához, hogy tekintettel van 
a kevés idejű mai ember lehetőségeire, jegyzetei egy szusszanásra felcsíphető, 
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rendkívüli nyelvgazdagsággal gondolatserkentő történetek. 
Lipcsey Emőke új regénye írásakor körültekintően kihasználta az új műfaj adta 
lehetőségeket. A haBlog portál tagjai életének bemutatásával tükröt tart az olvasó 
elé. A világhálós kapcsolattartás mindenféle formájában, a MSN-ekben, a skype-
társalgásokból idézett szövegek hűen mutatják hősei különböző szintű műveltsé-
gét, gondolatvilágát. Másságuk ábrázolása az írói tehetség mutatója, közös ben-
nünk: közösségre vágynak, ösztönös kényszert éreznek, hogy megmutassák magu-
kat a világnak. A virtuális valóság igézetében vallanak titkaikról, azokról is, ame-
lyekről különben nem szólnának valamely személyes kapcsolatban. A jó szerkesz-
téssel összehordott szövegzuhatagból az a jövőben elképzelhető, de már most a 
társadalmi élet kapuján kopogtató világ bontakozik ki, amikor az emberi kapcsola-
tok új formáiban keressük a közösségi érzést, az egymásra hatás, az egymást segí-
tés örömét, az önmegvalósítás közösségi cselekedeteinek lehetőségeit. 

A regény szereplőinek neve a divatnak megfelelően idegen, de problématikájuk 
és nyelvük magyar gyökerű, néhol pedig sajátosan svéd-magyar természetű.  

Blackbeard, superfive, vadnarancs, myDream, anakonda, luna, taurus, Orpheus, 
fifi, andras232, dudika, ShingFeng, Konrád, valaki, wolf6666  a véletlenül alakuló 
virtuális közösség tagjai. Blackbeard 19 éves fiú, kalózregényt ír és szerepjáték a 
szórakozása, anakonda „1ideje” „1dülálló” diák, kitárulkozik és bár tud helyesen 
írni, erre nem fordít gondot, csajozik,  myDream 17 éves magyar lány, aki tánc-
házba jár, önismeretre törekszik és romantikus, taurus egy történetet ír és ehhez 
kéri mások nem felületes véleményét, hőse, Konrád 19 éves, megalkotója pedig 
257 évesnek gondolja magát, jól értesült, ismeri Orpheus igazi nevét és tudja, 

hogy anakonda  magyar, a regény figurái közül talán a legérettebb, a legművel-
tebb, a legcélirányosabb, a többieknél jóval tájékozottabb, úgy tűnik, maga az író, 
Orpheus furcsa szerzet, apja fekete volt, anyja norvég, Svédországban lakik, neve-

lőapja magyar, verseket is ír, vadnarancs 31 éves orvos, okosnak tartja magát, 
agysejtritkitásnak nevezi a piálást, superfive munkanélküli lány, rajzol, luna gimis, 
zongorázik. És így tovább, mindnyájan mai gyerekek, nyiladozó fiatalok, az élet 

értelmét kereső, önmagukkal tusakodó emberek. Többségük nyiladozó természetű, 
nem éppen művelt fiatal. A regény cselekményéből nem hiányzik a szerelem, az 
akart titokzatosság, az internetes névtelenséggel járó, a leírt szót vállalni képtele-
nek eleresztettsége, a süket duma, a trágárság és agyatlanságot mutató locsogás. 

Sok az ötletes és élvezetes nyelvi lelemény, egyféle világhálós diáknyelv, szócsa-
varintás, rövidítés. Konfliktus is adódik , hiszen magyarázatra vár Konrád jól érte-

sültsége, és az, hogy az adBlog társaság azonosítani véli taurus regényhősét. A 
történések színhelye változatos, fiatal világpolgárok életével ismerkedhetünk meg 
a regény olvasásakor. Orpheus öngyilkos lesz vagy megölik, globális betörés lehe-

tősége is felmerül a szereplők nyilvánvalóan számítógép- átitatodottságú világá-
ban. Konrád sejteti, hogy visszatér még a világhálóra, és egy Valborg ünnepséggel 

zárul a könyv, amely alkalmat teremt a tél, a rossz és a sötétség „elégetésére”. 
Lipcsey Emőke könyve friss, jelenkori regény, kicsit kirándulás is a jövőbe. A 
regény olyan irodalmi műfaj, amely folyamatosan átalakul, igyekszik lépést tartani 
gyorsuló világunkkal. 
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Sajátos a könyv előszava helyett írott felhívás is:  
„Aki a könyvhöz szeretne hozzászólni vagy a szerzővel csetelni, jelölje meg 

ismerősnek „taurus blogja-t a fecebookon vagy írjon a 
taurusblogja@hotmail.com e-mail címre. A twitteren Lipcsey Emőkére vagy 
taurusblogjára is rá lehet keresni.” 

t.k. 
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Gaál Zoltán 
 

Szemünk kinyílik —  
talán 
Versek 

Ághegy Könyvek—2011 
 

    Ismerkedés önmagammal 
A szerző előszava 

 
     Önmagunkkal megismerkedni bi-
zony nem könnyű dolog. Akarva-
akaratlan halogatjuk a találkozást. Azt 
hiszem, hogy közeleg a pillanat, mikor 
belebotlok önmagamba. Ez nem az én 
érdemem. Segítettek azok családtagok, 
barátok és ismerősök, akik kritikus 
szemmel figyelték, hogy mit művelek 
és szemtől-szembe, nyíltan, megmond-
ták a véleményüket, még akkor is, ha 

az számomra az nem volt hízelgő. Mint sokan mások, én is érzékenykedtem, de az 
évek során felfedeztem, hogy az a kép, melyet magamról alkotok, ha olykor mó-
dosítom is, mégis gyakran hibás. Remélem, hogy idős fejjel figyelmesebb és tanu-
lékonyabb vagyok, mint korábban és s a találkozást nem szalasztom el. 

