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Az ág hegyén 
Folyóiratunk számainak bemutatásakor ismételten szóba kerül névadásá-

nak története, körülményei. Ilyenkor hiába kutakodom meszesedő agyamban és 
emlékezetem különleges polcain, azon egyszerű magyarázaton kívül, miszerint 
az Ághegy neve benne volt, s talán benne van ma is, a levegőben, nem találok, 
más magyarázatot.  

E gondolat mellé rendelt hasonlat a következő: nemzetünk fájának tör-
zsétől messze kinyúltunk, mi skandináviai magyarok, minden csoportosulásunk 
egy-egy különféle formájú ág. És az ágak hegyén bimbókként duzzad, virágokat 
nyit minden alkotónk, esetünkben az irodalom, a különféle művészetek művelői, 
akiket méltán nevezünk skandináviai magyar értelmiségieknek.  

Az Ághegy alkotóinak száma manapság már meghaladta a félezer főt. Ha 
alaposabban szemügyre vesszük, hogy kik ezek, látnunk kell: többnyire olyanok, 
akik még nem csatlakoztak a svédországi, a norvégiai, a dániai vagy a finnorszá-
gi magyar egyesületekhez. Annak szükségessége, hogy legyen alkotóműhelyünk, 
amelyben, ha többnyire csak virtuálisan, de gyakorolhatjuk  a megmaradásunk 
szempontjából elengedhetetlen együvé tartozást, indokolta és indokolja ma is, 
folyóiratunk tevékeny jelenlétét az intellektuális értékek skandináviai, hazai,  
európai s olykor, ha színvonala ezt lehetővé teszi, a világ szellemi piacán. 

Az Ághegy nemcsak folyóirat, hanem egyre bővülő, kiteljesedő antológia 
is, amelyben összegyűjtjük mindazt a jót, ami a skandináviai magyarok szellemi 
hagyatéka. Lapszámait előbb honlapunkon mutatjuk be, s aztán, ha erre munka-
társainknak pénztárcájából és az innen-onnan kapott, körülményesen összekapart 
sovány támogatásokból futja, öt-öt számonként hatszáz- hétszáz oldalas kötetek-
ben jelentetjük meg. Munkatársaink önzetlen munkája példamutató szolgálat, 
magyarságtudatunkat gyarapító dicséretre méltó tevékenység.  

Hiszem, hogy folyóiratunk neve is táplálja igyekezetünket. Mi az, ami 
elhiteti velem, hogy alkotóink életében is jelen van és körüllengi őket is ugyanaz 
az akarat levegője, amit az Ághegy neve szimbolizál. Helyünk mindenkor meg-
szabja feladatainkat. 

Amikor az Ághegyre gondolok, akaratlanul is felidézem irodalmunk jele-
seinek egy-egy maradandó, továbbgondolásra érdemes gondolatát. Kolozsvári-
ként, erdélyiként, magyarként, svéd –magyarként remélem, hogy  nemcsak sze-
mélyemre szóló és engem ösztönző sorok bukkannak elő emlékezetemből. 

...és rügy fakad a tarlott ághegyen  - írta hajdanán Bözödi György a ve-
lem is barátságos erdélyi író.  

És büszkén elmondhatom, hogy a múlt század nyolcvanas éveinek végén 
Kányádi Sándor főszerkesztője voltam a Napsugárnál, az egyetlen gyermekiro-
dalmi lapnál. Biztos vagyok benne, hogy Kossuth-díjas költőnk is elégedett volt 
velem. Nyilván nemcsak reám hatottak s hatnak maig is emlékezetes verssorai, 
válogatott kötetének címét adó költeményéből. 



valaki jár a fák hegyén  
ki gyújtja s oltja csillagod 
csak az nem fél, kit a remény 
már végképp magára hagyott –  
 

Egy városban azonos napon születtem Reményik Sándorral. Még élt, ami-
kor tudatomra ébredtem, azonos utcákon jártunk, azonos falak között, hatott reánk 
és irányított a hely szelleme. Tőle való a következő idézet Ágak hegyén arany 
megint című verséből. 

Alattatok megyek 
Aranyló ághegyek 
Megint, - 
Ködön át s mély borún, 
Tündérin, szomorún 
Valami tűnt varázs 
Int. 
 
Mit kezdjek veletek 
Aranyló ághegyek 
Én? 
Nekem már minden szép, 
Lomb-arany, égi kék: 
Illanó hűtlen kép 
Holt tünemény. 
 

Járna Ő köztetek 
Aranyló ághegyek 
Rögzítni imbolygó, 
Illanó színetek - 
Ihletné Képre a csend - 
Napszeme kinyílna, 
A napra kinyílna, 
Még egyszer kinyílna -: 
Őszi bánat helyett őszi öröm nyílna - 
 
S alunnék helyette lent. 

 

Félévszázaddal előttem Áprily Lajos a kolozsvári Református Kollégium 
diákja volt.  Társai megfakult tablója alatt ismerkedtem költészetével. A Fa va-
gyok címűt időszérűsítve most találóan  behelyettesíthetjük az Ághegy rovatainak  
számát. Vagy az eddig megjelent ötezernyi oldal, esetleg a szerkesztő éveinek 
számát 



Ködöt lehel a virradat 
s január széljárása zordon. 
A szélben hetven(hét) ágamat, 
koronám hajladozva hordom. 
 
Csúcsaimon ragadozók 
települnek le: karmos ölyvek. 
Körülöttem nagy köd-folyók 
hömpölyögnek alá a völgynek. 
 
Roppantanak szelek, fagyok. 
De ha a fény győz, hetven(hét) ágam 
a sugaraktól megragyog 
ködremekelte zúzmarában. 
 

Séta című versemben így fogalmazok: 

 
Tavasz dolgozik 
testben és lélekben. 

Bámulom békés világom, 
és gondolataim ághegyén 
reményügyeket babusgatok 
csöndes holnapokról: 
Legyen! – kívánom, mintha 
magam volnék a soros Jóságos. 

A nyugatra kényszerültek érzelmes költője volt Tollas Tibor. felfigyeltem rá, hogy 
majd minden versében találunk fákról, erdőről hasonlatot. Ágról szakadtságunk 
érzésével tele Starnbergi fák alatt című verse. 

Fohászkodom a tiszta fákhoz, 
míg lombjuk esőt, napsugárt hoz, 
tanítják: élni türelem. 
Virágjuk hullhat, tudják holnap 
csupasz ágaik kibomolnak 
s újjászületnek szüntelen. 
 

És a Kivágott című is. 

Ti messzi sodort, szolgáló fák, 
gyökértelen, bolygó hadak… 
Hazátlan mit ér a szabadság 
a cellaszürke ég alatt? 

 

 



Lelomboz, de reményt is kelt költeményeiben, amelyekben nekünk, mai 
többhazájúaknak szól. A mélyből visszaérkezett- ben például. 

Áramütésként szárnyak nőnek 
bordádból s fölrepítenek, 
hol csupasz ágakon lassan nyílik 
lombosodó emlékezet… 
S az élet fáján új fészket rak 
a mélyből visszaérkezett 

 

Svéd-magyar unokáim nevelésére hagytam ott szülővárosomat. De magam-
mal hoztam és elevenen él emlékezetemben Dsida Jenő intelme, amit minden ág 
hegyén lakónak és alkotónak figyelmébe ajánlok.  

Részlet a Tükör előtt című költeményéből 

Bolyongani faluról falura. 
Durva darócban gazdag, tiszta szellem. 
Egymás szolgája mind és nem ura. 
Csecsemő csámcsog minden anyamellen. 
Így készülünk szelíd háborúra, 
mindig magunkért, soha mások ellen, 
sót párolunk és vásznakat szövünk, 
s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. 

Credónk a fák alatt, az ágak hegyén, civakodások erdejében, kivagyiságok renge-
tegében legyen a következő: 

Egymás szolgája mind és nem ura 

mindig magunkért, soha mások ellen 

József Attila   Ősz című versében figyelmeztet, hogy keresnem és találnom kell olyan fiata-
labb utódot, aki, ha másként nem  lesz, hozzám hasonlóan pénz nélkül , önzetlenül szolgálva szer-
keszti, szervezi és élteti  az Ághegyet. 

 
Tar ágak-bogak rácsai között 
kaparásznak az őszi ködök, 
a vaskorláton hunyorog a dér. 
------------------------------------ 
Tudtam, hogy ősz lesz, s majd fűteni kell, 
de nem hittem, hogy itt van, ily közel, 
hogy szemembe néz s fülembe morog. 

 

Dsida Jenő kriptája a Házsongárdi temetőben, közel családi sírhelyemhez 
áll. Homlokzatán a következő sírfelirat olvasható: 



 
Megtettem mindent, amit megtehettem, 
Kinek tartoztam, mindent megfizettem. 
Elengedem mindenki tartozását, 
felejtsd el arcom romló földi mását. 
 

Legyen ez a mi fogadalmunk is. És ha így érzünk és így cselekszünk anya-
gi támogatás nélkül, de a haza éltető figyelmében bízva, új virágos ágakat bont, 
gazdag termést ringat ágain a jövőben is a skandináviai magyar irodalmi és mű-
vészeti lapfolyam. 

Tar Károly 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ág hegyén  - Páhi István fotója 

 

 



 
Székely János: A malmöi toronyház 

fotó, 1842x2500 



Érdemi kapcsolatokat  
a határon túli alkotókkal 

 
Interjú Szentmártoni Jánossal a Magyar Írószövetség elnökével  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvános levélváltásunk óta (Ághegy 34. szám), mi minden történt az Írószö-
vetség háza táján, ami a skandináviai magyar alkotók érdeklődési körébe tartozó-
nak is mondható? 

Nagyon sok minden. A tavalyi év az új alapok letételéről szólt: arculatterve-
zés; olyan programok, amelyek szélesebb körben nyitnak a közönség felé; hatéko-
nyabb kommunikáció a sajtóban stb. Több országos fesztiválon is részt vettünk, 
színházi sorozatot indítottunk.  Az idei évnek a gazdasági stabilizációról kell szól-
nia, budapesti székházunk ügyének végleges rendezéséről - és a külföldi irodalmi 
szervezetekkel való aktívabb kapcsolatokról. Április 9-én utazom Moszkvába és 
Szentpétervárra Iancu Laurával és Babus Antallal az első ízben megrendezett Ma-
gyar Költészet Hete nevű fesztiválra, amit a Moszkvai Magyar Kulturális Intézet 
szervez. Május 7-én villámlátogatást teszek Horvátországban, készülünk Berlinbe 
is júniusban.  

Lipcsey Emőkének köszönhetően érik egy svéd-magyar találkozó is, cél az 
idei Göteborgi Könyvfesztivál. De például, idén a Finn Könyvfesztiválnak Ma-
gyarország lesz a díszvendége. Igen jó irányban haladnak a bolgár és a román iro-
dalmi kapcsolatok is. 

 
A tizenharmadik éve támogatás nélkül megjelenő Ághegy számai immár öt-

száznál több alkotó önzetlen közreműködésével készülnek. Előbb honlapunkon, 
aztán öt-öt számonként eddig hét vaskos kötetben, ötezer oldalon bizonyítottuk 
létjogosultságunkat. Célunk, hogy egyfajta antológiaként bemutassunk minden 



Skandináviában élt és jelenleg ott élő alkotót. Nyilvánvaló, hogy folytatni ezt a 
sziszifuszi munkát a haza éltető figyelme nélkül lehetetlen. A jelenlegi helyzetben 
anyagi segítségre nem igen számíthatunk, de reméljük az erkölcsi támogatást, a 
folyóirat körül csoportosuló írók és művészek anyaországi ismeretségének elősegí-
tését. Mit tehet ennek érdekében a Magyar Írószövetség? 

Nem tudom eléggé meghálálni vagy megköszönni mindazt az emberfeletti 
munkát, amit Te, főszerkesztő úr és munkatársaid végeztetek az elmúlt évtized-
ben, és végeztek ma is. Az Ághegy olyan bázis a skandináv végeken, amire az 
anyaországiaknak is jobban kell támaszkodnia a jövőben, és viszont: nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk az ottani magyar írástudók áldozatos munkájára. Pén-
zünk nekünk sincs sajnos, legalábbis tartalék, amiből szabadon gazdálkodhatnánk 
– de a kölcsönös műfordítások megszervezésében kidolgozhatnánk egy közös 
koncepciót. Javaslom továbbá, hogy az Ághegy szerzői publikáljanak az anyaor-
szági lapokban is sűrűbben. Bízom abban, hogy eljön az az idő, amikor közös 
konferenciákat is szervezhetünk. A honlapunkon első lépésben az Ághegyet a 
partnerek közé emelem, hogy el lehessen tőlünk is érni a honlapját.  

A Svéd Írószövetségnek tizenvalahány magyar tagja van, de megjelent kötete-
ik alapján számuk háromszorosan több is lehetne. Feltételezésem szerint, a Svéd 
vagy a Magyar Írószövetségben létrehozott írói csoportosulás nagyban elősegít-
hetné alkotóink önként vállalt hídszerepét, s a két Írószövetség közötti kapcsolatok 
elmélyítését. 

Nagyon fontosnak tartom, amit mondasz. Tavaly az anyaországi írócsoportja-
ink megújítására illetve egy-két új létrehozására koncentráltam, és arra, hogy fel-
térképezzem, hol működnek olyan irodalmi körök, amire építkezve további bázi-
sokat lehet létrehozni. Idén ezt a külföldi területeken is meg akarom vizsgálni, s 
bizony-bizony, adja magát, hogy ezt a munkát épp a skandináv diaszpórában élő 
íróinkkal kezdjük.  

A Beregszászban megjelenő Együtt a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Író-
csoportjának folyóirata, többek között a Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatását élvezi. Ha ehhez hasonlóan a Magyar Írószövetség vállal-
ná alkotóközösségünket, ezzel példát mutatna az európai szórványban élő és a 
magyar művelődésért erejükön felül küszködő értelmiségiek anyaországi támoga-
tásában. Meggyőződésem, hogy immár meghaladtuk a jelenlegi gyakorlat szerinti 
nyilvántartást, miszerint anyaországi, Kárpát-medencei és nyugati magyarságról 
beszélünk, ahelyett, hogy a nyugati jelzőt európai uniós-  és külföldi magyarság 
kategóriákkal helyettesítve, az európai országokban élő, a magyar kultúra jelentős 
értékeit képviselő alkotókat szorosabban kötnénk az anyaországhoz, és hídszere-
püket elősegítve az eddigieknél még inkább serkentenénk az európai értékek befo-
gadását. 

Ez voltaképp az előző gondolatunkat folytatja. A Magyar Írószövetség, mint a 
legrégibb és legnagyobb írószervezet, mindig is különös hangsúlyt fektetett arra, 



hogy a határon túl élő alkotóival is érdemi kapcsolatban maradjon. Ne felejtsük 
el, hogy rendszerváltáskor az első olyan kulturális intézmény volt, amely tagságát 
kiterjesztette a határon túl élő írótársakra is. Mindezen felül, komoly szakmai 
kapcsolatot ápolunk az idén tízéves Erdélyi Magyar Írók Ligájával, a Szlovákiai 
Magyar Írók Társaságával, a Vajdasági Írócsoportunkkal és az általad is említett 
Kárpátaljai Írócsoportunkkal is. Szükség volna egy bécsi bázisra is, ahol Deák 
Ernőék évtizedek óta fáradhatatlan munkát végeznek – és ahogy már említettük, 
teljesen nyitott vagyok egy skandináviai magyar írócsoportra is, amellyel aztán 
közösen lobbizhatunk a magyar irodalom és kultúra ápolása és megismertetése 
érdekében.  

Az Írószövetség honlapján a területi csoportok felsorolása végén olvasható, 
hogy további  csoportok létrehozása folyamatban van. Ezek szerint csupán szerve-
zési kérdés, hogy az Írószövetség jelenlegi Skandináviában élő tagjai csoportot 
alkotva a jövőben a magyar művelődés szolgálatában hathatósabban tevékeny-
kedjenek? 

Az az igazság, hogy kevesen vagyunk, mármint az Írószövetségben, több 
munkatárs kellene, hogy olyan tempóban haladhassunk, mint ahogy azt eredetileg 
elképzeltem, de annyi pénzünk meg nincsen, hogy megfizethessem őket. Így ta-
valy az anyaországi írócsoportoknak is csak a felével sikerült újraaktivizálni az 
érdemi kapcsolatot, örülök, hogy létrehozhattam a Csongrád megyeit, illetve júni-
usra tervezem a Hajdú-Bihar megyei megalakítását. Szépen, apránként haladunk, 
de az út alapjait letettük. Dolgozni fogok azon, hogy legyen egy skandináviai 
magyar írócsoport is. Ehhez kérem a Ti segítségeteket és tanácsaitokat is. 

A szerk. megjegyzése: 
Az Írószövetség elnökének biztatásából nem nehéz arra következtetnünk, hogy 

rajtunk, skandináviai magyar alkotókon a sor. Remélem, hogy együttesen, gazdag 
véleménycserével, a minket befogadó ország és a magunk javára, megfelelően 
kigondoljuk és előkészítjük szülőföldünkhöz tartozásunk szorosabbra fűzésének 
hasznos újabb módozatait, hogy majd megfelelő szervezési formában az eddigiek-
nél is eredményesebben szolgáljuk mindazt, amit alkotói hivatásunk diktál a mű-
velődés sokfelé kitágítható területén. 

                                                                                               
Tar Károly 



 

 

 

 

A lundi fegyver 

Székely János fotója 



Gaál Zoltán 
 

Hitvallás 

    Kovács katáng Ferencnek 
 
A világégésben nem volt aktiv szerepem 
úgy vettem részt mint szenvedő alany 
Akik a máglyát összehordták s alágyujtottak 
csekélységemmel nem törődtek 
Lapultam hűvös pincénk padlatán  
egy rozsdás bádogcseber alatt 

 néhány másodperc  
s házunk körül majd minden romba dőlt 

 megijedni se volt időm  
Tönkretették gyermekkorom 
és milliónyi társamét  
a halottakról nem beszélve 
Ránkhozták a testi-lelki nyomort 
s megtetézték nehéz bilinccsel  
Felnőttem 
Gyilkosok előtt 
nem emelem meg kalapom 
 
 

Őrült 

     Tar Károlynak 

Őrült vagyok   
ezt egy jóakaróm már rég tudtomra adta  
Meglehet 
A hatalmasokhoz sosem dörgölődztem  
terített asztaluk dézsmálni nem vágytam 
és márkás boraik illata nem vonzott 
Étvágyam ma is kitűnő 
Imádom a friss zöldséget és gyümölcsöt 
s még a legolcsóbb lőrét sem vetem meg 
A megszállottak zsongó raját kerültem 
annak aki hiszi hogy bajnoka a teljes igazságnak befel-

legzett 
Mindent ami enyém elhappolhattok  tőlem 
csak a kételkedést hagyjátok meg nekem 
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Tanács 
        önmagamnak 
 
Ne nyüzsgölődj! 
Ne szaporítsd a bajt! 

Ha hosszú életed során 
sikerült eldadognod  
néhány szót melynek súlya van 

 elégedett lehetsz 
 
Maradj veszteg s fülelj! 

 

 

Pillanat 
                             hitvesemnek 
 
Piros csizmásan jött a szerelem 
egy nyári napon  
kora délután 
Csizmáit fürgén lerúgta 
lábujjhegyre állt  
ágaskodott 
szája számat kereste 
és rátalált 
 
Megérkezett 
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Ajándék 
                  P.Tamásnak 

Az élet ajándék 
Messziről jön 
Az hogy ki küldte titok 
A csomagolást szüleid végezték 
főként anyád 
Felbukkantál a semmiből 
és nemsokára visszatérsz oda 
Ajándék lónak fogát ne nézd 
Ez van 
ezt kell szeretni 
Becsüld meg 
Örülj neki 
míg teheted 
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Lipcsey Emőke 
 
 hangokká izzik 
 
mindent úgy tegyél 
mintha az első  
vagy az utolsó alkalom lenne az; 
amikor világítanak a felhők 
mikor a levegő szikrát szór 
mikor beleájulsz a ragyogásba 
mikor megsemmisít az első mozdulat 
mikor az, ami te voltál, valami mást jelent 
         mindent úgy tegyél 
         mintha először vagy utoljára tennéd 
mikor az első mozdulat után minden mozdulat 
azt a ragyogást jelenti 
melybe beleájulsz ha megérint. 
mintha először vagy utoljára tennéd 
mikor hangokká izzik minden mozdulat 
hogy kitárja azt ami akkor létezett 
mikor létezni fog legbelül. 
hangokká izzik minden mozdulat 
hogy szárnyát lebbentse minden pillangó 
csillogó bogár 
hogy megismerd a virágok illatát; 
ez rózsa az jázmin ez kakukkfű 
hogy ne legyen hiába a simogatás 
hogy érezz minden kavicsot a lábad alatt  
mikor lépkedsz az úton 
hogy csillagok sziporkázzanak ágyékodban 
ha magasba emeled tekinteted, 
hogy tenyereddel érezd mi sötét mi világos. 
mindent úgy tegyél 
mintha először vagy utoljára tennéd 
mikor felemeled a kezed 
mikor az első mozdulat után 
minden mozdulat azt a ragyogást jelenti 
melybe beleájulsz ha megérint. 
 
2010. március 
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tabularáza 
 
Szólni készül a trónörökös. 
Sötét leveleket hullat 
majd világosakat, 
torkaszakadtából üvölt 
szakasztott vöröscsillag.  
Harcos népből való 
de nem vagdalkozik hiába  
szája szóra nyílik ha feje fáj, 
ha szó szót követ 
és árnyékot az árnyék. 
Sötét leveleket hullat 
majd világosakat 
Árnyéka elfogy 
rázendít egy rokonértelmű szóra 
kétértelmű mozdulatokkal kíséri 
Hazáig 
Szólni készül 
de mégsem szól 
torkaszakadtából üvölt 
méltósággal viseli árnyékát. 
Nyelvet vált. 
rázendít egy rokonértelmű szóra 
Hazáig 
ködszitálás és futóhomok 
szája szóra nyílik ha feje fáj 
Árnyéka elfogy 
míg nő a ragyogás 
trónörökös 
             jól tudjuk,  
hogy árnyéka felülnézetből is csak árnyék. 
Csillagát követik 
mely nem vörös, 
hazáig szó szót követ, 
fényre árnyék  
 
árnyékra fény. 
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  Tar Károly versei 
  

Tavasz 
 
Még egy tavasz süt szemembe 
s virágkelyheikben  
jövőmet nyitogatja  
három unokám. 
Kék az ég és melle kék 
még minden szépségnek. 
Anyanyelvemet vasárnaponként 
nagyapanyelvként tovább adom. 
Kék a magasság és a svéd mélység. 
A karbantartók örökéletre rendezik 
garzonom és maradék gondjaim. 

 
 
Barátság 
 
Figyelj! 
A tükörben, amit eléd tartok 
nem magad látod, hanem 
az általam apró életfancsikákból 
hirtelen összerakott 
magad, 
amely jobbnak vagy kevesebbnek 
mutat, 
de valóságosabb minden 
szembenézésedkor látott 
aranyozott képpel, 
mert barátaid tükrében mutatkozó 
egymásra rakott képed 
a te igazi arcod. 
Nem lehetsz több annál, 
amit mi beléd látunk magunkból. 
Látod?! 
Ez a szép… 
Magányod kérge alatt könyökölve, 
magamról feledkezve, 
magamnál inkább 
vigyázok reád. 
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Távszerelemben 
 
Sokat nem kerteltem, 
amikor  udvaroltam 
Most villámlevelezem, 
s tőled távolodtam. 
 
Rámenősen virgonc voltam 
szerteszét szerelmeskedtem, 
most nyakig elektronikákban 
virtuális-csókos lettem 

 

Szerelem 
 
Tekinteted kandallójának fényében 
látom hiányzó felem. 
Tükörképzetem melleinek gyümölcsös az illata. 
Kristályokká szépült nők sorából, 
karátok csiszolt tükréből 
lépsz elém, olykor kéretlenül. 
Meztelenségeddel cirógatod 
múltban tékozolt éveim. 
Helyed használatlan pótszék, 
vendég ott ritkán ült s tapsolt 
a függönyön túl sziporkázó létre. 
Egész csak képzeletemben voltam. 
Ködökben húztam meg magam, 
társtalan isten. 
Sápadt villanás 
rozoga gépkocsim piszkos szélvédőjén. 
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Megszámlált napjaink 

 

Hajók siklanak a felhők között, 
szárnytalanul 
akár a hétköznapi gondolatok. 
Tele vagyunk megélhetési gondokkal. 
Szemét mindenütt. 
Régen, a tengert kémlelték 
a vágyaktól roskadozó lelkek. 
Messzire menni kívántak mindenkor. 
Szemetes már minden tenger. 
És sepregetnünk kell az egekben is. 
Csak vágyaink nagyobbak gondjainknál. 
Rendetlenítenénk szüntelen. 
Üres már nekünk minden. 
Az Űr, az Úr, az Órák, 
amelyek életre szólóan bennünk ketyegnek. 
Nagymutatók kerengnek, 
minden mánus mögénk mutat. 
Kelyheit nyitja a szép. 
Sorba állunk édeskés adagjaiért. 
Magába süllyed és tágul minden nap. 
Nem fontos meddig élünk. 
V-alakban vonulunk változatlan, 
gyorsulunk álomkanyarokban. 
Magunkra utalva: 
mi leszünk az álhatatlan  csillagok. 

 

Pucér élet 
 
Ma újabb redőt 
rakott arcomra 
a leépülés. 
Szoknya lesz belőlem, 
amit egy alkalommal 
leránt magáról 
hűtlen szeretőm. 
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Bálint Endre Levente 

 

 
Zakatoló vonat 
  
Ta-tak, tatak, 
Ta-tak, tatak, 
Zakatol a vonat, 
Suhannak az évek. 
Ta-tak, tatak, 
Ta-tak, tatak, 
Poros, tépett házak, 
Virágos pagodák, 
Elsóhajtott vágyak, 
Széltépte víztükör, 
Ködbevesző tájak. 
Ta-tak, tatak, 
Ta-tak, tatak, 
Pislákoló csillag 
Tükrözve a sínen, 
Tűzsárga sivatag, 
Csendrehulló ének. 
Ta-tak, tatak, 
Ta-tak, tatak, 
Zakatoló vonat, 
Boldog gyerek-kacaj, 
Fáradt, ráncos kezek, 
Esőverte moraj, 
Eltitkolt mondatok, 
Vészes, sújtó átkok, 
Szoros ölelések, 
Félbeszakadt álmok. 
Ta-tak, tatak, 
Ta-tak, tatak, 
Zakatol a vonat, 
Csendes hóhullásban, 
Vidám füttye elvész 
Dombok visszhangjában. 
Ta-tak, tatak, 
Ta-tak, tatak, 
Cikázó villámok, 
Gyerekkori rétek, 
Eltűnt jóbarátok, 
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Aszfaltból lett kéreg, 
Ta-tak, tatak, 
Ta-tak, tatak, 
Jövőbeli vonat, 
Tovaszáll majd velem, 
Féltve őrzött emlék 
Versbe kötve neked. 
Ta-tak, tatak 
Ta-tak, tatak 
Csendes vonat síklik 
Fehér hóhulláson,  
Valaki majd ott vár 
A végső állomáson. 
Ta-tak, tatak,  
ta- tak, tatak, 
A vonat zakatol  
Időből font ágon, 
Örvényes szelekben 
Össze-vissza táncol. 
Ta-ta, tatak, 
Ta-tak, tatak… 
 
  

 

4880                                                    Irodalom 



Pongrácz Ágnes versei 
 
        Mondd, mit érthet? 

  
Mondd, mit is érthet az ember e szürke világból, kíntól 
s szétsebezett álmoktól megkeseredve, ha eljön 
– mint bősz képmutató-megváltó – régi szerelme? 
Sört iszik, áfonya ízt köpköd, dideregve tekint szét, 
nézi a semmibe hulló vágyai ritka türelmét, 
nézi a szentek homlokain mint gyűlnek a ráncok, 
látja a hóhér két keze közt csillanni a bárdot, 
s érzi, hogy élete hangját elfedik apró tüskevirágok. 
  

                      1987. 
 

Téli éjen 
 
Fekete faluban fekete éjjelen 
fekete ablakok feketén fénylenek.  
Kikopott küszöbön magányos macska ül, 
pókhálós kendőben Rebeka felrepül. 
Fekete farakás alszik az udvaron, 
közelben hirtelen nagymadár felrikolt. 
Rebeka messze már, átmegy a házfalon, 
hallgatja, hogy szuszogsz sötétlő hajnalon.  
 
2008. január 

 

Ha a csend dalol 
 
Hallgassatok, angyalok, most a csend dalol… 
 
zsibbadjon vérré a szélben minden érett gondolat, 
nyíljon meg a pokol tornáca, s engedjen ki tüzes lángokat, 
Héraklész, éledj, barázdát szánts Hadész szemében, 
nekem mutass utat, és tudasd a világgal itt a pillanat, 
akinek hite van, hallja, 
akinek lelke van, értse, 
és Te, 
te, gyáva ember, 
ki ott kopogsz álmaimban, 
és csókká simulsz a szentiváni éjjelen, 
te, aki elloptad tőlem a nyugodt éjszakákat, 
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és keserű tömlöcödben fogva tartod a szívem, 
ó, te, szívtelen, 
hát jól figyelj, és érezd, 
a semminek látlak és a mindennek nézlek, 
s míg füledben a légnyomás tarka tömlőkön dobol, 
azt mondom neked, amit Isten a halálod napján mondani fog: 
 
Hallgassatok, angyalok, most a csend dalol… 
 
2008. június 25. 
 
Maradtam volna 
 
Maradtam volna bús magányban… 
Ha hős sír, lelke nem remeg, 
s míg sós patakban úszik arca, 
mosolyból készít perceket. 
 
megsimogatnám a hajad 
világok röppennének ki az ujjaim közül 
fürge álmok ébrednének pergő hajtövekben 
az égbe kúsznának egy furcsa ködben 
oda, ahol lapos kövekre a Hold-angyal éppen leült 
megsimogatnám a hajad 
remegő könnycsepp hullna a porba 
egy részéből harmat lenne 
más részéből csillag volna 
harmadát az éj megenné 
negyedét a föld meginná 
ezredrésze halhatatlan 
 
 
Vasárnapi járatok 
 
Rám mosolygott halkan az élet, 
az alkonyi égre rózsaszín fodrot rakott, 
és amíg a nyárfa-pihék tovaszálltak a szélben, 
csak vártam… 
(Mentem volna hozzád aranyos palástban, 
aranyos palástban, gyémánt-kacagással) 
Molnárfecske ült a fekete faágra, 
amelyen üszkös halált járt a nádégetés, 
odébb, a sarjadó zöld világban, gólyahír táncolt, 
futott felém… 
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(Mentem volna hozzád, mint vulkánból láva, 
arcomon tűzként hozva szenvedélyt, 
mentem volna hozzád, mint szülőkhöz árva, 
testemet takarja könnycsepp-kötény) 
Vajon lesz-e elég erőm majd hazatérni, 
ha az Isten, nem küld elém 
angyalt, 
szerencse csillagot, 
szakadt autót kedves kis családdal, 
amikor stoppolok? 
Látod, éppen ilyen csak az élet, 
– az út mellett állok mindig – ha rám mosolyog, 
kesernyés szájízzel új-megváltást kérek, 
és kapok. 
 
(Eljönnek majd értem, mint vulkánból láva, 
és tűzként viszik el rólam az átkokat, 
eljönnek majd értem aranyos palástban, 
amikor angyalok húznak harangokat.) 
 
Rózsaszín álmok úsznak a légben, 
alkonyi fényben a lét menekül. 
Végig az égetett nád kusza sarján 
sárgán a gólyahír fut kegyesül, 
míg zöldell a hajtás, 
víz csobog szendén a kis patakon, 
kakukk szól messze, 
és a poszáták cserregő hangján 
alszik az áldás 
– szőke mennyország - 
végtelen úton járnak a percek, 
a Péter-hegy ormán ott a remény, 
s előttem ekkor Isten kezéből 
nyárfa-pihéket szór a szél. 
 
Nem tudom 
 
A dalnokok kábán kiálltak éppen, 
a színpadon peregve szólt a dob. 
Isten meleg szárnyát lestem, s akkor 
pofon csattant, azóta enyhén érzem 
a fájdalmat, s arcom sajog, jaj, éget! 
Kellett nekem? Te hol voltál, mikor 
a dalnokok kábán kiálltak éppen...  
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Bendes Rita versei 
 

 
Horten felé 
  
Álmos völgyek lebegnek a ködben 
ég és föld között. 
Tűhegyű lucok sorakoznak - 
szálegyenes sereg - 
sötéten harsogva rohannak le 
a domboldalakról. 
A szélcsavarta erdeifenyők 
sosem nőnek ilyen sűrűn: 
vajon a magányt szeretik, 
vagy csak a szelet? 
  
Egy tanyánál hatalmas öreg hárs: 
micsoda rózsaablakot 
tartana az alkonyatnak, 
ha nem ülne mindenen 
ködszürke álom! 
  
De a védtelenné vedlett 
lombosfa-csontvázak, 
a vékony vesszőkarok 
a vízmosást szegő bokrokon 
mintha felengednének már, 
gyűjtik az erőt, nyújtóznak vacogva, 
vadul nyeldeklik a párát: 
nemsokára zsenge zöldet öltve 
törik meg e fekete-fehér-szürke 
hegemóniát. 
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Visszaútban 
  
Kisütött a nap. 
A vasárnapi harangszó 
csalogatta volna elő? 
A hó alól tarló sárgája, 
szántás göröngye villan. 
Sápadt kék az ég 
De az elszórt háztetőkön 
már nem a kémény, 
hanem a nap-meleg 
bontja ki a cserép vörösét. 
A tanyák közti hómező 
már nem áthatolhatatlan - 
lábnyomok jelzik 
a levágott kilométereket. 
Az erdő őrzi még a telet 
de a házak melletti fákon 
már fel-felcsendül az első nyitnikék. 
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Donát László Levente: A szék — olaj, vászon 



Lipcsey Emőke:  

Ördöghinta  

 Regényrészletek 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Én kezdettől fogva jelen vagyok ebben a történetben, de csak most látom 
idejét, hogy megszólaljak. Körülöttem buja kertek, s az istenek szent ligetei zöl-
dellnek, a tágas udvarokon és a nagy fogadócsarnokban szökőkutak csobognak. A 
hegyek koszorúja azonban kopár. Amerre a szem ellát mindenütt szigorú sziklák, s 
a csupasz talaj, melyben itt-ott görcsösen kapaszkodik néhány fűszál vagy bokor. 
Innen a fennsíkról messze lát a szem, a palota legfelső teraszáról még a tengerig 
is. Gyakran felszaladok ide, csakhogy a távoli, színét állandóan változtató víztük-
röt csodáljam. Nem adatott meg nekem, hogy állandóan a közelében legyek, de 
tekintetemmel símogatom, s ilyenkor nem érzem az idő múlását.  