Arról is kell szólnom, hogy miből lesz a cserebogár. Mondókámat rövidre fo-
gom, mert nem regényt, hanem előszót kért tőlem a szerkesztő.  

      Apám mozdonyvezető volt, életvidám, társasági ember. Remekül szájhar-
monikázott és szépen énekelt. Anyám, aszkétikus hajlamú diplomás varrónő, falta 
a könyveket. Olvasni hamar megtanultam. Nem tudom, kiskoromban kitűnt-e, 
hogy van zenei tehetségem.  1940-ben Brassóból, szülővárosomból, Debrecenbe 
telepedtünk át. Katolikus elemi iskolába jártam.  Apám mérnököt akart faragni 
belőlem, de belátta, hogy a technika nem érdekel kellő mértékben s ezt a tervét 
feladta. A második világháború vége felé honnan-honnan nem, előkerített egy 
hegedűt és tudatta velem, hogy eljött az ideje annak, hogy hegedülni tanuljak. 
Döntését megkérdőjelezni nem volt tanácsos.  A háború után a debreceni piarista 
iskolában tanultam. A kultúra ott jelentős szerepet játszott a nevelésben. Volt kó-
rus, népi tánc-, színjátszó- és bábszínház-csoport, valamint zeneoktatás. Zongoráz-
ni kezdtem. Ha jól emlékszem, megnyertem egy szavalóversenyt Sinka István 
Anyám balladát táncol c. versének tolmácsolásával. 

Egyszer barátommal, Pöstényi Andrással baktattam hallgatagon, egy poros 
debreceni utcán.  Hirtelen megtorpant és kibökte: „Az iskola egyszerre két dolgot 
tesz velünk: okít és butít minket.” Aranyköpése érvényben maradt azután is, hogy 
az iskolát államosították. A paptanárok eltűntek s velük a kulturális tevékenység 
jelentős része. 
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       Hegedű-tanárom, Szendy Tihamér hegedűművész mentorommá, majd 
atyai barátommá lett. Együtt muzsikáltunk, magánkönyvtárából ritka és tiltott mű-
veket is kölcsönözhettem, s amikor idősebb lettem, esténként még pálinkával is 
megkínált. Bemutatott barátjának, Tamkó Sirató Károlynak, akit a magyar lírai 
modernizmus egyik magyarországi úttörőjeként tartanak számon. Tihamér előadá-
si darabokat komponált növendékeinek, de verseket és mesejátékokat is írt. Közel-
ségében megértettem, hogy az alkotó munka nem valami ördöngösség, hanem 
normális emberi tevékenység. 

Tizennégy éves koromban, kevéssel anyám halála után, saját kezembe vettem 
sorsom irányítását. Apám szó nélkül útnak eresztett, ami meglepő, mert rettenete-
sen féltett engem. Debreceni osztálytársammal és barátommal,  Erkel Tiborral 
Budapestre utaztam felvételizni. Az Állami Zenei Gimnázium növendékei lettünk.  
Az iskola fantasztikus lehetett volna, ha a tanárok azt csinálhatták volna, amihez 
értettek. Sajnos, nem tehették. A nyugat-európai nyelvek oktatása például egyik 
napról a másikra megszűnt. Egy Cambridge-ben képzett tanárunk magyart tanított, 
s beszédébe minduntalan angol kötőszavak csúsztak. Nem csoda, mert  szabadide-
jében privát növendékeknek tanította az angol nyelvet. Egy másik tanárunk, aki a 
Párizsban tanult, a francia nyelv helyett művészettörténetet tanított. Az orosz 
nyelv kötelező volt. Nyelvtanárunk sajnos nem tudott sem oroszul, sem magyarul, 
valószínűleg nem volt tanári képesítése. A szovjet hadsereg tolmácsaként sodró-
dott Kárpát-Ukrajnából Budapestre, állását politikai érdemeinek jutalmaként kap-
ta. Az eredmény aztán az lett, hogy egyetlen idegen nyelvet sem tanultunk meg, 
ami bizony nagy kár. Két tanárom, jó néhány ismerősöm, és a fővárosban élő ro-
konságom támogatott. Gyakran meghívtak ebédre, vacsorára. Megszerettem egy 
lányt, aki viszonozta érzelmeimet. 

Első ma is elfogadhatónak tűnő versemet 1952-ben írtam. Kedvesemmel, ki jól 
ismerte Weörös Sándort és feleségét, Károlyi Amyt, meglátogattuk a költőházas-
párt otthonában. Döntő élmény volt, két nagyszerű, szellemi függetlenségét meg-
őrző, önálló gondolkodásra képes költővel egy asztalnál ülve, közös tálról szőlő-
szemeket csipegetve, elbeszélgetni. 

1953-ban érettségiztem. Összeállítottam egy kis kötetet, és stencilt gépen sok-
szorosítva, szétosztottam barátaim és ismerőseim között. Ha valaki, akkor felje-
lent, valószínűleg börtönbe kerülök. Néhány évvel ezelőtt meglátogattam Földes 
Imre zenetudóst budapesti lakásán. Nagyon meglepett, mikor egy könyvespolcról 
minden keresgélés nélkül, előszedte az elsárgult kis füzetem. Imrével a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakának növendékeként találkoztam 
először. Közös barátunk, a ma Bécsben működő Erőd Iván hozott össze minket. 
Akkor ismerkedtem meg a nálam két évvel idősebb, s ma Salzburgban élő Hor-
váth Józseffel is. Iván és József már kész zeneszerzőnek volt tekinthető, mikor 
első próbálkozásaimmal jelentkeztem. Hihetetlen módon kiálltak mellettem. Na-
gyon sokat tanultam tőlük.  

Mit tanultam első tanáromtól, Szabó Ferenctől? Csapdába szorult, és abból 
többé szabadulni nem tudott.    