Ritkán jön fel valaki a teraszra, itt egyedül lehetek. Csak a király leánya jár 
erre néha, a király leánya, kinek eszét elvették az istenek. Fel-alá sétál a teraszon, 
kezét tördeli, fennhangon siránkozik, vagy csengő hangon énekelget, míg a szol-
gák meg nem találják, s vissza nem vezetik lakosztályába. Ilyenkor  meglapulok 
egy oszlop mögött, s észre sem vesznek, ahogy oszloptól oszlopig osonva megvá-
rom, míg ismét egyedül lehetek.  

Azért nem szólaltam meg eddig, mert öreg vagyok, s tudok már hallgatni. 
Mikor a tengert bámultam a legfelső teraszról, s a szökőkutak csobogását hallgat-
tam, még fiatal voltam. A távoli víztükörben fürösztve tekintetem azt kívántam, 
hogy álljon meg az idő. Sokáig kívántam, míg egyszer valóban megállt. Most, 
hogy vágyam beteljesült, nem kívánhatok többet. Ha kívánni akarnék, azt kíván-
nám, induljon meg újra az idő folyása, de kívánni többé nem akarok. Mindent 
elértem, mindent megkaptam,  mindent látok. Egyszerre vagyok fiatal és öreg, 
egyszerre élem meg a múltat, a jelent és a jövőt. Ilyen egyszerű az egész, mert 
nincs többé lent és fent, itt vagy ott.  

Feladatom a király könyvtárában végzem. Hárman vagyunk könyvtárosok. 
A könyvtár mellett egy nagy teremben és néhány kisebb kamrában az írnokok 
szorgoskodnak. Mi könyvtárosok mondjuk meg, hogy mit nyomjanak vagy kar-
coljanak a puha agyagba. Egyszer, egy agyagkorongot, melynek már mindkét ol-
dala tele volt írva, markomba vettem, s formátlan labdaccsá gyúrtam. - Ennyit ér 
bölcsességünk - mondtam az írnoknak, aki többnapi munkáját látta megsemmisül-
ni. Többször nem tettem ilyet, de tudom, hogy csak a szent tűz az, ami megőriz és 
megtisztít, ám amit elpusztít, az tisztátalan. Az agyagba vésett jeleket is a szent tűz 
őrzi meg nekünk. Hatalmas a király könyvtára, a kamrák polcain a rekeszek teli 
vannak cseréptáblákkal, korongokkal. Egyiptomból is vannak papírusztekercseink, 
egyszerűbb is a tekercseket kezelni, de ezen a száraz égövön nem terem meg a 
papírusznád, szállítása pedig túl drága lenne. Így marad a cserép, pedig nagy óva-
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tossággal kell bánni azzal, mert bizony gyakran és könnyen összetörik. Ennyit ér 
bölcsességünk, mondom magamnak, mikor minden vigyázatosság ellenére a kö-
vön koppan egy-egy tábla.  

Atyám is a király könyvtárosa volt, gyermekkoromban játék helyett a cse-
réptáblákat forgattam. Elbűvölt a sokféle jel, s mindegyik jelentését tudni akar-
tam. Atyám eleinte a fejét csóválta, hiszen nem lányoknak való feladat volt a 
könyvtárosság, de minden kérdésemre válaszolt, és minden jel értelmét elmagya-
rázta. Nyolcesztendős is alig voltam, mikor minden tábla megfejtését ismertem, s 
nem volt olyan jel, amit ne értettem volna. Még a papirusztekercseket is el tudtam 
olvasni. Atyámnak nem volt fiúgyermeke, s öt lánytestvérem már mind férjhez 
ment, én voltam a legkisebbik.  

Néhány esztendős voltam, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy az istenek fel-
tárják előttem a jövő titkait. Azaz, azt hitték az emberek, hogy az istenek feltárják 
előttem a jövő titkait, holott csak arról volt szó, hogy talán éppen az istenek téve-
dése folytán, egyszerre éltem, egyszerre élek abban, amit múltnak, jelennek és 
jövőnek neveznek.  

Akkor mondtam meg először a jövendőt, mikor a király fia Athénba ké-
szült. Színes féldrágakő kavicsokkal játszadoztam a trónteremben a király, s a 
királyné lábánál. Két részre osztottam a kavicsokat, mindig elgurítottam egyet,   a 
győztes az volt, amelyik többször találta el a másik oldalon lévő kavicsokat. Az 
apró köveket a királyné adta nekem, aki szerette, ha mindig a közelében vagyok.  

Ekkor a király fia lépett e terembe, kipirult arccal, ragyogó szemmel. 
- Atyám, anyám! Egy hírnök érkezett Athénből, s jelentette, hogy Aigeusz 

király fényes versenyjátékokat rendez, hogy kiengesztelje az isteneket, kik szá-
razságot bocsátottak Athén városára. Sok hős gyűlik egybe, Aigeusz engem is 
odavár, mert hallotta már híremet, hogy mindenkinél ügyesebben forgatom a 
fegyvert. 

A király azonnal beleegyezett, hogy fia Athénba hajózzon, de a királyné 
aggodalmaskodott. 

- Fiatal vagy még gyermekem e hosszú útra, maradj, erősödj még Kréta 
szigetén!  

A herceg azonban váltig erősködött, de ekkor én is felpillantottam a színes 
kavicsokról. 

- Ne menj királyfi, mert gonosz cselt vet majd neked Aigeusz király. Min-
denkit le fogsz győzni a versenyen, de a király féltékeny lesz győzelmeidre. Ek-
kor a hatalmas, legyőzhetetlen marathóni bika ellen küld majd téged, ki halálra 
tapos, és soha nem térsz vissza atyád házába - szóltam a király fiához.  

Hatalmas csend támadt a teremben, a királyné halálsápadt volt és reszke-
tett.  

- Lám, a gyermek, a kavicsokból megmondja a jövendőt - szólalt meg vé-
gül -, maradj fiam, ne menj Aigeusz udvarába! 

A király azonban elhessegette magától a sötét gondolatokat, s látta fiát 
győzelmesen, a legdicsőbb hősként hazatérni.  

- Mit tudhat e csöppnyi leányka - mosolyodott el fejemet megsimogatva -, 
hiszen csak játszadozik a kavicsokkal. Ne félj királyné, nagy dicsőségben tér 
majd haza a fiad!  
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A királyné könnyek közt eresztette útnak a herceget, elkísérte egészen a 
kikötőig, s addig nézett a hajó után, míg a feszes vitorla eltűnt ég és tenger kö-
zött. Soha többé nem tért vissza a fia, s mindaz amit mondtam, bekövetkezett.  

Atyám tizenkét esztendősen a Kígyóistennő papnőjének adott. Anyám 
sírt, amikor a felvirágozott menet értem jött, s a nagy szertartások útján végigjár-
ta velem a várost, a palotát, a színházat, hogy mindenki lásson engem, az új pap-
nőt, majd a templomba kísért. Ezután az istennőé voltam, gyermekségem ideje 
véget ért. Anyámmal csak ritkán találkozhattam.  

Ez az én történetem, de akár Lolli vagy Antal története is megeshetett 
volna velem, vagy Henrik szász hercegé, vagy az én sorsom lehetett volna az 
övék. Mikor Kronosz Uránosz nemi szervét levágta és a tengerbe hajította, s a 
föld mélyének örök sötétségéből kiszabadította testvéreit, ezzel megmozdította a 
mozdíthatatlannak hitt semmit. Ekkor megindult az idő folyása, és az idő azóta 
mindig más alakot ölt. Az idő maga az univerzum, magában foglal mindent, ami 
valaha létezett, létezik és létezni fog. Az idő te vagy, s én vagyok, az idő a ka-
vicsban testesül meg, melyet a folyóba hajítunk,  az idő a kavics körül képződő 
gyűrűk sora, a mozgás maga, mely benned és bennem is megtestesül, az idő fává, 
bokorrá, sziklává és rókává manifesztálódik, az idő az egyetlen, ami kézzelfog-
ható. Az idő testet ölt önmagában, a térben, anyaggá és fogalommá csomósodik, 
több milliárd alakot ölt, melynek nevet adtunk, mi emberek; nevezzük víznek, 
csillagnak, madárnak, szónak, nevetésnek, pokolnak, vasnak, halnak, csobbanás-
nak, dörgésnek, sónak, kenyérnek, halálnak, születésnek, fénynek, völgynek, 
égnek és embernek. Ennyit látunk, gyarló elménk ennyit fog fel csupán önma-
gunkból,  mely töredéke csak az időnek, s arra vagyunk kárhoztatva, hogy míg 
halandó testünket viseljük, ne lássuk meg az idő teljességét, ne lássuk meg mind-
azt az alakot, melyet a számunkra érzékelhető világon kívül ölt. Az időnek nincs 
kezdete és vége, az idő egyetlen egész, mozdulatlan mozgás, örök száguldás. Az 
időnek csak számunkra van iránya, mert születünk és meghalunk, ezért hisszük, 
hogy van kezdet és vég. Az idő önmagában van, volt és lesz, s az idő minden 
számunkra látható és láthatatlan formája egyszerre létezik. A velünk, az előttünk 
zajló történéseknek nincs egymásutánisága, mert nincs egymásutániság, csak 
egyidejűség, mert egy az idő. Nincs szubjektív idő, melyet belül élünk csak át, 
nincs objektív idő, mely rajtunk kívül zajlik, és harmadik idő sincsen, ahogy azt 
Bende Antal gondolja. Henrik szász herceg, Zrínyi Miklós, én, Losszaia, a Kí-
gyóistennő papnője, a mindenkori Minósz könyvtárosa, Lolli és Antal, ugyanab-
ban az időben létezünk, mert az idő egy. Az időnek nincs iránya a térben, mert 
tér sincsen, csak az önmagát térré formáló idő.  

 Henrik szász herceg sátrában csak egy olajmécses világít. A parázstartó-
ban izzó parázs áraszt még némi fényt, s meleget, a táborban mindenki nyugovó-
ra tér. Csak Henrik és az őrök virrasztanak. Henrik, apródját és szolgáját elbo-
csátva végre teljesen egyedül, csak a naplóírásnak szentelheti magát. Odakint 
csípős hideg van, az őrök apró tüzek körül melegszenek, s a fojtogató ágyúfüst, 
mely a mindennapos rohamok után nehezen oszlik el, még most is ott terjeng a 
levegőben. Henrik báránybőrbe burkolózva, fekhelyén ülve rója a sorokat, mikor 
a sátor legmélyebb zugából neszt hall, valami tompa, de súlyos dobbanást, on-
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nan, ahol útiládája áll. Kardjához kap, s lerúgva magáról a takarót óvatosan, kard-
ját szüntelen előreszegezve a láda felé indul. Felcsapja a láda fedelét.  A láda mé-
lyén megmozdul valami, s a homályból kibontakozik egy emberi alak, s lassan 
feláll. E pillanatban nem lehet tudni, hogy ki retteg jobban, Henrik, vagy az az 
alak, akire Henrik kardját szegezve ráparancsol, hogy lépjen elő a ládából. Az 
ember szüntelenül hátrálva a mécseshez ér, és Henrik, az arcához emelve a gyön-
ge világot, azonnal megismeri Kubatot, akinek bár súlyos a sebe, bekötözött 
nyakkal mégis harcolt egész nap Ahmed oldalán. A mécses fényénél, ahogy 
Kubat önkéntelenül arcához emeli két kezét, Henrik azt is látja, hogy Kubat bal 
kezének középső ujja hiányzik. Bende Antal szerint, aki jól ismeri Henrik szász 
herceg naplóját, Kubat a középső ujját valószínűleg egy csatában veszítette el. 
Kubat citromsárga kezeslábasának nincs kényszerzubbonyszerű, hátul megköthe-
tő ujja mint legutóbb, így Bende Antal alaposan szemügyre veheti Kubat balke-
zét. A hiányzó ujjat leszámítva a kéz finom, csaknem nőies, és valami okból nem 
illik össze a hozzátartozó testtel, akárcsak Szegő keze. Szegő kissé hájas, puhány 
és szétfolyó, Kubat pedig vékony, szikár, de a finom kéz valahogy ehhez a test-
hez sem illik. Kubat nem kelti a vad, török harcos benyomását. A vézna test, a 
sápadt arc, melynek sápadtságát a citromsárga kezeslábas csak fokozza, a kes-
keny, összeszorított száj,  a tüzes tekintet nagyon is intellektuális, sőt profetikus 
összhatást kelt.  

- Még egyszer kérdem, ismeri ezt az embert? - riasztja fel Bendét meren-
géséből a nyomozótiszt.  

- Sosem láttam. Mint említettem, néhány hete Budapesten telefonon kere-
sett egy Kubat nevű ember, de nem voltam otthon. Csak a nevét hagyta meg üze-
netül, de azóta sem hallottam felőle - feleli Bende, akit először elfog a kísértés, 
hogy Allwoodnak is rámutasson a XVII. századi, s az előtte álló Kubat közti ha-
sonlóságra.  

- De te ismered Bende urat - fordul Allwood nyájasan Kubathoz. 
Kubat lehajtja a fejét, s rákezd a bemagolt leckére:    
- 2001. augusztus 18-án találkoztam vele New Yorkban, ahol egy CD-t 

adott át. Ez olyan adatokat tartalmazott, melyek alapján már könnyen összehan-
golható volt a szeptember 11-i támadás. Néhány héttel ezelőtt pedig Budapesten 
kerestem telefonon. Találkozni akartam vele, mert ismét olyan titkos adatokkal 
szolgált volna Bende, melyek egy újabb akció megvalósítását tették volna lehető-
vé. Az újabb támadások célpontja az Egyesült Államok, Európa és Izrael néhány 
nagyvárosa lett volna. A merénylet ugyanazon a napon, mindenhol ugyanabban 
az időben került volna végrehajtásra, Allah dicsőségére - fejezi be Kubat.  

Henriknek van elég gondja, így naplóját csak hosszú szünet után, Szent 
Miklós napján veszi elő újra. Ahogy kinyitja, elfogja a rettegés, erősebb rémület, 
mint mikor Kubat lép elő útiládájából, mert a következő sorokat találja benne:  

„Allah nevét ajkadra ne vedd, Allah képmását meg nem festheted, Allah 
hatalmas és dicső. Vesszenek mindenek, kik nem őt imádják, vesszenek a hitetlen 
kutyák! Lánggal ég, a poklok lángjával a torony, és füstje az egekig hatol Allah 
dicsőségére.“ Aláírásnak pedig csak ez áll, Egy öngyilkos merénylő. 

A bejegyzés nem az ő keze írása, sem azoké, akiket ismer, és vörös tintá-
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val, vagy vérrel írták a sorokat. Azóta nincs nyugodt éjjele a hercegnek, embere-
it, s önmagát félti, a jeges tél eleji eső kopogását hallgatja, amint a sátorlapot 
veri.  

Lolli áll a lépcsőházban mikor Bende ajtót nyit, a haja csuromvizesen 
tapad a fejéhez. Antal arca is nedves lesz, mikor Lolli sietős csókot lehel a szájá-
ra. Antal azonban ennek a hanyag és vizes csóknak is örül, mert mielőtt New 
Yorkba indult, alaposan összeveszett Lollival, s azt hitte, majd hetekig feléje se 
néz.  

– Szakad az eső  – rázta meg magát Lolli mint egy kényes macska, majd 
puha léptekkel, cipőjét az előszobában lerúgva, vizes kabátban belibben a szobá-
ba.  

– Takarítasz? De miért van nálad ilyen rémes füstszag? – fintorogja. 
– Talán mert Henrik, szász herceg naplója került a kezembe Budavár ost-

romáról és visszafoglalásáról, s azt lapozgatom. Meglehetősen lőporfüst szagú 
olvasmány – válaszolja Bende fanyar mosollyal. 

– Nagyon aggódtam érted. 
– Ugyan miért? – néz rá Antal értetlenül. 
– Hogyan, hát te nem tudsz semmit? – mered rá Lolli. A tévéhez lép és 

bekapcsolja. New York felhőkarcoló rengetegének közepén a World Trade Cen-
ter derékba tört ikertornyai füstöt okádnak az ég felé. Mint két mitikus óriás, úgy 
áll ott az a két torony, mint akik egymással küzdenek, és most halálos sebet kap-
nak, halálos sebet tépnek egymáson, s lelkük most azon az izzó seben át kígyózik 
a magasba keserű bűzt és fekete gyászt árasztva szét minden élő felett. 