Mit tanultam második tanáromtól, Szervánszky Endrétől?  Két mondását nem 
felejtem: „Fiúk, csapjanak be mindenkit, engem is, de önmagukat ne csapják be!” 
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És: „Mikor komponálnak, gondoljanak a nőre, aki éppen találkára készül. Legye-
nek ugyanolyan gondosak, mint ő, mikor a tükör előtt állva szépítgeti magát.” 

1955-56-ban megjelent néhány versem az Új Hang és az Alföld című folyó-
iratban. Úgy tűnt, hogy lassan sikerül zöldágra vergődnöm.  

 Aztán jött a halálugrás. Huszonkét éves voltam. „Gaál, maga menjen el innen. 
Magának nem terem fű ebben az országban.”- mondta Szervánszky Endre, amikor 
már nyilvánvaló volt, hogy a forradalmat a szovjet csapatok hamarosan vérbe 
fojtják. Megfogadtam a tanácsát.  

 1956. december 12-én érkeztem Svédországba. Mielőtt elindultam, többen 
figyelmeztettek, ha nincsenek külföldi kapcsolataim, inkább maradjak otthon, 
mert külföldön nehéz boldogulni. Nem hallgattam rájuk. Kapcsolataim nem vol-
tak, de idővel mégis sikerült helyemet megtalálnom a svéd társadalomban.  

  Megnősültem. Első feleségem, Ágnes, magyar nő. Együtt léptük át a határt. 
Anyagi helyzetünk sosem volt rózsás, de tűrhető volt. Így nem állíthatom azt, 
hogy a létfenntartásért folytatott küzdelem okozott problémákat. A stockholmi 
Zeneművészeti Főiskolán jó nevű tanárok irányították tanulmányainkat. Felesé-
gem zongorázott, én komponáltam. Ligeti György ösztöndíjhoz juttatott, így ellá-
togathattam a németországi Darmstadtba. Ez a városka volt pár évtizeden át az 
avantgárd-zene Mekkája. A várt pozitív hatás elmaradt.  Zeneszerzői bemutatko-
zásom sikeres volt, de ez sem tett boldoggá. Megbénultam és elnémultam. A vers-
írást 1957-ben abbahagytam. Született egy kislányunk, de be kell vallanom, hogy 
nem voltam példás férj és apa. 

1972 - ben találkoztam Agnetával. 1975-ben összeköltöztünk és néhány évvel 
később összeházasodtunk. Talán kissé benőtt a fejem lágya, mert még mindig 
együtt vagyunk s közös erővel kialakítottunk egy életformát, amely mindkettőnk-
nek örömet okoz és lehetővé teszi további fejlődésünket.                                                                        

 Lányom, Katalin, felnőtt. Ritkán találkoztunk. Egy alkalommal tudatta velem, 
hogy apára van szüksége, s ezzel a kijelentésével meghódított. Férjhez ment, s van 
két unokám 

 1999-ben nyugdíjaztak és szabad ember lettem.  A merevgörcs már korábban 
felengedett. 1967-ben kezdtem svédül írni. A századforduló után ismét kapcsolat-
ba kerültem régi barátaimmal és feléledtek a tetszhalott szavak. 

Újabb verseim két nyelven írom, egy időben, párhuzamosan. 
 Svédországban új barátokat szereztem. Mindnyájukat felsorolni nem tudom. 

Megnevezek hat zeneszerzőt: Johanson Sven-Eric, Kovar Vladimir már nem él-
nek; Käck Max, Forsman Mikael, Hedelin Anders, Ungváry Tamás barátsága élte-
tő. Meg kell említenem Kassius Gabriellát, aki magas kora ellenére szakadatlanul 
ügyködik és egyik svéd nyelven írott versemet becsempészte egy tankönyvbe. A 
már eltávozott Adler Péterről, Gunnar Såltinról és Kundler Miklósról sem feled-
kezhetek meg. Péter építész volt, megalkudni nem tudott, pályája derékba tört. 
Gunnar révén bepillanthattam a finnországi svéd kisebbség gondolatvilágába. 
Miklóssal huzamosabb ideig együttműködtem, s szövegére két színpadi művet 
komponáltam. Jan Lööf gyermekkönyveket ír és rajzol. Ha kedve kerekedik, pró-
bál helyet biztosítani nekem a történelemben. Mókás képein felbukkanok hol 
Churchill és Sztálin, hol nagy filozófusok, mint Russel, Popper és Wittgenstein, 
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hol pedig Igor Stravinsky társaságában. Jan svédnek született, én magyarnak. 
Nem akadály. Egy húron pendülünk  

      Hegel tanait Marx talpra állította. Mikor Marx eszméit átvittük a gyakor-
latba, fejre állt a társadalom. Nagyon kell vigyázni! Az anyaméhbe se lehet visz-
szabújni, hiába erőlködünk. Az élet találékony és minduntalan új meglepetésekkel 
kedveskedik nekünk. 

      Éljünk a mi időnkben!   
      Ki írja a fenti szavakat? Ha ifjúkorom kedvenc költője, Ady Endre szelle-

mében próbálom, szimbólummal, jellemezni magam, a Kelj-Fel-Jancsi lenne a 
legtalálóbb, mert sokszor lenyomtak, de, ha nem is azonnal, mindig talpra álltam.  

Ungváry Tamásnak, aki azon kevesek közé tartozik, akik ismerték néhány 
versem, megköszönöm, hogy felhívta rám az Ághegy szerkesztőjének figyelmét. 
Külön köszönet illeti Tar Károlyt, azért, hogy munkára serkentett, és nem engedte 
meg, hogy beérjem a legkényelmesebb megoldással.  

                                                                                                        Gaál Zoltán 
 
 
 

Gaál Zoltán Brassóban született 1934-ben. A 
második bécsi döntés után családjával áttele-
pült Debrecenbe. Hegedülni majd zongorázni 
tanult. 1949-től 1953-ig a budapesti Állami 
Zenei Gimnázium növendéke volt. 1953-56 
között zeneszerzést tanult a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskolán. Tanárai: Szabó Fe-
renc és Szervánszky Endre. 
1956-ban decemberében menekültként érke-
zett Svédországba. 1957-től a stockholmi 
Zeneművészeti Főiskolán folytatta tanulmá-
nyait. Tanárai: Lars-Erik Larsson, Karl-Birger 
Blomdal és Ingvar Lidholm. A hatvanas évek-
ben és a hetvenes évek első felében általános 
iskolai-, gimnáziumi- és népfőiskolai tanár 
Stockholmban. 1976-tól az Országos Svéd 
Hangversenyvállalat (Svenska Rikskonserter) 
göteborgi kirendeltségének munkatársa.  

1989-től a Zene Nyugat-Svédországban (Musik i Väst) hangversenyiroda zene-
szerzője és műsorszerkesztője. 
Jelenleg visszavonultan él a közép-svédországi Falköping városka közelében.  
Zeneszerzői munkássága alatt számos kórus-, kamara- és zenés színházi zenemű-
vet, valamint elektroakusztikus darabot alkotott.  
Már érettségi előtt írt verseket. 1955-56-ban az Új Hang és az Alföld című folyó-
irat közölte néhány költeményét. A versírásban „pőrén hagyott évtizedek” után 
újra alkot, magyar és svéd nyelven ír. 
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Hjalmar Söderberg 
Jézus Barabbás 
regény 
Fordította. Szente Imre 
Ághegy Könyvek—2011 
 

 * 
 

     A FORDÍTÓ UTÓSZAVA 
     Hjalmar Söderberg (1869 – 1941) 
kisregénye, mely a svéd s merem állí-
tani: a világirodalomnak is  gyöngy-
szeme, Voltaire Candide-jához mérhe-
tő szellemes és szórakoztató stílusban, 
harcias fanatizmus nélkül, csupán a 
biblia sorai között olvasni tudó józan 
észre, valamint a ránk maradt egyéb 
írásos emlékekre és íratlan hagyomá-
nyokra támaszkodva hámoz ki a hiva-
talos keresztény üdvtörténet legendári-
umából egy alternatív Jézus-képet és -
életpályát. A regényben szereplő 

könyvantikvárius, Josef Marin az író alteregója és szócsöve; történetük is hasonló: már 
abban is, hogy svéd létükre a kedélyesebb Koppenhágát választották lakóhelyükül, s hogy 
fiatal teológus korukban lelki válságba kerülvén lemondtak a papi hivatásról; Söderberg, 
újságíró és a novella műfajának művelője, valamint amatőr, ám imponáló olvasottságú 
vallástörténész lett. Közel ötödfélszáz oldalas tanulmánya, Az átváltozott Messiás nagy 
felkészültséggel, kibővítve, tudományos alapossággal dolgozza ki a Jézus Barabbás regény 
témáját. Eredményeit a következőképpen summázza: 
     1) A Jézusról szóló mesék mögött történeti személy rejtőzik, amit általában nem is szok-
tak kétségbe vonni, kivéve több komoly kutatót. Képzett egyházi és világi személyek közt 
viszont az az uralkodó nézet, hogy az evangéliumok Jézus-képe megfelel a valóságnak, 
leszámítva természetesen a csodákat. Ez azonban nem áll, mert az evangéliumok Jézusa 
történelmi hamisítás eredménye. 
     2) Jézus egy zsidó messiás volt, a szónak abban az eredeti jelentésében, ahogy azt az a 
kor és Jézus maga is értelmezte: egy népfelkelés élére állt, melynek célja a zsidó nép felsza-
badítása volt a rómaiak és a Heródes dinasztia uralma alól, s egyben az idegen uralmat 
kiszolgáló zsidó uralkodó réteg, a belső elnyomók ellen is irányult. 
     3) Hívei élén kísérletet tett a jeruzsálemi templom elfoglalására, az ősi áldozatkultusz 
megszüntetésére, amelynek – többé-kevésbé elterjedt nézet szerint – nem lesz helye az új 
messiási birodalomban. A templom és a kultusz elleni támadás miatt elfogták és elítélték 
mint „a zsidók királyát”. 
     4) Jézus azonos azzal „az úgynevezett Barabbással”, akit Márk evangéliuma szerint 

Könyvek                                                  4821 



ugyanakkor fogtak el egy zendülés kapcsán, de a néptömeg követelésére szabadlábra he-
lyeztek.  
     5) Hogy végül is mi lett a sorsa, arra nézve nincsenek megbízható adatok. Hogy megfe-
szítették-e vagy nem, az is bizonytalan. Nyoma van annak, hogy hívei régtől meg voltak 
győződve sebezhetetlenségéről és halhatatlanságáról, s hogy elevenen szállt fel a meny-
nyekbe. A kereszthalálában s feltámadásában való hit csak később vált általánossá s egyed-
uralkodóvá a keresztények között.  
     6) Hogy valami új tant hirdetett volna meg, az nem mutatható ki. Az a tan, melyet a 
„Logia”-forrás, a két későbbi, főleg a Máté-evangélium neki tulajdonít, nem volt új, s azt ő 
nem is taníthatta.  
     7) A történeti Jézus alakja az első évszázad vége felé gyökeres változáson ment keresz-
tül a győzedelmeskedő keresztény hagyományban. Egyéniségének személyes vonásai tel-
jességgel eltűntek az evangéliumok átfestései alatt, olyannyira, hogy az utókornak semmi 
esélye sincs fogalmat alkotni róla. Az őskeresztények hitére, hogy vissza fog térni és meg-
alapítja a földön a messiási uralmat, halálos csapást mért Jeruzsálem és a templom pusztu-
lása; amiért is átadta a helyét a küszöbön álló  „végitéletben” való hitnek. Idővel, miután a 
kereszténység az egész hellenisztikus világban elterjedt, az eredeti zsidó messiás egyre 
inkább „világmegváltóvá” alakult át, aki földi életében jámbor életre intő bölcsességet 
prédikált; belőle lett az első misszionárius, az első keresztény vértanú. Egyben az 
„istenfia” nevet megtiszteltetésként viselő messiás mitológiai értelemben vett „Isten fiá-
vá”, végül pedig a keresztény istentriász legfőbb istenévé változott. 
 