– Két utasszállító gép egyenesen beléjük repült – fűzi a képekhez Lolli. 
Ömlik az eső. Dávid ott fekszik a salakkal, kaviccsal felszórt iskolaudva-

ron, hetvennyolcad magával reszket a hidegtől és a félelemtől. Egyikük megkér-
dezi a géppisztolyokat rájuk szegező rendőröket, hogy mi ez az egész. – Pofa be!
– hangzik  a válasz. Majd egy órát töltenek ebben a helyzetben, arcukat marja, 
égeti az éles, vizes  kavics, kezüket végig mozdulatlanul előrenyújtva kell tarta-
niuk. Dávid fülében rendőrkutyák ugatása és társai zokogása zakatol. Ahogy 
megaláztatásuk egyre mélyebb , úgy nő benne percről percre a gyűlölet. 
         Feladatom a király könyvtárában végzem. Azért nem szólaltam meg eddig, 
mert öreg vagyok, s tudok már hallgatni. Mikor a tengert bámultam a legfelső 
teraszról, s a szökőkutak csobogását hallgattam, még fiatal voltam. A távoli víz-
tükörben fürösztve tekintetem azt kívántam, hogy álljon meg az idő. Sokáig kí-
vántam, míg egyszer valóban megállt. Most, hogy vágyam beteljesült, nem kí-
vánhatok többet. Ha kívánni akarnék, azt kívánnám, induljon meg újra az idő 
folyása, de kívánni többé nem akarok. Mindent elértem, mindent megkaptam,  
mindent látok. Tudom, hogy minden történésnek van egy meg nem történt válto-
zata, ami valahol jelen van, csak mi nem érzékeljük. A történés ami nem történt 
meg ott ahol vagyunk, máshol és máskor történik meg. Ez olyan, mint mikor két 
azonos anyagból készült, azonos nagyságú, azonos tömegű és súlyú golyót azo-
nos sebességgel egy sima felületű lejtőn egyszerre engedünk el. Az egyik golyó 
mégis hamarabb ér le mint a másik. Az egyik célba ér, a másik nem. Nem ér 
célba, mert csak az a történés számít ami először esik meg. Számunkra csak az 
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érzékelhető. Az a kézzelfogható valóság.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Úgy tűnt, az IAC nagy hangsúlyt feketetett arra, hogy Henrik naplójának 
titkosírással készült részét megfejtse. Ez önmagában véve számomra jó hír lehete-
tett volna. Henrik naplójának német nyelven írt része ugyanis jól ismert történel-
mi forrás volt, s azt soha senki nem vonta kétségbe, hogy a titkos jelekkel készült 
rész a többivel egy korban keletkezett. Megfejtésével sokan próbálkoztak már, 
eddig hiába,  ám mivel itt egy hiteles forrással van dolgunk, a most megfejtett 
rész csak alátámaszthatta mindazt, amiről a napló német nyelvű része szólt. 
Mindez pedig csakis kizárhatta azt a feltételezést, hogy a könyv évszázadokkal 
később készült, s olyan információkat rejt, amelyek a szeptember 11-i merénylet-
tel kapcsolatosak. Annál jobban megdöbbentett tehát, hogy e tizenhetedik századi 
művet a dékán mégis kapcsolatba hozza velem, s benne úgymond az én nevemet 
is felfedezte. Gyanítottam, hogy az IAC valami új csapdát eszelt ki. Nem akartam 
rögtön az elején kezdeni a napló olvasását, hanem csak találomra ütöttem fel va-
lahol.  

"Bécset elhagyva mindössze két éjszaka tartottunk pihenőt, így  gyorsan 
haladtunk egészen Zólyomig. Zólyom után jó órányi járásra egy erdőn vezetett át 
az út. Minduntalan megálltunk, mert Zólyomban ostoba fejjel nem töltöttük meg 
kulacsainkat vízzel, s igen megszomjaztunk. Forrást kerestünk hát meg-megállva 
a sziklás hegyoldalban, mert néptelen vidék volt az, s a következő falu még elég 
messze volt. Ekkor történt, hogy megreccsentek a gallyak, lódobogást hallottunk, 
s a fák közül szilaj kiáltással útonállók rontottak ránk. Kocsisomat, két szolgámat, 
s még a szolgálóleányt is megkötözték, mert segítségünkre siettek, mikor kardot 
rántottam ellenük. A hintót kísérő tíz katona közül kettőt megöltek, kettőt megse-
besítettek, a többit megkötözték. Nem bírtunk a túlerővel, s a rablók tanyájukra 
hurcoltak bennünket. Alábecsültem e vidék veszedelmeit, de akkor bizony hiába 
bántam már, hogy nem fogadtam el Leslie tábornoktól azt az ötven katonát, kiket 
Bécsben rendelkezésemre akart bocsátani.  

Nem kívánom most részletesen leírni azt a két nyomasztó napot, melyet a 
haramiák fogságában töltöttünk. Életünk hajszálon függött, mert a rablók azzal 
fenyegettek, hogy valamennyiünket megölnek, ha nem kapnak váltságdíjat ér-
tünk. Szegény Anna! Hősiesen tűrte ezt a megpróbáltatást is, pedig végig rosszul 
volt, ismét kiadott mindent, azt a kevés kenyeret és szalonnát is, amit a zsiványok 
nekünk vetettek. Thököly portyázó vitézei voltak végül, akik minket kiszabadítot-
tak. Tudták, hogy a legtöbb vendég ezen az úton igyekszik az esküvőre, így Thö-
köly több kisebb csapatot küldött ki, hogy az utat biztosítsa. A rablók is tisztában 
voltak vele, hogy sok magas rangú vendég halad el arra, ezért ólálkodtak a közeli 
erdőkben. Thököly vitézei sokat lekaszaboltak közülük, néhányan azonban a fák 
közé menekültek, ötöt közülük pedig fogságba vetettek. E derék katonák elkísér-
tek minket a legközelebbi faluig, ahol kipihentük a velünk esett kaland viszontag-
ságait. A csapatból harmincan mellénk szegődtek, hogy biztonságban haladhas-
sunk tovább. Nem is történt semmi baj velünk Munkácsig. Anna is jobban lett. 
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Csodáltam, hogy asszony létére ilyen bátran viselkedik. 

Történt azonban valami, ami ismét szívembe csempészte a rettegést. Mivel 
egyre vadabb vidéken jártunk, és az áradás meg a rablókkal esett kaland miatt 
meglehetősen sok időt veszítettünk, hogy a lakodalomba mégis időben érkezzünk, 
egy este úgy döntöttünk, hogy tábortűznél hálunk. Gyönyörű volt a június eleji 
csillagos égbolt, s Thököly vitézeinek nótáira és a tárogató bús szavára merültünk 
álomba. Bár keveset aludtunk, mégis pihenten ébredtünk a madárfüttyös pirkadat-
ra. Anna harmatos erdei virágokkal mosta meg az arcát. Míg a szolgák a reggeli 
előkészítésével foglalatoskodtak, én kabátom belső zsebéből elővettem a naplót, 
hogy gyorsan papírra vessem az előző néhány nap eseményeit. Ahogy felnyitot-
tam, a rémülettől lélegzetem is elakadt. Vörös tintával, avagy vérrel, az én titkos-
írással rótt soraim végén ez állt: 'Aki nincs velünk, az ellenünk!'. Kétségbeestem. 
Tudtam, hogy az éjjel senki nem írhatott a naplóba, hiszen az begombolt kabátom 
belső zsebében volt. Thököly katonáira  sem gyanakodhattam, hogy azok valami 
módon hozzájutottak volna a naplóhoz, mert az én leghűségesebb embereim kö-
zül négyen szüntelen mellettünk őrködtek, míg mi aludtunk. A naplóban tegnap 
reggel még nem volt ott az írás, azóta pedig végig magamnál hordoztam, tehát a 
sorok anélkül keletkeztek, hogy bárki is a naplóba írt volna. Most már nem gon-
dolhattam egyebet, mint hogy ez csak a Sátán műve lehet, hiszen másként nem 
eshetett, hogy csak úgy, magától keletkezzék az az írás. Kubattal kapcsolatos 
minden gyanúm eloszlott, ám rettegésem annál nagyobb lett, mert éreztem, hogy 
olyan ellenféllel állok szemben, aki van is, meg nincs is. Láthatatlan ellenség az, 
ki vesztemre tör, s ha  láthatatlan, hogyan vegyem fel a harcot vele? Katonaem-
berként és diplomataként is hozzászoktam én a veszedelmekhez, de azzal nem 
tudtam mit kezdeni, hogy valamiféle  megfoghatatlan ellenség üldöz, kinek sem 
célját sem indítékait nem ismerem.  Agyamat bomlottnak vehettem volna, ha 
nincs ott valóban az írás a naplóban. Azóta szüntelenül imádkozom, hogy távoz-
zon tőlem mindaz, mi romlásomra tör. 

Anna előtt úgy-ahogy sikerült leplezni a dolgot, nem akartam még nehe-
zebbé tenni számára az amúgy is viszontagságos utazást. Csak azt vette észre, 
hogy szokatlanul lehangolt vagyok, de azt hitte, hogy csak az út megpróbáltatásai 
viseltek meg. Ráhagytam a dolgot. Annyira elkedvetlenített ez az egyetlen, vörös 
betűs mondat, hogy a végén még Zrínyi Ilona és Thököly Imre pompázatos me-
nyegzőjét sem volt kedvem megörökíteni. Talán egyszer, ha már nem leszek ilyen 
zaklatott, utólag mégis papírra vetem, mert ilyen esküvőnek én párját még nem 
láttam. Egyszerre volt fényűző és egyszerű, telve volt daccal és lázadással, szá-
momra ismeretlen pátosszal. Jelképes cselekedet volt az, mintha nem is két ember 
esküdött volna egymásnak örök hűséget, hanem egy ország jegyezte volna el ma-
gát örökre a szabadság eszméjével.   

Mindezeket az utazás Bécs utáni szakaszáról csak jóval később írtam le, s 
azt a lapot pedig, melyen a vörös be tővel rótt sorok álltak, a naplóból kitéptem és 
elégettem." 

Gyanakvásom csak fokozódott a naplórészlet elolvasása után, bár meg kell 
vallanom, lenyűgözött a személyes, mégis katonásan tárgyilagos  hangvétel, 
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melynek lendülete csak a titokzatos naplórészlet megtalálásakor bicsaklik meg, s 
hajlik át valamiféle kétségbeesett bizonytalanságba. Később, mikor a naplót vé-
gig elolvastam, több helyen is rábukkantam erre a tépelődő, vívódó hangra, 
melytől életszagúvá vált Henrik alakja. Akkor azonban úgy gondoltam, hogy 
éppen ez a rejtélyes bejegyzés az, ami az egész titkosírással készült rész hamisít-
vány voltát igazolja. Igen, az elolvasott részletet én is hamisítványnak tartottam. 
Képtelenségnek tartottam ugyanis, hogy Henrik naplójába éppen az a jelmondat 
kerüljön, amit több száz évvel később az IAC rajtaütései során hangoztatott. Le-
hetetlen volt ellenőrizni, hogy a titkosírással készült rész megfejtése vajon való-
ban fordítás volt-e, vagy megfejtés helyett az IAC egyszerűen kitalált valamit. 
Ha azonban így volt, az egész hamisítás még érthetetlenebbé vált számomra, 
hiszen a két jelmondat azonossága bárkiben kétséget támaszthatott a naplórészlet 
hitelességét illetően, ugyanakkor egyértelműen az IAC-ra terelte a gyanút.  Ter-
mészetesen mindez tudatos zavarkeltés is lehetett az IAC részéről, ám ha való-
ban így volt, egyelőre nem láttam világosan az okokat.  

Eleinte nem akartam több részletet elolvasni a naplóból, úgy gondoltam 
ugyanis, hogyha a részlet egy nagyobb összefüggésbe kerül, lépre megyek, s 
könnyebben elhiszem, hogy a munka teljes egészében hamisítvány. Napokig 
törtem a fejem tehát ezen a találomra felütött részleten. Figyelemre méltó volt, 
hogy míg a szász herceg naplójában a jelmondat csupán valamiféle testetlen, 
megfoghatatlan fenyegetést takart, addig a fehérruhások jelenléte -bár villám-
gyors rajtaütéseik érzékszerveinket zavarba hozták- nagyon is konkrét és kézzel-
fogható veszélyt jelentett. A jelszó naplóbeli, s mai, valóságos használatában 
viszont nagyon is közös volt egy rejtőzködő, ellenséges hatalom egzisztenciája, 
mely így vagy úgy, de mindenképpen a megfélemlítésre törekszik. Mindez egy-
értelműen a fehérruhásokat jellemezte, bár egyre kevésbé értettem, hogy az elle-
nem felhozott vádpontok szempontjából mit bizonyít egy naplóhamisítvány, 
mely több száz évvel ezelőtt megtörtént eseményekre épít. Azt meg, minél többet 
gondolkoztam rajta, egyre inkább csapdának véltem, hogy e hamisítványba ép-
pen az 'Aki nincs velünk, az ellenünk' jelszava is bekerült, melynek tudomásom 
szerint semmi köze Henrik korához, ám annál több a mi korunkhoz. Nem értet-
tem, hogy mi a fehérruhások célja a szavak múltba vetítésével.  

Mivel töprengéseimben nem jutottam tovább, mégis újra elővettem a nap-
lót. Meg akartam keresni azt a részt, melyben Greenfield szerint az én nevem is 
szerepel. Szerencsém volt, mert rövid lapozgatás után szemembe ötlöttek az álta-
la említett sorok: 

"Kubattal azonban nem sokra mentem. Minden fenyegetés és kínzás elle-
nére makacsul hallgatott. Már egy hónapja sínylődött fogságomban, én pedig 
végül mindenféle további vallatásról letettem. Én adtam meg magam, nem a fo-
goly. Vannak olyanok, akikkel az ember bármit tehet, szilárdak maradnak, nem 
engednek sem szép szónak, sem megvesztegetésnek, sem fenyegetésnek, sem 
kínzásnak. Kubat ez az ember volt. A pincémben felejtettem tehát, várva a fejle-
ményeket. Életem a megszokott kerékvágásban folyt. Igen elcsodálkoztam, mi-
kor egy hónappal később az egyik őr azzal jelent meg, hogy Kubat beszélni kí-
ván velem.  



Felhozattam az őrszobára. Még sápadtabban állt előttem mint valaha, még 
jobban lefogyott, de szeméből nem hunyt ki a parázs. Állt és hallgatott. Megsaj-
náltam. 

- Hozzatok neki bort, csirkehúst, kenyeret és vizet! - parancsoltam meg az 
egyik őrnek.  

Szárnyast rendeltem a fogolynak, mert tudtam, hogy a Mohamed hívők a 
tisztátalannak tartott disznóhúst nem fogyasztják, s bort sem ihatnak. A tilalom 
ellenére mégis sokan élnek vele, s gondoltam Kubatnak is jól fog esni a tömlőc 
megpróbáltatásai után.  Nem csupán érdekből akartam vele emberségesen bánni, 
valahogy egyszerre szántam és bámultam a foglyot.  

Kubat továbbra sem szólt, ezért én törtem meg a csendet. 
- Kitől kaptad ezt a fura maskarát? - intettem fejemmel Kubat koszos, fur-

csán egybeszabott ruházatára, mely még most is, több hónap után is rikítóan sárga 
volt.  

- Ott adták rám, uram, ahol fogva tartottak - felelte, de de most nem volt 
olyan alázatos mint mikor Magyarországon került a fogságomba, nem sütötte le a 
szemét, valahányszor rám nézett. Ellenkezőleg. Tekintetét szinte állandóan rajtam 
tartotta.  

- Kik és hol tartottak fogva? - kérdeztem.  
- Azt én nem tudom, uram. 
- Hogyhogy nem tudod? - csattantam fel. 
- Nem tudom, uram, mert nem közölték, hogy kicsodák. Fehér ruhát visel-

nek, mely az enyémhez hasonlóan egybeszabott, arcukat, egész fejüket néha sisak 
fedi. Ismeretlen nyelven szólnak, amit ott értek, de itt nem tudnék szólni azon a 
nyelven. 

Zavarba hozott a válasza. Közben meghozták az ételt. Leoldoztattam a 
bilincset Kubat csuklójáról. Megvártam, míg mohón felfalja a csirkét, a kenyeret, 
de csak vizet ivott, a borhoz nem nyúlt. Míg evett, a válaszát fontolgattam. Aztán 
megpróbáltam másképp megközelíteni a dolgot. 

- Ki küldött, a fogvatartóid? 
Kubat ruhája ujjába törölte a száját. 
- Bende Antal küldött, uram. 
Emlékezetemben kutattam, de nem ismertem ilyen nevű magyart, mert azt 

rögtön felfedeztem, hogy a név magyarosan cseng. 
- Ki az az ember, és mit üzen? - bámultam Kubat arcába. 
- Őt is azzal gyanúsítják mint engem, hogy részt vett a szeptember 11-i 

merénylet előkészítésében, mikor lánggal égett az égig érő két torony. Azt, üzeni, 
hogy viseljen gondot Lollira meg Dávidra.  

Semmit nem értettem az egészből, de a lánggal égő két toronyról azonnal 
eszembe jutott a rejtélyes naplóbejegyzés. 

- „Allah nevét ajkadra ne vedd, Allah képmását meg nem festheted, Allah 
hatalmas és dicső. Vesszenek mindenek, kik nem őt imádják, vesszenek a hitetlen 
kutyák! Lánggal ég, a poklok lángjával a torony, és füstje az egekig hatol Allah 
dicsőségére.“ Mégis te írtad a naplómba ezeket a sorokat, vagy ismered azt, aki 
beleírta? 
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- Nem én írtam, uram, és nem ismerem azt, aki tette - ingatta szomorúan a 
fejét Kubat. 

Nem is vártam mást választ Kubattól mint ezt, s hogy a naplóbejegyzés 
nem tőle származik hihető is volt, hiszen Kubat akkor már fogságomban volt, 
mikor a megfejthetetlen mondatok a naplómba kerültek. Mindezt már akkor vé-
giggondoltam, nem tudom, miért kérdeztem meg tőle ismét azt, amire józan ész-
szel magam is tudtam a választ. Abban azonban most sem voltam bizonyos, hogy 
Kubat nem ismerte azt az embert, aki e sorokat papírra vetette.   

- Ki az a Lolli és ki az a Dávid? - kérdeztem inkább, mivel láttam, hogy az 
előző kérdést nincs értelme tovább feszegetni, Kubat ugyanazt vallja, amit több 
évvel ezelőtt.  

- Azt én nem tudhatom, uram, úgy gondoltam, azt már kegyelmességed 
tudni fogja. Én csak átadtam az üzenetet, mert megkértek rá. 

Fel-alá kezdtem járkálni a szobában, az őr nyugtalanul benézett, segíthet-e 
valamiben, de kiküldtem.  

- Miért csak most mondod el mindezt? - kérdeztem végül, mert valamit 
kérdezni kellett, pedig tudtam, bármit is kérdezek, aligha kerülök közelebb e za-
varos történet megfejtéséhez.   