* 
 

Szente Imre 1922-ben született 
Celdömöldökön. 1956-ban menekült Svédor-
szágba. Költő-műfordító, tanár. Éveken át a 
jyväskyläi egyetemen dolgozott. A Kalevalát 
az előző műfordításokkal szakítva, a verssor-
ok tördelése nélkül és a tizenötödik magyar 
magánhangzót is használva, fordította le, 
folytatásokban az Ághegy című skandináviai 
magyar irodalmi és művészeti folyóirat kö-
zölte. Munkássága jutalmául a Bárczi ha-
ranggal tüntették ki. Lefordította a Gulagot, 
mari dalszövegeket, Horatius és Janus Pan-
nonius több művét.  Versei esszéit nyelvé-
szeti, irodalmi, politikai tanulmányait, elő-
adásait, recenzióit olvasónapló szerű reflexi-
óit vaskos kötetbe gyűjtötte. Az Ághegy 
munkatársa, a folyóirat alakulása óta.                                                                         
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munkatársa, a folyóirat alakulása óta.                                                                           

Molnár István 
Mint pillangó a tűzhöz 
Regény 
Ághegy Könyvek—2011 
A szerző Fjärilens tredje val című - svéd 
nyelven írt, 1996-ban, az Ordfront Ki-
adónál megjelent -  regényének magyar 
változata. 
 
Részlet a regényből: 
1. A férfi az ágyban 
Kevés az ideje. Alig egy hónap. És sem-
mit sem tehet. Sérült a teste, és tudja, 
hogy a saját erejéből többé nem mozdít-
hatja.  
Az orvosok győzködték, hogy majd 
meggyógyul. Sokáig fog tartani, mondo-
gatták. Türelmesnek kell lennie. Türe-
lem, ízlelgette a szót. Hiszen emberfia 
nála türelmesebb nem lehet. De mire 
megy vele? Kevés az idő. Csak nyuga-

lom. Semmi kapkodás. Nem engedheti meg, hogy olyan érzések kerítsék hatalmá-
ba, amelyeket, úgy hitte, már rége srég elfelejtett. Behunyta a szemét. Ki lesz az 
éjszakai ügyeletes? Hisztérikus Karin, aki a saját hangszintjénél egy oktávval ma-
gasabban sipákol, mert fő a jó kedély? Vagy az az ostoba diák, aki az éjszakai 
munkával szándékozik biztosítani az életre való felkészülés anyagi feltételeit? Te 
jóisten...Halkan dúdolni kezdett egy régi dalt. Következik tehát még egy elpocsé-
kolt éjszaka. És az elpocsékolható éjszakák száma egyre csökken. Ez járt a fejében 
miközben tovább énekelt, egyre inkább belefeledkezve a dalba. Korbácsütésként 
érte a nővér rikácsoló köszönése. Szépjóestét! Örvend, hogy a kedves betegnek 
nótázni van kedve, de a legtöbben ilyenkor már alszanak. Kissé késő van, nem 

gondolja? Dehogynem, felelte a férfi nyugodtan, 
anélkül, hogy a szemét kinyitotta volna. Nagyon 
késő van. 
 

 

Molnár István 1950-ben született Budapesten. 
1970-ben elhagyta Magyarországot. Egy évet 
Németországban töltött, majd Svédországba köl-
tözött. Stockholmban él. Egyetemi tanulmányokat 
folytatott, és a stockholmi egyetem színháztudo-
mányi tanszékén doktorált, disszertációjában az 
1860-as évek színházkultúrájáról írt.  
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Gödriné Bedő Ilona 
Gondolatok idegenben 
Verses vallomások 
Ághegy Könyvek—2011 
Előszó 
Érdekes kipuhatolni, hogy mi készteti a köl-
tőt írásra, milyen tényezők befolyásolják 
témaválasztását, s honnan kapja az ihletet. 
Ezeket a kérdéseket teszem fel magamnak,  
Gödriné Bedő Ilona verseinek kötetbe rende-
zésekor.  
Életének egy korai szakaszában, tíz eszten-
deig könyvtáros szülőfalujában, Uzonban. 
Könyvismertetőket készít, irodalmi- és sza-
valóestek anyagát állítja össze. Azelőtt is 
sokat olvasott, de ebben az időszakban szen-
vedélyes olvasóvá válik.  
„Életem nagy szerelme a könyv”- írja egy 
hozzám intézett levélben. Nem csoda, hogy 
ő maga is verselni kezd. Kezdetben alkalmi- 

és gyermekverseket ír. Egészségügyi iskolát végez majd asszisztens a sepsiszent-
györgyi poliklinikán. „Minden, ami él, közel áll szívemhez.”- vallja. 
Mindig emberközelben dolgozik, sok emberi sors kitárulkozik előtte. Empátiája és 
segítőkészsége egyre növekszik.   Mi inspirálja őt? Hiszi, hogy fontos mondaniva-
lója van, s amit lényegesnek tart, azt nem szabad elhallgatnia. 
A utóbbi években költészete egyre inkább elmélyül. Verseit olvasva megismer-
kedhetünk egy nagy élettapasztalattal rendelkező, emberhez méltó életre vágyó, 
ezért érett korában Erdélyből Svédországba települt, idegen környezetben élő és 
alkotó magyar asszony gondolatvilágával.  

Gaál  Zoltán 

Gödriné Bedő Ilona a Sepsiszentgyörgy 
melletti Uzon községben született 1939-
ben.Tanítóképzőben kezdte tanulmányai-
mat, gimnáziumban folytatta, majd évtize-
den át könyvtárosként dolgozott. Könyv-
szerető ember, számos könyvismertetőt, 
irodalmi estet rendezett. Egészségügyi 
iskolát is végzett, főnővéri vizsgát tett, és a 
Sepsiszentgyörgyi Poliklinikán dolgozott. 
1990-ben fiával érkezett Svédországba, 
ahol  már várta férje, Gödri Károly. Itt 
további tanulmányokkal bővítette egész-

ségügyi képzettségét. Költeményei az elmúlt hat-hét évben születtek, de azelőtt is 
írt verses névnapi köszöntőket és gyermekverseket.  
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Veress Mária 
Életre, halálra 
kisprózai írások 
Ághegy Könyvek—2011 
 
Részlet a bevezető írásból: 
– Fiaim, szólt az Úr, nemsokára útnak indí-
talak benneteket. Számítsatok arra, hogy 
nem lesz könnyű dolgotok. Minden kanyar-
ban egy-egy újabb megpróbáltatás vár rá-
tok. De ne féljetek, mert veletek leszek és 
gondoskodom, hogy örömökben is részesül-
jetek. Kinek több, kinek kevesebb jut majd a 
jóból, rosszból, mert nincs közületek kettő, 
aki előtt azonos út állna. Ezért is kell egye-
dül mennetek, ki-ki a maga útján. Ne feled-
jétek, hogy aki egyszer elindult, az már nem 
fordulhat vissza. Nincs hátra arc. Ezt az 
utat csak egy irányban lehet megtenni. Jól 

jegyezzétek meg, hogy ezen az úton egy szusszanásnyi pihenő sincs, mert itt csak 
egyszer s mindenkorra lehet megállni. Meneteljetek szakadatlanul, míg ki nem 
fogy lábatok alól az út. Úgy haladjatok, hogy csak az útra figyeljetek, mert a vég-
cél adott. Azt nem lehet elvéteni. Az előttetek járók kivétel nélkül célba értek. Ki 
előbb, ki utóbb. És vigyázzatok, hogy mit cselekedtek, mert az út végén érdemetek 
szerint részesültök jutalomban. Készen vagytok-e az indulásra? 

– Készen vagyunk. Indulhatunk, harsogtuk teli torokból, és ráléptünk az útra.  
Azóta megállás nélkül haladunk, szélben-viharban, esőben, tikkasztó hőség-

ben. Bölcsőnktől a koporsóig. Mindhalálig. 
 

* 

Veress Mária Brassóban született, 1951-ben. Kolozsvá-
ron biológusi képesítést szerzett. 1990 óta Stockholmban 
él. Első novelláskötete 
2007-ben jelent meg Üzenet egy úszó jéghegyről címmel. 
Írásait a svédországi magyar kiadványok mellet erdélyi és 
magyarországi lapok is közlik. Jelen kötete emberekről, 
emberi sorsokról szól. Nem a természettudós tárgyilagos-
ságával boncolgatja az élet és halál rejtélyeit, hanem a 
szemtanú személyes átélésével tárja az olvasó elé. Halha-
tatlanságunk záloga az emlékezés, vallja a szerző, arra 
buzdítva bennünket, hogy törődjünk embertársainkkal 

éltükben, de ne feledkezzünk 
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DOHI ALEX 
DEFINICIÓK KÖNYVE 
Cartea definiţiilor 
Fordította:Tar Károly 
Ághegy Könyvek—2011 
 

Mottó: 
Elszigetelve egy dolgot megkötni 
igyekszünk túlvilági kapcsolatainkat, 
amelyek eltorzítják a megszokott felü-
letes értelmét. 

Eugen Ionescu 
… a javíthatatlan tökéletesség a jelen 
ugyanazon sűrítménye. 

Marcel Proust 
… minden, ami ismeretlen, nagyszerű-
nek látszik. 

Tacitus 

 

 

A kirekesztés meghatározása 
napközben 

nem a hegycsúcsról 
hanem kútmélyből 

lehet elkeríteni az eget 
A bárgyúság meghatározása 

ne tudjam 
csak legyek 

a lelkesedés a tudatlansággal szárnnyal 
 
 
Dohi Alex  (Alexandru, Sándor) 1955. június 4-én 
született, Máramarosszigeten. 1974 érettségizett a 
kolozsvári Képzőművészeti Líceumban. 1989-ben 
menekült Svédországba. Első közlése 1977-ben, 
utána rendre majd minden romániai irodalmi fo-
lyóirat közli verseit, rajzait. Tagja volt a legendás 
hírű kolozsvári Zsebszínháznak, verseivel is szere-
pelt a romániai magyar ifjúsági lap nagy népszerű-
ségnek örvendő  Matinéin. Verseit Svédországban 
a Mozaik folyóirat és az Ághegy közölte. Könyve-
it maga tervezi és illusztrálja. A Román Írószövet-
ség tagja. Grafikáit, olajfestményeit számos közös 
és egyéni kiállításon mutatta be. 
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Janáky Réka 
Lélekszirmok 
Verses napló  
1982-2011 
Ághegy Könyvek—2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In nomine Hominis. 
  Hiszek az Emberben 

 
  Carm. I.1. Ad Fratrem 
 

 
   Élted s éltem amíg tart, Testvér, jusson eszünkbe -  
   Ókori büszke előd jós szava még örökünk: 
   Non omnis moriar... Te meg én még hinni akarjuk, 
   Mert gyökereink közösek, új rügyeink is az ős 

 
   Mélybe merülnek s így osztatlan földből erednek. 
   Nagynak gondolod, ám mily kicsi mégis e Föld! 
   Már ma is oly nagy, s egyre ijesztőbb lesz a szegénység - 
   Jó a tudás kereke, mégis rosszra forog. 
 