- Mert engem, uram, semmire nem lehet kényszeríteni - felelte egyszerűen.  
- Miért éppen most döntöttél úgy, hogy mindezt elmondod nekem? 
- Mindenkor Allah parancsát követem, uram - válaszolta Kubat, és karjait 

a mellén keresztbe téve háromszor meghajolt Mekka felé. 
- Most is Allah parancsolta, hogy szólj velem? 
- Ő, uram, az egyetlen isten, ő parancsolta, mert nincsen más isten, csak 

Allah. 
Kubatot hallgatva azt latolgattam, vajon őrülttel van-e dolgom csupán, 

vagy valaki nagyon ravasz csapdát eszelt ki számomra. Ha azonban az utóbbiról 
van szó, nem volt világos, miért éppen ezt a módszert választja. A Frigyes Vil-
moshoz fűző családi kötelékek, s a barandenburgi fejedelem, valamint a Habs-
burg ház között erősödő szövetség miatt arra gyanakodtam, hogy a bécsi udvarnál 
fény derült magyar kapcsolataimra, s az udvar ennyi év után is arra kíváncsi, va-
jon volt-e közöm Wesselényi mozgalmához. Ennek leleplezése talán Kubat fel-
adata, aki talán nem is török, hanem osztrák kém. Elhatároztam, hogy kiugratom 
a nyulat a bokorból, és magamnál tartom Kubatot, míg teljes bizonyosságot nem 
szerzek.  

A fogoly tekintetét szüntelen rajtam tartva némán állt előttem koszos, sár-
ga ruházatában.  

- Azt mondtad, valakik fogva tartottak. Megszöktél tőlük? 
- Nem szöktem meg, uram. 
- Elengedtek? 
- Nem engedtek el... 
- Akkor hogy kerültél ide? 
- Arra nem emlékszem, uram. 
Kubat válaszaival egyre kevésbé tudtam mit kezdeni. Gondolkoznom kel-

lett, egyedül akartam maradni. 
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- Nincs más mondanivalód?  
- Nincsen, uram. 
- Vezessétek el! - szóltam ki az őrnek, és megparancsoltam, hogy a föld 

alatti vizes cellából a toronyban lévő tömlöcben helyezzék el. Megtiltottam to-
vábbá, hogy kínozzák vagy verjék, s elrendeltem, hogy tiszta ruhát és rendes ellá-
tást kapjon. Féltem Kubattól."  

Zavarba hozott amit olvastam, s még inkább elbizonytalanított. Mi a fehér-
ruhások célja egy olyan írással, ami egyértelmű hamisítvány? Eszembe jutott 
Allwoodnak egy korábbi futólagos megjegyzése. Az egyik kihallgatáson felvetet-
te, hogy Henrik naplója talán valamiféle kódolt üzenetet tartalmaz, ami a szept-
ember 11-i eseményekkel van összefüggésben, hogy a munka talán nem is a 
XVII. századból származik. Ezt a nevetséges állítást én akkor természetesen meg-
cáfoltam, s Allwood sem hozta fel többé a dolgot.  Ha most én is azt állítanám, 
hogy amit olvastam, nem Henrik korából származik, csak fogva tartóim alá adnék 
lovat. Ebben a helyzetben nem sokat segített volna az arról szóló vita, vajon a 
naplónak melyik része hamisítvány és melyik nem. – Ez lesz hát a csapda- gon-
doltam, s egyre inkább úgy láttam, hogy a fehérruhások célja az, hogy önmagam 
számára is nevetségessé váljak, mikor mindezt felismerem. Nevetségessé, majd 
pedig tehetetlenné és kiszolgáltatottá mikor ráébredek, semmiféle racionális érv 
nem segíthet ki irracionális helyzetemből. Ennél cinikusabb módot megtörésemre 
ki sem eszelhettek volna. Egyre jobban féltem attól, hogy csakugyan elfogadom 
mindazt, ami irracionális és képtelen, hogy a világ valóban egy irracionális rend-
hez igazodik a virtuális idő megjelenése óta.  

Ezt az érzést látszott megerősíteni az, hogy különös módon egyre jobban 
azonosultam Henrikkel. Miután többször is elolvastam e két naplórészletet, azon 
kaptam magam, hogy egyre kevésbé foglalkoztat a kérdés, vajon a naplónak me-
lyik része valódi és melyik nem, hanem a munkát teljes egésznek elfogadva egyre 
inkább elhiszem mindazt amit olvasok; hogy Kubat citromsárga kezeslábasban 
került a herceg fogságába, hogy fehérruhások tartották fogva őt is, akár csak a 
másik Kubatot és engem is, sőt Henrik megdöbbenésével döbbentem meg azon, 
hogy Lollit és Dávidot én, Bende Antal, Henrik gondjaira bízom. Bende Antal 
egyre távolodott, s egyre jobban zsigereimbe hatolt Henrik; az ő Kubattal szem-
ben érzett tanácstalansága, az ő találkozása az irracionálissal és az ő rettegése. 
Ugyanakkor amiből Henrik semmit nem értett, a fehér kezeslábast viselő fogva 
tartók, a sárga kezeslábasba bújtatott fogoly, a Lolli és a Dávid nevek, s Bende 
Antalé, a lánggal égő két torony, a szeptember 11-i merénylet, - számomra mind 
puszta tények voltak, s a lehető legracionálisabb valóság.  

Összecsaptak fejem fölött a hullámok. A végén úgy próbáltam Henrik 
bőréből menekülni, hogy az elejétől kezdtem olvasni a naplót. Azt gondoltam,  
úgy tudom legjobban eltávolítani magamtól a szász herceg alakját, ha minél töb-
bet tudok meg róla. Azt reméltem, hogy az így szerzett tárgyilagos ismeretek ve-
zethetnek vissza a magam valóságához. Akármi is volt a fehérruhások célja Hen-
rik hamisított és valós naplójával, azáltal, hogy a napló a köztünk folyó játszmát 
irracionális síkra terelte, én még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerültem.  
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Lipcsey Emőke 

Magamról 

Hogyan találjuk meg önmagunkat és 
feladatunkat e világban? Mennyire 
alakít minket a sorsunk, illetve mi-
lyen mértékben alakíthatjuk mi a 
sorsunkat?  Minden ember élete vég-
ső fokon erről szól. A puszta önélet-
rajzi adatok csupán útközben elszórt 
jelek.  
Ilyenek például, hogy Budapesten 
születtem, magyar-történelem szakos 
diplomát szereztem és zenei képzést 
is kaptam. 1984 óta Svédországban 
élek.  Számítógép-nyelvészeti, to-
vábbi zenei-és irodalmi tanulmányo-
kat  folytattam Svédországban és 
Franciaországban.  
Képverseket, verseket, szövegirodal-
mi alkotásokat publikáltam, számító-

gépes hang-kép-vers művekkel kísérleteztem, újabban regényírással foglalko-
zom.  Képverseimmel önálló és csoportos kiállításokon vettem részt Magyaror-
szágon, Franciaországban, Svédországban és az Egyesült Államokban. Évekig 
egyházi orgonistaként dolgoztam.  Politikai, közéleti és kulturális témájú cikkeim 
a Heti Válaszban, a Magyar Nemzetben és a Nagyításban jelennek/jelentek meg.  
Sziklarajzok című kötetem a Magyar Műhely jelentette meg 1999-ben. Első regé-
nyem a 2009-es Ünnepi Könyvhétre jelent meg Budapesten Ördöghinta címmel a 
Kortárs kiadó gondozásában.  Taurus blogja című regényemet a Helikon kiadó 
adta ki 2011-ben. 
Az igazi önéletrajz ami valójában engem jelent, azonban belül zajlik. Kívül a 
globalizálódó, a növekedés hitvallását valló világ, belül önmagam. Az önéletrajzi 
adatok pedig a kettő között zajló sakkjátszma mások számára is látható lépései. 
De az is rólam szól például, hogy szeretek a még mindig melengető őszi napfény-
ben Budapesten kószálni, mikor aranyos pára ül a város felett, hogy szeretek be-
ülni a kedvenc kávézómba, miközben megszólal a szemközti templom harangja, 
hogy igazából mégis csak nyári ruhában szeretek járni mert úgy könnyűnek ér-
zem magam, hogy utálok futni, viszont szívesen úszom, hogy a jó barátok és a 
család sokat jelentenek számomra. Az is rólam szól, hogy akárhogy is próbálom 
megérteni azt, ami körülvesz, egyre kevésbé értem. Talán ezért fontos számomra 
az írás. Írás közben kitárul az, amit jó lenne megérteni. 
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Tar Károly 

Summa 
 Részlet szerző regényes életrajzának második, Saját lábon című kötetéből  

Egy mondat az útról 

A vasutak keresztül-kasul szelik a földet, vasúti kocsiban, kiváltképpen, hosz-
szú álmosító utakon, kényelmesen bejárható egész addigi életünk és ha elég kí-
váncsiak vagyunk, behunyt vagy akár nyitott szemmel képzeletünk olajozottan 
működik, kimerészkedhetünk saját megtervezett jövőnkbe, miközben vasúti ko-
csival is bejárható szinte az egész világ, a kisebb tenger sem akadály, a szerel-
vényt rátolják egy kompra, gyomrának meg sem kottyan tucatnyi vasúti kocsi, az 
első- és a másodosztályon az utasok kényelembe helyezkednek, kibámulnak az 
ablakon, előttük sorjázik a táj, a guggoló bokrok, az erdőnek induló bozótok, az 
asztalsimára koptatott, felsőfokon művelt és elemi iskolás műveltségű szántóföl-
dek, vegyesen, mint az egyetlen életben összekeveredett örömök és bánatok, szik-
kadt tájak és felhőkönnyes rétek, jámbor állatok, szelíd domboldalakon, máshol 
vadregény és rengeteg, a szunyókáló természet nyugodalma repcesárga tenger a 
svédkék egek alatt, rendezett sorokban, óriási hófehér szénatöltelékes tabletták, 
amit a tenyészállatoknak adnak be éhség ellen, arra biztatva a tejelőket, hogy a 
csomagoló anyag hófehérségét utánozzák, amikor gombnyomásra, csecsemő szo-
kású milliárdok tejivó kedvébe járva naponta kétszer is megszabadítják őket a 
tőgyüket feszítő, fájdalmat okozó márvány fehér létől, hogy papírdobozokban, a 
legkülönfélébb utakon juttassanak azokba a házakba is, amelyek ráérősen szemre 
vehetők a vonatok bármelyik ablakából, de  a fáradságtól vagy unalomtól lelaka-
tolt szemhéjunk mögül is, gondolatban, még a gyorsvonatoknál is gyorsabb  vil-
lámvonatokról, az utasok akaratától függetlenül történik mindez, mert az összes 
utasokat kényszeríti valami, ha csak pillantásra is, de ki kell nézniük az ablakon, 
vagy be kell nézniük sohasem pihenő agytekervényeikbe, ahol az összes eddig 
önkéntelen kattintással tárolt képek porosodnak és csak álmainkban töröljük le 
róluk itt-ott a feledés porát, még a koncentrációs táborokba rohanó marhavago-
nokba zsúfoltak szemébe is beleszúrt a hasadékok mögül felvillanó fény, szemük, 
mint gyorsfelvételre állított fényképezőgép blendéje, átengedte a valóságos pilla-
natnyi idő megörökítéséhez szükséges fényt, amiből tudták vagy csak sejtették, 
hogy az akaratuk ellenére a velük száguldó történelem vesztükbe viszi őket min-
denestől, nehéz terheikkel, egész addigi életük titkaival és a nekik tulajdonított, 
képtelen bűneikkel, naiv hiszékenységükkel, engedékenységükkel  együtt, pont 
ehhez hasonlatos, származásuktól, bőrszínétől, nyelvétől és iskolázottságától füg-
getlenül, minden haladó útja, elképzelhető, hogy  már a szülészeti klinika ajtajától 
reánk vár az a vasút és azok a képzeletbeli sínpárok, amelyeket kikerülni nem 
lehet, mind valahányunknak utaznunk kell; megbőgetnek miután világra jöttünk, 
megszámoznak, bedobozolnak, lelki inkubátorba zárnak, rátesznek valamely vas-
útra, s miközben  minden porcikánk ugrásra kész, mert valamiképpen ösztönösen 
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szabadulni szeretnénk a kényszerekből kovácsolt, sínekkel kijelölt utaktól, törhet-
jük a fejünk, hol hibáztuk el, merthogy végül is magunk vagyunk fogantatásunkért 
felelősek, mi a francnak kellett tolakodva törtetnünk ott a petefészekben, hogy 
mindenáron tartaléktápanyagában gazdag társra találjunk, másodszor is 
élvezkedve heterogámiában hódítsunk meg valamely szelíd makrogamétát, le-
gyünk holmi zigóta pedig lehettünk volna mindössze felszívódásra érdemes 
anyag, s hagytuk volna a lányokat, hogy levéltetvek, hangyák vagy méhek módjá-
ra szűznemzéssel szaporodjanak, micsoda csoda világban élhetnénk kedvünkre, 
csupa szűzmáriák között történő nemzedékváltakozással szaporodva, amíg a vas-
utak síne a végtelenbe futva végre összetalálkoznak, nyilván ott kezdődik a Kána-
án, amit nem ismerünk, csak elképzelünk kormányozhatatlan álmainkban, amely 
világvárosok pályaudvarára emlékeztet, ahova megszámlálhatatlanul sok sínpár 
vezet, pont oda kell nekünk érkezni, bele a nagy csődületbe, mert ott van rejtve 
mindannyiunk vágyainak mágnese, vonz életre szólóan és kitaszít anyánk öléből, 
mert  megfontatásunk után ott sem lehetünk biztonságban, életünk első kilenc 
hónapjában már sínen vagyunk, robog velünk minden elkövetkező nappalunk és 
éjszakánk, beteljesülő szerelmeink, amelyek az illanó örömökön túl csak arra jók, 
hogy újabb lelkeket állítsunk a zakatoló élet szerelvényeire, feledve felelőségünk 
az utánunk következő járatokért, a nyomunkba, nálunk is sietősebben tolakodók 
agyatlanul semmibe rohanása miatt, az előttünk járók ráérősen, mi pedig kissé 
mindig gyorsabban utazunk, akad némi időnk a velünk történtek megemésztésére, 
az utánunk következők gyorsítanak, mert nem elégszenek meg az illemkönyvek-
ben szabályozott távolságtartással, utolérni akarnak, az utánuk következők szágul-
dásukkal pedig ennél is többet, minket akarnak megelőzni, abban a hiedelemben 
élnek, ha felgyorsulnak munkában, társadalmi és szexuális szokásaikban, többet 
élnek, kitágíthatják a pillanatokat, mértéktelenül habzsolhatnak az élet világmére-
tű habos tortájából, temethetik a mértékletesség bölcsességét, szikrázó sínek he-
lyett a gondolkodás légpárnáin repülnek nyomunkban  a virtuális síneken, bak-
kecske ugrással hétköznapjainkat meghágva fejest ugranak a titkos jövőbe, amely-
ből minket kiszorítanak, a mi jövőnk pedig sorvad, a megnyugvás ösvényeit bele-
pi a gyom, kakukk tojásokkal teli a jövőnk s gondolataink ácsorognak a megértés 
wertheimzáras  kapuja előtt, mi lesz ebből, ki tudja?, huszonéves korában egy 
szerelmes lány sablonos fércsóhajtásából rádöbben, hogy nélküle az élet csak  
mélység, sötétség és sivárság, érthetetlen célok sora, céltalan értelmek  sínpárai 
közé szotyogtatott törmelék, mert akarnokságunktól halványodik létünk, miköz-
ben a saját lábon való álldogálás első éjszakáján, önálló élete kezdetének első 
órájában agyában tehervonatok dübörögtek, s a múlt század műszaki fejlettség-
ének megfelelően álmosítóan kattognak a gőzmozdony vontatta, háborúban kopta-
tott szerelvény diósgyőri öntődében készült kerekei, a cernavodai hídon átdübö-
rögtek a Dunán, a sötétség hálózsákjában, gőzgépek dugattyújaként előre és visz-
szakényszerülnek ilyenkor megrágatlan kérdéseink dugattyúi és a 
lejtmotivumként szikrázó Ki vagy te? kérdés, amire társai könnyen válaszolhattak 
volna, felületes megfogalmazások elfogadhatatlan tömkelegét sorolhatták volna 
mindhiába, mert az ilyen kérdésekre csak a kérdést feltevő adhat, ha adhat valaha 
is, magát  megnyugtató választ, ilyeneket gondoltam garmadával a Kolozsvárról 
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bukaresti átszállással Dobrudzsába vezető sínpáron, huszonnégy órát meghaladó 
döcögéssel haladó másodosztályú személyszállító kocsiban, azon a zsibbasztó 
vonatúton, amely a Duna –Fekete tengeri csatornát építőtelepére vitt, az állami 
vállalat ingyenjegyével, két, hozzám hasonlóan mindenre elszánt társammal 
együtt, akikkel miután megosztottuk minden bánatunkat és reményeinket és a 
legeslegfrissebb vicceinket is felmondtuk, szótlanul magunkba zöttyenve bensősé-
ges társalgásra kényszerültünk az örökké csapongó gondolat fecskeszárnyaiba 
kapaszkodva, álom és ébrenlét határán, az ösztönös védekezés pajzsát barkácsolva 
mindenféle előrelátásnak nevezett képességeinket csiszolva, jósnőkhöz hasonulva, 
a magunkban rejtett kristálygömbben kutattuk  várható cselekedeteinket, alkal-
masságunkat az idegenben való helyes viselkedésre, önállóságunk kialakítására a 
titokzatos idegenben, ahol illendő nevet szereznünk magunknak; a magamat meg-
ismerés örökös igényéből, a vonatkerekek ismétlődő kattogásaival együtt forgott 
félálmomban bennem a kérdés, kitől kaptam az Öcsi nevet? ezt is, mint annyi 
minden más apróságot, a magától értődő természetesség unalmas homálya fedi, de 
elképzelhető, hogy már  életemnek első percében, apám és anyám kényszerű 
együttértésével, de inkább apám megengedő beleegyezésével neveztek így, csak-
nem  egy esztendővel, pontosabban egy esztendővel és hatvannyolc nappal előbb 
világot látott nővérem öccse lettem, hogy majd csak iskolás korban tudjam meg az 
anyám után következő asszonytól, a gyermeki lélekkel értékelhetetlen igazat, mi-
szerint valójában egyke vagyok, a nővérem, bár családnevünk közös, csupán csak 
féltestvérem; nagybetűsen Kismamának kellett szólítanom azt az asszonyt, de ezt 
makacsul mindig elkerültem, mert az amúgy is rosszindulatú mostohaanyám, 
fröcskölő szapulásaiban anyámat, akiről  öt esztendős koromig  csupán ösztönös, 
gyermeki világomat melengető elképzeléseim lehettek, s amit  mostohaanyám 
törtető igyekezetében, hogy magát elődjénél jobbnak látassa, igyekezett a rossznál 
rosszabbnak kisebbíteni, örökösen kurvának mondta, talán azzal a céllal, hogy 
kitörölhesse a megkaparintott férfi gyermekének agyából azt, amit a természet az 
anya, az anyu, a mama, az édesanya szókkal kitörölhetetlenül  mindnyájunkba 
halálunkig tartóan beleírt, s helyébe semmi hozzáfoghatót senki sem állíthat, még 
ha ezzel olyan  székely faluban, a bíróságig emelkedett apjának lányaként termett, 
s városi cselédségben, olyan előkelő, több bérházzal rendelkező, tehetős polgár 
szolgálatában kincses városunkban civilizálódott asszony próbálkozott, mint, 
apám  második élettársa, aki mostohaasszony szerepébe szokva a Gyere ide!, Ne 
állj oda!, Maradj!, Ne lábatlankodj! Mit csinálsz már megint?!, megszólításokkal, 
nevemnek említése nélkül szólt hozzám, pedig sokan mások, mint például a nővé-
reim nagykorú gyermekei, még öregen is Öcsi bátyának, olykor pedig kedvesked-
ve Öcsike bátyának szólítanak, de hol van az még, egyelőre a hirtelen megért ka-
maszkorból az önálló a magára maradásban, a saját lábon megállás, a maga vezér-
lést próbáló éveimről lesz szó, az emlékezés, amely az előidézés kanyargós folyó-
jában csörgedezve, korán és értelmetlen halált halt fiának élményéhez hasonlatos, 
amikor  egyik lelkes tanárom dicsérete váltott ki belőlem is, miszerint az Ember 
lesz belőled! reménykedés büszkeségével ajándékozott meg, a tudatba dörgő start-
pisztoly versenyre biztató hangjának hatására, mert ki az, aki gyerekkorában nem 
szökellő indulatokkal szeretne, akarna felnőtté válni, embernek lenni, mert ez 
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bizony nagy szó, rettenetes teher, örökös vágyakozás, sohasem lehet tudni, felnő 
az ember, vagy egyszer csak mindenféle körülmények gátja előtt megtorpan, téb-
lábol, és úgy érzi még mindig, vagy már soha nem lesz belőle ember, legalábbis 
olyan ember, akinek álmodta magát gyerekkorában és fiatalsága idején, amikor 
még mindent elérhetőnek álmodott, hiszen  ismereteinek világát a háborús elemi 
oktatás szűkre szabott körülményei, a halára ítélt egyházi iskola maradék tanárai-
nak kedvetlensége és a semmire épített műszaki középiskola gyorstalpaló évei 
határozták meg, az ember nem lesz annyi, amennyinek gondolja, hanem csupán-
csak annyi, amennyi tőle kitelik abban a társadalomban, amibe a sors belepottyan-
totta, kérdezés nélkül belehelyezte  azoknak a családoknak egyikébe, amelyek a 
káderes idők sietősen kialakított és pofonegyszerűre szabott szabályai szerint 
munkásnak, parasztnak vagy értelmiséginek neveztek, s értékét is pont ilyen sor-
rendben hitték, persze futottak még: kisiparosok, kereskedők, nagygazdák, kulá-
kok, földbirtokos maradékok, levitézlett katonatisztek, tanárok, orvosok, gyógy-
szerészek, bárók, grófok és népbutítónak hirdetett, felkent és világi egyházi embe-
rek és más a felépítendő boldog társadalom szempontjaiból hitványak, akiknek vaj 
van a fejükön, vagy akikre valamely maguk által minősített munkásököl a zűrza-
varos időkben lecsaphatott a „Vesszen az ellenségünk!” jelszó jegyében a sarlós-
kalapácsos vörös zászlók alatt, éppen akkor, amikor „a mi lobogónkat” olyan sze-
lek fújták, amely a feltörtetők malmára hajtotta a vizet, miközben bort is kellett 
prédikálniuk, hiszen abban volt  mindig az igazság, s a megrészegedett világ uzs-
gyi neki, rohant a forradalomba, amit régóta vártunk és legjobbjaink hirdették is, 
mert mindig is hirdethető, hogy a rosszra jó következik, lesz még, mert mindig is 
lehet jobb világ, az embereknek hinniük kell valamiben, miért éppen ebben ne 
higgyenek, ha már a valamikor elszúrt Paradicsomot is visszaálmodják, ki-ki hite 
szerint fényesnek, puccosnak vágyakat beteljesítőnek gondolhatja, mert el kell 
jönnie még a világvége előtt a megváltásnak és valamiféle rendes feltámadásnak, 
hogy halálunk után is éljünk még valamennyit, mint a kövek legalább, mert ilyen 
az iparos, mindig többet akar és jobbat, s csak részegségében rikkantja, hogy 
„Sose halunk meg!”, közben szomorodik egész kurtára szabott, tyúkszaros életé-
ben, s nem tudja hova tegye az eszét, mire esküdjön, mert nemcsak Margitta, ha-
nem az összes ember, de még az állat is élni akar, és nem tudja hogyan, nem talál-
ja a saját életéhez vezető utat, csak kocakovácsok vagyunk valamennyien, tüzes 
vasat forgatunk a lehetőségek üllőjén, dallamokat próbálunk kicsalogatni az acé-
los üllőnek képzelt szakmánkból, még akkor is csilingelünk, amikor a sors segéd-
kovácsai úgy odasóznak ráverőjükkel, hogy hiccelő tüzes életünk otromba formát 
kap, forgathatjuk innen-onnan kiskalapács-erőnkkel csak tökéletlenedünk, a sze-
münk előtt megy gajdra minden kovácsolatlanul is szerencsepatkónknak hitt élet-
darabunk és  mire emberkorba érünk megnézhetjük magunk, a nyomorúság kiül 
az arcunkra, ott kuporog kicsi széken ülve és siratja a fiatalságot, ami úgy elszállt, 
ahogyan hirtelen reánk telepedett kéretlenül, durván elzavart gyerekkorunk, már, 
akinek volt ilyen, gyerekszobával persze, anélkül csak utca-gyerek, vásott kölyök, 
árva párák leszünk, akiket még az árvagyerekek ingyen vacsoráin sem látnak szí-
vesen, hiszen mindig többen vannak a kelleténél, belőlük lesz a csőcselék, a huli-
gánok, a felforgatók, akik néha felocsúdva, kikaparják magukat a szemétdombok 