 
 
Janáky Réka 1963. március 26-án született Buda-
pesten. Orvos, humánbiológus. A Semmelweis Or-
vostudományi Egyetemen végzett. 1994-ben Buda-
pesten  Ph.D., az orvostudományok kandidátusa 
illetve   Finnországban MSc.D. fokozatot szerzett  a 
Tamperei Egyetemen. 1998-ban egyetemi docens, a 
Tamperei Egyetem Orvostudományi Kar Élettani 
Tanszékének vendégkutatója majd adjunktusa ill. 
docense.      Neurokémiával, orvosi élettannal fog-
lalkozik. Nemzetközi, magyar és finn tudományos 
társaságok tagja. 40 tudományos cikk és száz tudo-
mányos kivonat szerzője. 1982-től ír verset, ez a 
kötet  eddigi verseinek gyűjteménye. 
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Tar Károly 
Firka-irka 
Gyermekversek 
 
Pusztai Georgeta rajzaival 
Ághegy Könyvek—2011 
 
                     * 

Műhold 
 
Karnyújtásra leng a hold, 
tejben fürdik, hallgatag. 
Kék mezőben képet old, 
képernyőmön álmatag 
 

 
 
Tar Károly 
 író, szerkesztő, 1935. augusztus. 30-án született Kolozsvá-
ron. A kolozsvári  Napsugár című irodalmi gyermeklapok 
főszerkesztője volt. Tagja a Román -, a Magyar és a Svéd 
Írószövetségnek valamint az Erdélyi Magyar Írók Ligájá-
nak. 2006-ban az Irodalmi Jelen regénypályázatán Szere-
nád dobra, cintányérra és egyéb ütőhangszerekre című 

munkájáért különdíjat kapott. 
A magyar művelődésben 
végzett munkájáért 2003-ban 
a Magyar Kultúra Lovagja 
címmel tüntették ki. 
 
Gyermekkönyvei: 
  
Vakációs mesék  - meseát-
dolgozások, Napsugár mel-
léklet, Kv., 1988),   
Mesés közlekedés – Mayer 
Hella rajzaival - AB-ART 
Kiadó,  Pozsony, 2010.  
Táncház – gyermekversek – 
Pusztai Péter rajzaival –
Ághegy Könyvek – Buda-
pest, 2011,  
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Knut Hamsun  
Furulya szólt a vérem-
ben 
versek 
Nagyvilág Könyvkiadó 
 
Nem volt még rá példa, hogy 
egy költőnek ötven évvel a 
halála után jelenjen meg új 
kötete. Ez történt Knut 
Hamsunnal. Új versekről van 
szó – olyan szerzőtől, akinek 
az irodalomtörténet csak 
egyetlen verseskötetét tartja 
számon, amely Det vilde Kor 
(A vad kórus) címen 1904-ben 
jelent meg. 
A Nagyvilág Könyvkiadónál 
jelent meg: 
KNUT HAMSUN: Benőtt 
ösvényeken, 2002 KNUT 
HAMSUN: Élettöredékek, 
2006 
A Furulya szólt a véremben 
olyan verseket tartalmaz, ame-
lyek kéziratban maradtak ránk 
vagy újságok, folyóiratok ha-
sábjain. 

„Nyolcéves koromtól, mikor még otthon, a pajta padlásán csépeltem a gabonát, ír- 
tam verset”, vallja Hamsun. Dumrechernek szóló levelében Hamsun így ír: 
„Nekem a vers a legkedvesebb”, majd hozzáteszi: „De mivel elsősorban a külföld-
ből élek, a verset pedig nem tudják lefordítani, ebben a dologban lemondásra 
kényszerülök.” „Nem vagyok lírai költő, túl kevés a hegedű, túl kevés az érzelem. 
Ez részben abból adódik, hogy amint hamarjában papírra vetettem egy hangulatot, 
a sorokat újraolvasva értelmet és tartalmat akarok beléjük vinni  

 
Szilvássy Erika  e-mail-levele  
 
Kovács katáng Ferencnek az irodalmi Nobel-díjas Knut Hamsun (1859-1952)  
Furulya szólt a véremben című, magyarul most megjelent (Nagyvilág, 2011), 
posztumusz  verseskötete kapcsán*: 
Kedves Ferenc! 
Ámulok és bámulok!  Egy sokrétű verseskötet anyagának lefordítása (ráadásul 
ilyen remekül!) hatalmas teljesítmény.  
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Azt gondolom a jó versekről, hogy annyira tömörek, annyira nagy jelentőségük 
van bennük a szavaknak, a szavak sorrendjének, a ritmusnak, a ritmustalanság-
nak, a rímnek, a rímtelenségnek stb., hogy megírásuk és lefordításuk ihlet nélkül 
lehetetlen. A jó versben benne van az igazság (= az életszeretet, a bölcsesség) egy 
szelete, amit a költő (és a fordító) csak egy-egy kivételes pillanatban tud úgy 
megfogalmazni, hogy olvasóként ugyanazt érezd, ugyanazt gondold, mint amit az 
a másik ember, akár évszázadokkal ezelőtt. 
Minden verseskötetet úgy kezdek el olvasni, hogy felütöm valahol. Ebben az 
esetben (milyen érdekes!) a „Nyírfavölgy, könnyekkel keresztelő” és a „Szónok 
és tömeg” c. verseknél nyílt ki a könyv.  
Az előbbi a „fészekmeleg-hangulatot” idézte fel bennem. Jó annak, aki gazdag 
érzelemvilággal indul az életbe, olyan helyről, ahol bánat is volt, szegénység is 
volt, de vigasztaló mesék is voltak, ahol meg lehetett tanulni, hogy az élet nem-
csak belül, bennünk lüktet, hanem kívül is: egyszer fent, egyszer lent…  
Az utóbbin meg egyenesen  elképedtem. Hogy a csudában tudott "mai magyar" 
verset írni 1879-ben egy húszéves norvég fiatalember? És ha már megírta, volt-e 
valaki, aki akkoriban ezt felvállalta? – Hátralapoztam. Ördögöm volt, mint már 
annyiszor. A verset 113 évig nem adták ki… 
Mivel a lelki alkatomról nemigen tudom leválasztani a filozofikus énemet, na-
gyon megragadott a "Hanyatlik a világ". Ilyen verset akkor ír valaki (már ha tud), 
ha elérte a krisztusi kort. Az előbb megnéztem Knut Hamsun életrajzát. Egy év-
vel haladta túl az emberi lény szokásos megvilágosodásának korát, azaz 34 éves 
volt, amikor ezt a versét írta Párizsban, 1893 karácsonyán. Mivel soha nem kifo-
gásoltam önmagam társaságát, az én magányosságom is az övéhez hasonló szo-
kott lenni. "... Mindenki másmilyen, utam senkié / Bolyongok egy ismeretlen 
égitesten… ". A vers befejező sorait talán felesleges is idéznem,  nyilván betéve 
ismered, de jó újra leírni: " … Nem, nincs tűz keleten, nincs füst nyuga-
ton / semmi különös se délen se északon. / Semmi, de semmi széles e világon 
nem / söpri le a Föld színéről a törpék hadát. / Kéz a kézben gázolunk a gazban. 
... ".  Gázolunk? Olyan ütemben rohanunk a szellemi és érzelmi nihilbe, hogy már 
régen nem tudom követni az eseményeket. (Talán jobb is.) 