4902                                                  Irodalom 



alól, hogy ők legyenek a nép, akikkel a serény politikusok kitörtetik maguknak a 
sült gesztenyét, amiért ők mindig szószaporítással fizetnek, dajkamesékkel etetik 
a tömegnek nevezett spontánul összekeveredett embereket, pedig ők csak Mun-
kát! Kenyeret! akarnak, a cirkuszról szívesen lemondanának, de nem tehetik, mert 
csupa cirkusz az életük, a közélet pedig még inkább, mert addig nem nyugszik a 
sors, amíg áll a mindig zűrős bál, a talp alá valót valamely párt zenekara adja, a 
táncot, pedig a legújabb divat szerint ropják az elöljárók, s utánuk mindenki, aki 
jót akart, mert ha nem akar, akkor ne csodálkozzon, hogy nem lesz jó neki, és még 
egyéb más baja is lehet, mert a tánc azért tánc, hogy abból ne hiányozzon senki, 
egyen-táncban a mulatság, aki nem hiszi járhat majd maga utána, és a betevő fala-
tokért, nyújthatja a nyakát vagy tornászhat mindenfélét, előbb-utóbb valamely 
horda tagjává zsugorodik, testileg meggyötört, szellemileg töpörödött lesz, éppen 
állatnak való, aki nem gondolkozik és még csak nem is lelkesedik, hanem csend-
ben marad a sorban, ahol agyatlanul menetelhet a mindig utolsónak és legesleg-
jobbnak nevezett cél felé, „Ez a harc lesz a végső!”, még akkor is ha éppen ezt 
sem tudja majd feledni, mert bízva bízik a szerencsétlen, és ecetes könnyeivel 
öntözi a remény génmódosított növényeit, amelyek nem zöldülnek, hanem a sárga 
irigység színeiben nyilallnak az üres agyakba, és azt kürtölik, hogy nem lesz vége 
soha már, mert nem lehet vége a végtelennek, ahol a párhuzamok sem metszik 
egymást, hanem eloldalognak a tizenvalahányadik dimenzióba, a fekete lyukakon 
túlra, ahol a vallástalan isten lakik, és csak megértően mosolyog az embereken, 
akiket a saját képére formált, hogy öreg korára legyen kivel szót váltania, beszél-
getnie, tükre legyen neki, mert maga sem hiszi, hogy ő a legszebb, a legjobb, a 
leghatalmasabb és a legjóságosabb,Tükröm, tükröm, mondd meg nékem!, és ha 
nem a saját igazát mutatja meg neki, akkor  lesújt rá haragjában, mert  ebben is a 
legnagyobb, csak a nevetésben  marad el mögöttünk, mert nem bolond, hogy a 
saját tökéletességén vagy tökéletlenségén nevessen, ilyen ember nincs a földön, 
nem lesz a magasságos égben sem, hogy más bolygókról és naprendszerekről ne 
is szóljunk, s az olyan is ritka, akinek szülőkből is duplát adott, s hogy cifrázza 
sorsát, egyik apját a munkásosztály álmodni képes élcsapatába sorozta még fiatal-
ságában, a másikat pedig a magának kaparó kurta kisiparos szorgalmasabb kate-
góriájába lökte, hogy  folytathassa apja, bajorországi nagyapja és ükapja népmű-
vészetig emelhető mesterségét falura való színes és városiaknak kedves mézeska-
lácsos süteményekkel okozzon örömet a vásárfiára áhítozóknak, gürcöljön génjei-
be oltott szorgalommal és kitartással, ellenségeit, akár segédjét egyetlen csípődo-
bással lökje a megvetés elembertelenítő gödrének valamelyikébe, s csak azért is 
vállalja és végezze a félreállók, a lankadók, az eltántorítottak, a pipogyák , az el-
mélázók, a magukon kívüliek sorsát, mások helyett is, akiknek büdös a munka, a 
robotolásnak az a fajtája, ami nem kényszer, hanem öröm és örömteremtő alkotás, 
pénzért adható és kapható gyönyörhalmaz, ha megelégszünk ennek külsőségeivel, 
a futó szerelmekkel és szerelmeskedésekkel, amelyek úgy hasonlatosak a jól vég-
zett munkához, hogy egyben többek is, ha úgy akarjuk, ha beletemetkezünk, és 
szerelmi bánat, rossz házasság, ridegen viselkedő nők és rokonok  ellen is jó, oly-
kor pénzt is hoz, amiről eleinte azt hisszük boldogít, s elaljasít, hogy aztán vala-
mikor, amikor már késő rádöbbenjünk mindennek a hiábavalóságára, és az egész 
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világ pocsolyás zűrzavarosságából próbáljuk kiemelni a fejünk, hogy legalább 
gondolatainkat futatthassuk a szabadság hímes mezején, ha van ilyen, már hogy 
lenne, hol volna, ha nem itt ezen a sárgolyón, ahol éppen ezeket a nagyszavakkal 
nevezett dolgokat nem találjuk, ha keressük is szüntelen, mert sivatagba szület-
tünk, ahol kortyokban mérik a boldogságot, ez is délibáb, képzeletünk szülöttje, 
akár az előre tervezett fiúgyermek, akinek küldetése van, tovább kell éltetnie a 
család nevét, a családnevéért önmagát kell megvalósítania, nemzenie kell utódo-
kat, mert csak így lehet emlékezésre méltó családtag, akit majd fölakaszthatnak a 
családfára, tisztelje az utókor, s jaj azoknak, akik hanyagságból, összeférhetetlen-
ségből a saját családfájuknak esnek, hagyják, hogy kivágja az érdektelenség, gyö-
kereit is eltüzelje a magukét helyébe akaró akarnokok serege, a rettenetesen nö-
vekvő népesedés folyamatos szökőárja, a fényesre koptatott sínekről  lefordulók 
pánikos menekülése önmaguk elől, Ezt teszem magam is! állapítottam meg kese-
rűn a vonaton, amikor  a dobrudzsai sivár dombok sötétjében utastársaimra pil-
lantva, éjszakai tépelődéseimre tőlük vártam választ, de Bandi  tátott szájából a 
horkolók dörmögésén, fel-felnyilalló légszomjának hangfacsarásaiból, Lálá, aki-
nek a nevét önkényesen magyarosítva következetesen Lalanak ejtettem, merthogy 
feltételezésem szerint, tisztes kolozsvári magyar polgárcsaládból való volt, ké-
nyeztetett, sima, borotvát még nem látott arcához ezt találtam illőbbnek, egész 
lényéből unalmas közömbösség áporodott melege áramlott, és az egyedüllétem-
ben bontakozó félelmemmel küszködve, éjfél után kitéptem magam záporozó 
kétségeim lyukas hálójából, kiáltásra szántam el magam: Ébresztő!, ismételtem 
már-már ordítva, amíg társaim nagy nehezen felébredtek, Megérkeztünk! kiáltot-
tam, Megérkeztünk?, kérdezte Lala, Végre megérkeztünk, Lálá, nyugtázta Bandi, 
és szedelőzködtünk, az állomás egyen épületének homlokzatáról  olvastuk: Poarta 
Albă, szimbolikusan értelmezve Fehér Kapu, jó jel, villant át fáradt agyamon, 
miközben szótlanul indultunk az állomás mögötti vaksötétben egy sárgán világító 
utcai lámpa felé,  amely alatt néhány barakképület árválkodott furcsa összevissza-
ságban, az építőtelep vadnyugati kalandfilmekbe illő sivár környezetét idézve, a 
szegényes épületek közötti teret bokáig érő homok borította, amit folyamatosan, a 
szeműnk láttára átrendezett a dobrudzsai pusztaságon kelt hajnali szél, s ebben a 
parttalan sivatagban kóborolva rátaláltunk a Duna-Fekete tengeri csatorna helyi 
építőtelepének irodájára, egy mindenes szolgálatosra, akinek kedvetlen és szófu-
kar fogadtatásától berezelten addig magyaráztuk magunk, amíg végül az álmos és 
borostás gyötört képű alak, hümmögve megengedte, hogy reggelig az egyetlen és 
dohánybűzösen lábszagú irodában maradjunk; a fáradságtól egykedvűen, karton-
bőröndömet  kezem ügyébe állítva, ledőltem az egyik íróasztalra, híg gondolattal 
nyomott el az álom, amit  egyrészt fellengzősen fogadtam: És akkor mi van?, 
másrészt valamicske nosztalgiával nyugtáztam: Itt aztán már senki sem szólít 
Öcsinek!, s ezzel az elaléltsággal kezdődött hirtelen jött nagykorúsodásom, saját 
felelősségemre vállalt életem, amelynek  aknásított tereire olyan nagyos megfo-
galmazásokkal indultam, amiket csak regényekben olvashat az ember, olyan mon-
datokat, melyeket jóval később pötyögtettem első táskaírógépembe, s tetszetősnek 
ítéltem, nem húztam át 2B lágyságú ceruzám csillogóan fekete szenével, nem 
töröltem dühösen kattogtatással ráikszelve a gépben, hanem hagytam élni vala-
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meddig, legalább addig, amíg képzelt olvasom rátalál és elődeinkhez hasonlóan 
tubákadagként felszippantja, s mint utódaink az asztallapra porciózott halálosan 
fehér anyagot élvezik, amikor  úgy érzik, hogy magukra kell erőltetniük valami 
mást, mint amit a sivár hétköznapok nyújtanak érzelembénító unalmasságukkal; 
„Ha úgy érzed, a munka, amiért megfizetnek, nem érdekel, s a gyár, amelyik ter-
jeszkedik, nem neked épül, a pincér a sarki kiskocsmában nem neked nyitja a hab-
zó sört, az öntözőautó nem érted mossa a járdát, s a fákat az utcán nem neked szé-
pítik, ha úgy érzed, hogy a lányok nem fognak visszamosolyogni rád - jobb, ha 
elmész”?; Tar, nyomás, kelj fel!, figyelmeztetett a kényszerszerűségből elmaradt 
reggeli mosdás helyett nagyokat szipákolva Bandi, s az éjjeli őr kitessékelt minket 
az irodából, kinn tágasabb volt, persze, de a dobrudzsai tájban és kialvatlansá-
gunknak betudhatóan az itt megszokott decemberinél hűvösebb, fintorogtam, de 
már nem figyelmeztettem Bandit, mint utazás közben a vonaton, hogy uralkodjon 
magán, mert  mondta már, hogy rossz szokása volt a szipogás, a bombázáskor érte 
a légnyomás, magyarázta egyszer-többször, eszem ágában sem volt sajnálni, Lala 
pedig elnézett a Bandi feje fölött, magasabb volt nála egy fejjel, Bandi már a vo-
naton leültette, rekedtes fojtott hangján simi-gyereknek nevezte és megfenyegette, 
hogy a tyúkszemére lép, pedig Lala duplatalpú, minőségi bakancsban járt, amely-
ben legfennebb virtuális tyúkszem terem, de ha az is csak olyan, hogyha ráhág-
nak, fáj egy kicsit, ahogyan Lalának sem esett jól és nem volt előnyös neki, hogy 
orrát egy darabig fenn kell hordania ezért, és még sok mindenért, amivel nem 
számolt utazásunk előtt, nem tudhatta, Bandit az aranyláncon fityegő keresztje is 
idegesítette, zavaros dolgok lüktettek a fejében a gazdagokról, s nagypofával hir-
dette, neki a rendszer smafu, őt csakis a pénz érdekli, melót keres, amiért jól fizet-
nek, jelszava: ha alma a lóvé, túró a meló!, ha velünk tart Lala, ő sem lazsálhat; a 
törtetés nem lehet a kenyerünk, komolykodtam, mire ő rögtön visszavágott, hát 
persze, sziszegte, te öntudatból építed a szocializmust! neked sem kellene min-
denáron ritka madárnak lenned, feleseltem, jól kifogtalak, neked nemsokára párt-
könyved is lesz!, stréberkedett, rögtön sípcsonton rúgtam, hülye! ordítottam; fabő-
röndjéből brosúrák  hulltak az utca fagyott homokjára, egy kézmozdulattal vissza-
lökte mindet az alsónadrágjával, stoppolt zoknijával és némi ételmaradékkal 
együtt, láttam, hogy  mutatóujja sárga a nikotintól, bocs, mondtam csendesen, 
kezet nyújtott, és  aztán egy tisztviselővel visszatértünk az irodába, átvette tülünk 
Kolozsváron kiállított úti okmányainkat, délelőtt indul a mini busz, mondta, je-
lentkezzenek a nazarceai építőtelepen, küldő cédulánkon a dátum: 1952. decem-
ber 8, hétfő, az akasztani cigányt vitték, mi magunk mentünk, és hozzá hasonlóan 
sóhajtottuk: Hát ez a hétfő is jól kezdődik! 

Irodalom                                                 4905 



                                       

Székely János: A malmöi toronyház - foto, 2500x1767 



Kovács Ferenc Gábor 

 

Prológus 
Nem tudom ki vagy, miféle lélek, 
Kihez juttatja verseimet a sors? 
Olvasol kíváncsiságból s reméled 
Tollam titkos kérdéseidre válaszol. 
 
Hiába várnád, hogy ellátlak jótanáccsal. 
A bölcs szerepe nem nekem jutott. 
Jártam a világot, néztem jobbra-balra, 
Szabad kezem írószerszámot szorongatott. 
 
 
A múló percet szóval maradásra bírni, 
Erre vágytam már mint kis gyermek, 
Ezerszer és ismét ugyanazt leírni, 
Ezt teszi a költő, mert élni szeret. 
 
2003. április 4. 
 
 

Vágok erős vándorbotot 
 
Vágok erős vándorbotot, 
Bánatommal elindulok, 
Botom késsel kicifrázom, 
Szülőhazám isten áldjon! 
 
Utam széles vagy csak örvény, 
Sorsom bőkezű vagy fösvény, 
Vándorúton nincs megállás, 
Találok-e éjre szállást? 
 
Sípot metszek karcsú nádból, 
Madár dala szól a fáról. 
Sípom hangja elriasztja, 
Lelkemet ki vigasztalja? 
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Ide  hangzik leányének, 
Sietek, hogy odaérjek, 
Csodálatos ének hangja 
A holtat is feltámasztja. 
 
2002 

 
Időmalom 
 
Emléket őröl az időmalom, 
Az álomkép sértetlen marad: 
Leányka hajolgat tarka réten, 
Majd megindul s felém szalad. 
 
Nem virágot szedett a kedves, 
Szíve kereste új otthonát. 
Tudta, vissza út már nem lesz, 
Kötényébe gyűjtötte cipói nyomát. 
 
1998 
 

A másmagyarok 
 
Messze földön élnek a másmagyarok, 
kiket a haza kitaszított 
vagy kalandvágyból lépték át a határt. 
lábuk visszautat nem talált 
mert menteni kellett az egyéletet, 
a boldogulás is cél lehet. 
A bátrak vagy gyávák mentek el? - 
Ezt én nem döntöm el. 
 
Ő, ki remélte, majd hazatér,  
jajgat, mert otthon él. 
Megtanult idegen nyelveket, 
mondaná magyarul, de  kinek? 
Átvette más népek szokásait,  
az idegen vonz és taszít. 
Két világ közt húzza meg magát, 
közben dúdol magyar melódiát. 
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Még mindig reméli, egyszer visszatér, 
Az őshaza megváltást ígér. 
Már lehet, látogatóba megy haza, 
Kéri, hívja anyja szava. 
A vén bolond ősökkel büszkélkedik, 
Gyermek-emlékekbe kapaszkodik. 
Más ember lett, de ő is magyar, 
A sír majd mindent eltakar. 
 
2003. szeptember 14. 
 

 
Üzenet haza 
 
Messziről szólok, 
gyakran üzenek, 
éltem leéltem 
Távol tőletek. 
 
Polgár nem lettem 
se itt, se ott, 
két világ közt 
forgó kerék vagyok. 
 
Nyelvem nem tiszta, 
furcsa keverék, 
mintha más szólna, 
mesterséges beszéd. 
 
Nincsenek tudom 
örökölt jussaim, 
bátyám lett Ábel, 
én vagyok Káin. 
 
Régen még kínzott 
keserves bűntudat, 
akkor átkoztam, 
ma áldom sorsomat, 
 
hogy lehettem itt 
és éltem ott, 
hajrá világpolgár 
szabad vagyok. 
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Másképpen szolgáltam 
szülőhazám, hasznos 
követe vagyok 
a szabadság jogán. 
 
Ha feltámadna most 
jó Édesanyám, 
eladnék mindent 
és élnék Budán. 
 
Ha még élne 
Apám szegény, 
ő tudta jól 
éltem kemény. 
 
Kétszer hal meg 
az a magyar, 
kit majd egyszer 
idegen föld takar. 
 
Bekapcsolom 
este a rádiót, 
hallgatom soká 
a hazai szót. 
 
Aztán kívánok  
jó éjszakát— 
a család nem érti  
az apa szavát. 
 
2004 április 
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Kedvelem a kérdőjelet 
 
Kedvelem a kérdőjelet, 
mondat végén a pont helyet,t 
mintha hattyú úszna felém 
a lehetőségek tengerén. 
 
Kezdődhet a nemes vita, 
meghallgat, mert humanista, 
kérdezhetek ismét újra, 
nem fenyeget diktatúra. 
 
Megértő és engedékeny 
jót mulat az ellentéten, 
nem ír elő: így vagy azt, 
szabad vagy és választhatsz. 
 
Gondold meg szavad, ő elvárja; 
ez a szabadság méltó ára -, 
mint elegáns bonviván 
hajolj meg a viták után. 
 
2004. március. 
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   Kovács Ferenc Gábor  
 
    Koppenhágában él, idős ember. 
Egyelőre ennyit tudok róla, miután 
sikerült rövid telefonbeszélgetésben 
megismerkednünk. Magyarország 
Dániai Nagykövetségén, az Ághegy 
VII. Kötetének bemutatóján találkoz-
tunk a nevével, egy a magyar művelő-
dés  szervezését felvállaló tevékeny 
asszony szólt róla és jutatta el  verseit 
tartalmazó kötetét, a szerkesztősé-

günkbe.  
A nagyváradi Literator kft. kiadásában Csendes csodák címmel  megjelent 

kötete  hátlapján a következő olvasható:  
„Az én családom Csíkkozmásról származik. A falu gyermekeinek évente pá-

lyázatot hirdetek, hogy írjanak pl. Falujukról, terveikről, hogyan töltik a szabad-
idejűket stb. Éven te kapok 15-20 hosszú levelet. A díjak: kerékpár, rádió, táv-
cső... Nagy örömet jelent számomra, hogy követhetem az életüket. 

Írtam már, hogy nekem nincs olvasótáborom. Még családon belül is kevés. 
Utódaim, aligha értik a nyelvet lírai szinten. Dánul pedig nem tudok verselni.” 

Túl a nyolcvanan, Kovács Ferenc Gábor nagy családról álmodik, ahol értik a 
szavát. Hazagondolása élteti és nemes tettekre készteti. Verseiből a szórványban 

élők gondjaira ismerünk. Anyanyel- 
vének  tisztasága példamutató, vers-
formái hagyományosak, dallamosak. 

Ha több ilyen lelkesen tevékeny 
idős emberünk volna, bizonyára re-
ménykedőbben, merészebben gon-
dolhatnánk az európai uniós szórvá-
nyokban élő nemzettársaink második 
és harmadik generációjának magyar 
műveltségben való megmaradására. 
 
     Kovács Ferenc Gábor szeretné, ha 
kötetbe gyűjtött verseit lefordítanák 
dán és svéd nyelvre. Jelentkezőket 
várunk a szerkesztőség címén. 



Lipcsey Andersson Emőke: 
 

Csend ég és víz között 
Látogatás Tomas Tranströmernél 

 
Tomas Tranströmer 1931 április 15-én, 
Stockholmban született, gimnáziumba is itt járt. 1956-
ban pszichológia szakot végzett a Stockholmi 
Egyetemen. 13 éves korában kezdett írni, első 
verseskötete, a 17 dikter (17 vers) 1954-ben jelent meg. 
1997-ben jelentek meg összegyűjtött versei. 
Tranströmer 1993-ban tette közzé rövid önéletrajzát 
Minnena ser mig (Az emlékek látnak) címmel. 
Verseivel a modernizmus, szürrealizmus és 
expresszionizmus hagyományait követve  egyedi, csak 
rá jellemző képiséget teremt, mely bepillantást enged a 
mikrokozmosz és a makrokozmosz titkaiba.1990-ben 
agyvérzés érte. Beszélő képességét elvesztette, jobb 
oldalára lebénult, de alkotó ereje töretlen. Agyvérzése 
előtt elismert pszichológus volt. Számos irodalmi díjat 
kapott Svédországban és Svédország határain kívül is. 
Az irodalmi Nobel díjat 2011-ben nyerte el. 
 

      A szoba nem olyan nagy, de világos, szellős, berendezése egyszerű. A 
legtöbb helyet egy zongora foglalja el, kottákkal tele rakva.  A fedele nyitva, hogy 
bármikor mellé ülhessen a költő, és megszólíthassa a csendet. Hogy a csend mögé 
hatoljon, kívül és belül. Tomas Tranströmer most nem a zongoránál ül, hanem az 
ablak előtt, mely magasan  Stockholm fölött tárul a víz felé. Ég és víz. Jól látni 
innen a kikötőbe igyekvő hajókat, és ide hallatszik a hajókürtök mély búgása. 
Talán éppen ennél az ablaknál ülhetett a költő akkor is, mikor egyik 1996-ban írt 
haikuja eszébe jutott: 

Bent orchideák 
kint tankhajók úsznak el. 
Sápadt telihold. 
Tomas, és felesége Monica már vártak. Délután négy óra van, s bár ilyenkor 

télen a város utcáit már elfoglalja a sötétség, itt fent, ég és víz között még világos 
van. Az ablak és a zongora között ülünk egy kicsiny asztalkánál, melyre hamaro-
san kávés csésze és sütemény is kerül. 

– December 10-e, a Nobel díj átvételének napja emlékezetes, eseményekben, 
benyomásokban gazdag nap lehetett. Melyik volt mégis a legemlékezetesebb pil-
lanat ezen a napon, mi volt az, ami a legerősebb benyomást tette Tomas 
Tranströmerre? 

– Az egész. Minden – feleli tekintetével és mozdulataival a költő. 
Monica elmosolyodik, s megkezdődik az a metakommunikáció, mely hosszú 

évek során fejlődött ki közte és férje közt, s mely lehetővé teszi, hogy Monica 
tolmácsolja a költő gondolatait. 
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– Igen, minden – folytatja Monica Tomas gondolatait. Az ünnepi beszéd, a 
bankett, a műsor. Kiváló művészek szavalták, illetve adták elő Tomas megzenésí-
tett verseit. Nem is gondoltuk, hogy ennyire oldott lesz a hangulat. De nemcsak a 
díj átadásának napja emlékezetes. Sok olyan program volt azon a héten, ami él-
ményt jelentett. Régi hagyomány például, hogy a Nobel díjas meglátogatja a 
Rinkeby iskolát, ahol nagyon sok a bevándorló. Fantasztikus volt az a szeretet, 
amellyel ezek a gyerekek, fiatalok fogadtak minket. Tomas verseit szavalták, és 
elmesélték, mi fogta meg őket a versekben. Ha akadoztak is néha, s az előadás-
mód nem is volt tökéletes, de az az őszinte, mély beleeérzés amellyel a versekhez 
közelítettek, megható volt. Nem volt bennük semmi mesterkélt, valóban azt közve-
títették, ami megérintette őket Tomas verseiben. 

Tranströmer tiszta, világoskék szemében fény gyullad, és fejével int 
Monicának. 

– Igen, azt szeretnéd, hogy elmeséljem, mit mondott az egyik tizennégy éves 
diák – nevet Monica. 

Transtömer mosolyogva bólint. 
– Yusufnak hívták a fiút. Azt mondta, Tomas, el tudom képzelni, milyen sza-

badnak érzed magad, mikor zongorázol. Én ugyanazt érzem, amit te. Szabadnak 
érzem magam, mikor focizom! – meséli Monica. 

Mindannyian nevetünk. A nevetés is felszabadító érzés, akár Yusufnak a foci, 
vagy Tranströmernek a zene.  

Igen, a zene. Tomas Tranströmer a költészeten és a zenén keresztül szólítja 
meg a csendet, hogy árulja el titkait. Hogy árulja el, mi van a szavakon és a han-
gokon túl, és mi van magán a csenden túl. A csenden túl ott van talán az, amit 
valójában sem a szavak, sem a hangok nem tudnak kifejezni. Mégis Tranströmer 
az, aki költészetével talán a lehető legközelebb került ahhoz, hogy kifejezze a 
kifejezhetetlent. 

Úgy tűnik,Tranströmer számára a költészet és a zene egyformán fontos. A 
zenehallgatás és a zenélés létszükséglet. Sok időt tölt a zongora mellett, és bal 
kézre írt darabokat játszik. 

– Van-e kedvenc zeneszerzője, vagy kedvenc zenei stílusa? 
Tomas arca beszédes lesz, fejét ingatja, s bal kezével olyan mozdulatot tesz, 

mintha a zene egészét magához akarná ölelni. 
– Változó, hogy mikor melyik zeneszerző, vagy zenei stílus áll hozzá közel – 

feleli Monica. – Volt például Brahms korszaka, vagy Schubert korszaka, vagyis 
közel állnak hozzá a klasszikusok. Ugyanakkor sok, mai modern zeneszerzőt hall-
gat. Korábban, mikor még járta a világot és sokat utazott, mindenütt olyan felvé-
teleket vásárolt, amelyekből annak az országnak zeneszerzőit ismerhette meg, 
ahol éppen járt, s főleg a kortársakra volt kíváncsi. 

Tranströmer egy nagy, szürke könyv után nyúl az asztalon. 
– Ó, értem, Tomas – mondja Monica kedvesen csipkelődve. – Most dicsekedni 

akarsz, hogy ebben a gyűjteményben lévő zongoradarabokat mind neked, a te 
balkezedre írták! 

Ezen ismét valamennyien nevetünk, de én közben már a következő kérdésen 
gondolkozom. Izgat a dolog, hogy Tranströmer, aki egyetlen haikuba sűrítve is 
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képes felmutatni a mindenséget, aki a szavak mágusa, s akiről az ember azt gon-
dolná, neki igazán nincs szüksége más kifejező eszközre, vajon miért került mégis 
olyan bensőséges kapcsolatba a zenével. 

–Tizenévesként izgatta a zeneszerzés, el is sajátította  zeneszerzés alapjait, arra 
is gondolt, hogy esetleg zongorista lesz, vagyis a zene szinte kezdettől fogva jelen 
van életében. Mi az, amit hiányol a szavakból? Illetve, támad-e hiányérzete, vagy 
érez-e valamiféle akadályt, ha a zene eszközeivel próbálja magát kifejezni?  

– Én rögtön 79 márciusán című versedre gondolok – mondja Monica – Igazam 
van? 

Tomas helyeslőleg bólint. 
– Abban mondja azt Tomas, hogy „fáraszt az, ki csak szavakat mond, szava-

kat, nyelv nélkül”. Ebben a sorban benne van, hogy maguk a szavak jelenthetnek 
akadályt, és állhatnak közénk, s közé annak, amit valójában ki akarunk fejezni. 
Tomas nem zeneszerző, így nem igen mondhatná meg, vajon van-e hasonló aka-
dály a zenében a kifejezendő és a kifejezett között. Azt viszont elmondhatom, hogy 
az utóbbi években a zene fontosabb Tomas számára mint a költészet. Igaz-e, 
Tomas? 