 A címadó sort tartalmazó vers – „Bergljotnak” – egyenesen gyönyörű! Szeren-
csés és tehetséges fiú volt ez a jóképű, kálvinista nyakú Knut, aki 38 évesen írta 
meg ezt a kivételesen szép költeményt. Versei alapján ítélve úgy töltötte ki a ma-
ga bő 90 évét, hogy a valóságos és az érzelmi teret is belakta, mint a madár. Rá-
adásul énekelni is tudott, miközben rendre elégedetlen volt önmagával… Olva-
som a szerkesztő Lars Frode Larsen "Hamsun és a líra" című utószavában, hogy 
az író, akinek munkássága 70 évnél is hosszabb időszakot ívelt át - a lófogattól az 
atomkorszakig -, többre tartotta a verseket a prózánál,  különösen pedig a drámá-
nál. Remek költeményeit mégis főleg csak ujjgyakorlatoknak használta prózai 
műveihez, majd időről időre tűzbe vetette a termést. Talán azért, mert olyannyira 
fontos, a legfontosabb volt számára a dal. "Ének" című,  katartikus ver-
se mindenesetre erről árulkodik. 
Egészen mostanáig sajnos még csak nem is hallottam Hamsunról. Nem véletlen. 
Olvasom, hogy Szovjetunió-ellenes volt. A második világháború előtt magyarul 
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megjelent könyveire éppen ezért az én ifjú koromban (a szocialista Magyarorszá-
gon) jótékony homály borult. Igaz, Nobel-díjas regényét 2005-ben is-
mét megjelentették magyarul, de ez a regény engem – addigra már sokszoros 
nagymamaként – valahogy elkerült. 
Apropó Nobel-díj. Tizenkét évvel később, amikor Hamsun a „Cecíliának” című 
versét írta, a Nobel-díjjal járó anyagi elismerés már valószínűleg elszállt. (Milyen 
ismerős! Egy-egy váratlanul jövő összeg csak a hiány betömködésére elegendő.) 
Ez a vers elsőre megragadott, annyira "mai". Olyan, mint egy életkép. Látom 
magam előtt a szobát, érzem a hangulatot. Kívül vigasztalan eső, legbelül szomo-
rúság és önemésztés, s a búbánatos napon, a nagy anyagi ínségben – amikor még-
iscsak 15 éves lett az a gyerek – jólesik az adakozás: legalább a születésnapos 
kislánynak legyen jobb a kedve. Hallom, amint Hamsun csettint az ujjaival – ihaj-
csuhaj, egyszer élünk, lesz, ami lesz!  
Vermeer "Leány gyöngyfülbevalóval" c. festménye jutott az eszembe erről a vers-
ről. Ahogy a szép kislány visszanéz rám, azt érzem, hogy most is él: ha kimennék 
az utcára, összetalálkozhatnék vele. Többek között ezt imádom a művészetben! 
Időnként az időzavarral is el tud kápráztatni, mintha volna átjárás élők és holtak 
között. Jó elmerengeni felette ... Végül is mitől lesz közöd valakihez? Attól, hogy 
elmész mellette az utcán, ám többnyire nem köszöntök egymásnak, vagy sokkal 
inkább attól, hogy befogadod egy valaha élt ember őt túlélő energiáját? Az igazi 
művészet valahogy úgy működik, mint egy megelevenedett időkapszula. Ez a gon-
dolat ebben a pillanatban jutott eszembe.  
Ha most teljesíteni tudna valaki két, amúgy teljesíthetetlen kívánságot, akkor azt 
kérném, hogy egy-egy napra más-más élőlénnyé válhassak (madárrá, hallá, csigá-
vá, fává, bármivé), majd szembeülhessek azokkal a ma már nem élő emberekkel, 
akik a távoli múltból megérintettek. 
Megint egy komoly, színvonalas munkát kaptunk Tőled, Tőletek. Most látom, hogy 
az Utószót meg Ágnesed fordította. Mindkettőtöknek gratulálok!  
Szép a borító. Kinek a festménye van rajta? ** 
Most egy kicsit dőljetek hátra! Megérdemlitek.  
  
Veletek együtt vallom, hogy a kis népek lefordított irodalmát marketing szem-
pontjából nem műfajokhoz, hanem a kis népekhez kell kötni. Adott esetben akár a 
turizmus mentén! Persze nemcsak Norvégia, hanem Magyarország esetében is. 
  
Budapest, 2011. május 3. 
 

*A levél szövegét Szilvássy Erika utólagos engedélyével tesszük közzé. 
**A borítón E.Munch festménye, Lányok a hídon  1927. 
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