– Igen, igen – helyesel a költő.  
– Akadály nélkül képes vagy befogadni a zenét és bal kézzel játszani is. Külö-

nös, hogy kottát is könnyebben olvasol most, mint szöveget. 
– Kanyarodjunk vissza a költészethez. A Svéd Akadémia a következő szavakkal 

motiválta, hogy az irodalmi Nobel díjat miért ítéli Tomas Tranströmernek: 
„tömör, letisztult költői képeiért, amelyek új fényben mutatják meg a valóságot”. 
Mi a titka, ezeknek a tömör, letisztult költői képeknek? 

– Én azt mondanám, hogy végtelen türelem. Tomas rengeteget dolgozik egy-
egy versen. Valójában nem is írt olyan sok verset, s ez azért van, mert azokat vi-
szont, amelyeket megírt, sokszor évekig csiszolgat – mondja Monica. 

Tranströmerre pillantok, vajon igazat ad-e. Elgondolkozva ül, s kicsit fáradt-
nak látszik. De hamarosan újra megélénkül mikor a felteszem a következő kér-
dést, s úgy találja, fogas kérdést tettem fel. 

– Költészetében mindenütt jelen van az, amit nem lehet leírni, és kifejezni. El-
mondhatjuk-e, hogy az, ami leírhatatlan, egyben természetfeletti? 

A kérdést Monica is nehéznek találja. 
– Tudja, ha Tomas megtalálná a szavakat, s el tudná mondani amit gondol, 

olyan választ adna erre a kérdésre, amiről Ön el is hinné, hogy az a helyes válasz 
– feleli végül. 

Ismét nevetünk, közben csodálom azt a derűt, s  harmóniát, ami ebből a két 
emberből sugárzik. Eszembe jut egy interjú, amit nemrég hallgattam meg, s még 
1983-ban készült. A riporter a titokzatosról, a Tranströmer költészetében jelen 
lévő misztikumról, vagy misztériumról faggatta a költőt. Tranströmer elmondta, 
hogy korai élményei közé tartozik a kozmosszal, a világmindenséggel való össze-
tartozás érzése. Ez az érzés egyszerre volt profán és vallásos élmény. Tranströmer 
az interjúban elmondta, hogy költészetének vallásos dimenziója is van. Ez a di-
menzió azonban szerinte létünk mindennapi tartozéka, olyan, ami természettől 
fogva jelen van, bár napjaink szekularizált társadalmában egyre kevesebben élik 
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meg azt a pillanatot, mikor ez a dimenzió megérinti az embert. Tranströmer az 
Isten elvetésétől, a kételkedésen keresztül, majd egyfajta vallásos rajongáson túl 
találta meg azt az Istent, aki megfoghatatlan. Mint mondta, nem is igen nevezi a 
megfoghatatlant Istennek, mert ilyenkor az ember óhatatlanul is valamiféle antro-
pomorf lényre gondol. 

– Vajon a természetfeletti része a valóságnak vagy nem? – kockáztatom meg a 
kérdést. 

– Azt hiszem –, mondja Monica – kicsit túl absztrakt az a szó, hogy természet-
feletti. – Majd emlékezteti Tomast, hogy egyszer azt mondta, idegenkedik a filo-
zófiától. 

– Ismerünk egy asszonyt – folytatja Monica –, aki úgy tudja felolvasni Tomas 
verseit, hogy az ember úgy érzi, egy másik dimenzióba kerül, s olyan közel a ver-
sek lényegéhez, hogy szinte irigykedik rá az ember. Mégis azt hiszem, s Tomas 
verseiből is ez derül ki, hogy az, amit természetfelettinek nevezünk a valóság ré-
sze. 

A szobában közben besötétedett, Monica lámpát gyújt. Sok mindent lehetne 
még kérdezni versekről, zenéről, mindarról ami absztrakt, és a költő metaforáiról, 
melyek olyan közel hozzák az olvasót a szavakkal leírhatatlanhoz amilyen közel 
csak lehet, de eszembe jut, hogy Tranströmer mindaddig, míg betegsége meg nem 
akadályozta, gyakorló pszichológus is volt. Dolgozott javítóintézetekben, börtö-
nökben, foglalkozott fogyatékosokkal, kábítószerfüggőkkel.   

– Mi az, ami vonzza Önt azokhoz az emberekhez, akik tudatosan vagy akara-
tuk ellenére a társadalmon kívül kerültek? 

– Erről annak idején többször is beszélgettünk Tomasszal – mondja Monica. – 
Ezek az emberek valami olyat képviselnek, ami nagyon valóságos.  A velük való 
találkozás kiemelheti őket abból az egzisztenciális válságból, amelybe jutottak. Ez 
az amit adhatunk nekik, s közben mi is kapunk. Kapunk, mert ezek az emberek 
levetettek minden álarcot, megszabadultak minden szereptől, helyüket keresik, ha 
úgy tetszik, új szerepet, olyat, ami közel hozza őket saját magukhoz. Azt hiszem, 
így foglalható össze, mi vonzotta Tomast a társadalmon kívül rekedt emberekhez. 

Ismét eszembe jut az 1983-as interjú. Abban is szó esett a szerepekről, s arról, 
hogy Tomas Tranströmer nem szereti a szerepeket, s idegenkedik a médiától. A 
médiák is szerepbe kényszerítik az embert, olyan szerepbe, amilyenben ők szeret-
nének minket látni. Elmondja azt is, hogy őt és a költészetét túlságosan is ünnepé-
lyesnek tűntetik fel, holott jelen van benne az élet hétköznapi oldala is, és a hu-
mor. 

– Megfigyeltem, hogy egy felolvasó esten mindenki felölti arcára a legünnepé-
lyesebb kifejezést, ha verseimet hallgatja. De talán ez a szabvány kifejezés amit a 
svédek magukra öltenek, ha verset hallgatnak – jegyzi meg fanyar humorral az 
1983-as interjúban. 

Csend telepszik a szobára. Menni készülök. Búcsúzóul még megkérem a köl-
tőt, dedikálja nekem verses kötetét. Kinyitva tartom ölében a könyvet, míg lassan, 
minden mozdulatra koncentrálva a könyvbe írja a nevét, balkézzel. 

Amint a havas, stockholmi utcán lépkedek, fülembe cseng a Palota című ver-
se: 
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Beléptünk. Hatalmas egy terem, 
csendes és üres, mint elhagyott 
jégpálya, a padló úgy terül el. 
Csukott ajtó. Szürke levegő. 
 
A falakon festmények. Láttam 
holt képek zsibongását; páncél, 
mérleg, hal, süketnéma világban 
harcoló lények, a túloldalon. 
 
Kietlen, rideg térben egy szobor: 
a terem közepén egy magányos ló, 
lám, először észre se vettük 
mert hirtelen ránk tört az űr. 
 
Tengeri kagyló halk mormolása 
a városból úgy libbent fel a hang,  
puszta szobában körbe keringve 
sóhajtva kereste Őt, a fényt. 
 
De más is megjelent. Sötéten 
várt érzékeink öt kapujánál, 
hogy átléphesse már a küszöböt. 
Üveges csendben pergett a homok. 
 
Ideje volt megmozdulni. A ló 
felé léptem. Óriási acéltest, 
fekete, a hatalom maga, mely 
itt maradt, mikor ura távozott. 
 
És szólt a ló: „Egyedül Én vagyok. 
Hátamról levetettem az űrt. 
Itt az istállóm. Lassan növök. 
A csendet falom egyre, legbelül.” 

 
                                                              Lipcsey Andersson Emőke fordítása   

 
 
 
A cikk rövidebb változata a Magyar Nemzet 2012. március 19-i számának mel-
lékletében jelent meg. 
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Tomas Tranströmer rövid életrajza 

 
1931 április 15-én, Stockholmban született, gimnáziumba is itt járt.  
1956-ban pszichológia szakot végzett a Stockholmi Egyetemen.  
Tizenhárom éves korában kezdett alkotni, első verseskötete, a 17 dikter (17 

vers) 1954-ben jelent meg.  
1997-ben jelentek meg összegyűjtött versei.  
1993-ban tette közzé rövid önéletrajzát Minnena ser mig (Az emlékek látnak) 

címmel.  
Verseivel a modernizmus, szürrealizmus és expresszionizmus hagyományait 

követve  egyedi, csak rá jellemző képiséget teremt, mely bepillantást enged a 
mikrokozmosz és a makrokozmosz titkaiba. 

1990-ben agyvérzés érte. Beszélő képességét elvesztette, jobb oldalára 
lebénult, de alkotó ereje töretlen.  

Agyvérzése előtt elismert pszichológus volt. Számos irodalmi díjat kapott 
Svédországban és Svédország határain kívül is.  

Az irodalmi Nobel díjat 2011-ben nyerte el. 
 

Székely  János: A lommai világítótorony (fotó 2500-1721) 
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Tomas Tranströmer 

A nagy rejtély* 
Den stora gåtan  

 

Fordította: Tar Károly 

A fordítást ellenőrizték:  

Békássy Albert, Gaál Zoltán, Lipcsei Emőke, Maros Miklós, Molnár István, 
Neufeld Róbert és Ungváry Tamás.** 

 

Örnklippan 

Bakom terrariets glas  
reptilerna  
underligt orörliga.  
En kvinna hänger tvätt  
i tystnaden.  
Döden är vindstilla 

I markens djup  
glider min själ  
tyst som en komet. 

 

Sasszírt 
 
A terrárium üvege mögött 
a hüllők  
furcsán mozdulatlanok. 
Egy nő ruhát tereget 
a csendben. 
A halál szélcsendes. 
A föld mélyén 
siklik a lelkem 
csendes üstökösként. 
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Fasader 
 
I. 
 
Vid vägs ände ser jag makten  
och den liknar en lök  
med överlappande ansikten  
som lossnar ett efter ett ...  
 
II. 
 
Teatrarna töms. Det är midnatt.  
Bokstäver flammar på fasaderna.  
De obesvarade brevens gåta  
sjunker genom det kalla glittret. 
 
 
 
Homlokzatok 
 
I. 
 
Az út végén látom a hatalmat 
hagymához hasonlít 
az arcok rétegként 
leválnak egymásról… 
 

II. 
 
Színházak ürülnek. Éjfél. 
Betűk lángolnak a homlokzatokon. 
A megválaszolatlan levelek rejtélye 
a jeges csillogásba süllyed . 
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November 
 
När bödeln har tråkigt blir han farlig.  
Den brinnande himlen rullar ihop sig.  
 
Knackningar hörs från cell till cell  
och rummet strömmar upp ur tjälen.  
 
Några stenar lyser som fullmånar. 
 
 
November 
 
Veszedelmes az unatkozó hóhér. 
A tüzes mennybolt összekuporodik. 
 

Kopogtatás bolyong zárkától zárkáig  
és a  fagyott földből feltör a tér.  
 
Kövek fénylenek, mint a telihold. 
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Snö faller 
 
Begravningarna kommer  
tätare och tätare  
som vägskyltarna  
när man närmar sig en stad.  
 
Tusentals människors blickar  
i de långa skuggornas land.  
 
En bro bygger sig  
långsamt  
rakt ut i rymden.  
 
 
Hóesés 
 
Temetkezések sorjáznak 
gyakrabban egyre gyakrabban 
miként az útjelzők 
amikor közeledsz egy városhoz.  
 
Ember ezrek hunyorognak 
a hosszúárnyékos országban. 
 
Egy híd épül  
lassan 
egyenesen a világűrbe. 
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Namnteckningar 
 
J ag måste kliva  
över den mörka tröskeln.  
En sal.  
Det vita dokumentet lyser.  
Med många skuggor som rör sig.  
Alla vill underteckna det.  
 

Tills ljuset hann upp mig  
och vek ihop tiden.  
 

Kézjegyek 
 
Át kell lépnem 
a sötét küszöbön. 
Egy terem. 
A fehér okirat fénylik. 
Különféle árnyak mozdulnak 
Mindenki alá akarja írni. 
 
Amíg a fény utolért 
és összehajtogatta az időt. 
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Haikuk 
Haikudikter 
 
I. 
 
Ett lamakloster  
med hängande trädgårdar.  
Bataljmålningar.  
 
Hopplöshetens vägg ...  
Duvorna kommer och går  
utan ansikten.  
 
Tankar står stilla  
som mosaikplattorna  
i palatsgården.  
 
Står på balkongen  
i en bur av solstrålar –  
 -som en regnbåge.  
 
Gnolar i dimman.  
En fiskebåt långt ute- –  
trofe på vattnet.  
 
Glittrande städer:  
ton, sagor, matematik  – 
fast annorlunda.  
 
 
Lámakolostor 
fényes függőkertekkel. 
Csatakép-festmény. 
 
Reményvesztett fal… 
Galambok jönnek-mennek 
mind arctalanul. 
 
Gondolatsor áll 
mint  palotakertben a 
mozaikcsempék. 
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Áll az erkélyen 
napsugárkalitkában – 
mint a szivárvány. 
 
Dúdol a ködben. 
Halászhajó messze kinn – 
zsákmány a vízen. 
 
Fénylő városok: 
hangok, mesék, számtanok – 
de mind másképpen.  
 
II. 
 
Rentjur i solgass.  
Flugorna syr och syr fast  
skuggan vid marken.  
 
 
Rénbika fényben. 
Légyraj zümmög szüntelen: 
árny a  talajon. 
 
 
III. 
 
En pinande blåst  
drar genom huset i natt -  
demonernas namn. 
 
Ruggiga tallar  
på samma tragiska myr.  
Alltid och alltid.  
 

Buren av mörkret.  
J ag mötte en stor skugga  
i ett par ögon.  
 
Novembersolen ...  
min jätteskugga simmar  
och blir en hägring.  
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Dessa milstenar  
som gett sig ut på vandring. 
Hör skogsduvans röst.  
 
Döden lutar sig  
över mig, ett schackproblem.  
Och har lösningen.  
 
 
 
Gyötredelmes szél 
húz át éjjel a házon – 
a démon neve. 
 
Kérges fenyőfák  
a szomorú mocsárban. 
Minden időben. 
 
Sötétség sodor, 
láttam, hogy szemeiben 
dagad az árnyék. 
 
Novemberi nap… 
sötét árnyam elúszik, 
délibábbá lesz. 
 
A mérföldkövek  
vándorolni indultak. 
Vadgalamb hallik. 
 
Sakkrejtvény fölé 
s fölém hajol a halál. 
Tudja a rejtélyt. 
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IV. 
 
Solen försvinner.  
Bogserbåten tittar med  
bulldogansiktet. 
 
 
På en klippavsats  
syns sprickan i trollväggen.  
Drömmen ett isberg.  
 
Uppför branterna  
under solen - getterna  
som betade eld.  
 
 
 
A nap eltűnik. 
Buldog képpel nézi a  
vontatóhajó. 
 
Szikla párkányán 
reped a varázsolt fal 
Jéghegy az álmom. 
 
Fel emelkedőn 
a nap alatt – a kecskék 
tüzet legelnek. 
 
 
V. 
 
Och blåeld, blåeld  
reser sig ur asfalten  
som en tiggare.  
 
De bruna löven  
är lika dyrbara som  
dödahavsrul1ar.  
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Kék nefelejcs-tűz 
virágzik az aszfalton, 
akár egy koldus. 
 
A száraz lomb és 
a Holt-tengeri tekercs 
egyformán érték  
 

VI. 

På en hylla i  
dårarnas bibliotek 
postillan orörd. 
 
 Kom upp ur kärret!  
Malarna skakar av skratt  
när furan slår tolv.  
 
Min lycka svällde  
och grodorna sjöng i de 
pommerska kärren.  
 
Han skriver, skriver...  
lim flöt i kanalerna.  
Pråmen över Sryx.  
 
Gå tyst som ett regn,  
möt de viskande löven.  
Hör klockan i Kreml!  
 
 
Biblia hever 
agyatlanok könyvpolcán 
felbontatlanul. 
 
Ki a mocsárból! 
Molyok nevetnek és a  
fenyő éjfélt üt. 
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Szerencsém dagad 
és békák kuruttyolnak  
balti mocsárban. 
 
Ő csak ír, csak ír… 
Enyv folyik csatornákban. 
Styx folyón  uszály 
 
Menj esőhalkan, 
susogó lombbal szemben. 
Halld a Kreml órát! 
 
 
VII. 
 
Förbryllande skog  
där Gud bor utan pengar.  
Murarna lyste.  
 
Krypande skuggor ... 
Vi är vilse i skogen  
i murklornas klan.  
 
En svartvit skata  
springer envist i sick-sack  
tvärs över fälten.  
 
Se hur jag sitter  
som en uppdragen eka.  
Här är jag lycklig.  
 
Alléerna lunkar  
i koppel av solstrålar.  
Ropade någon?  
 
 
Rejtélyes erdőn, 
hol ingyen lakik az Úr.  
Falak ragyogtak. 
 
Mászkáló árnyak… 
Tévelygünk az erdőben 
vargányák között. 

Észak hírnökei                                             4929 



 
 
Egy tarka szarka 
makacsul össze-vissza 
futkos a réten. 
 
Nézd, hogyan ülök, 
partra húzott ladikként. 
Itt vagyok boldog. 
 
Fasor poroszkál 
napsugaras kévében. 
Kiált valaki? 

 

VIII. 

Gräset reser sig -  
hans ansikte en runsten  
upprest till minne.  
 
Här finns en mörk bild.  
Övermålad fattigdom,  
blommor i fångdräkt.  
 
 
 
Fű magasodik – 
arca rúnírásos kő 
emlékül áll ott. 
 
Itt egy sötét kép. 
Átfestett nyomor, virág  
a rabruhában  
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IX. 
 
När stunden kommer  
vilar den blinda vinden  
mot fasaderna. 
 
Jag har varit där -  
och på en vitkalkad vägg  
samlas flugorna.  
 
Just här brann solen ...  
En mast med svarta segel  
från för längesedan.  
 
Håll ut näktergal!  
Ur djupet växer det fram --  
vi är förklädda.  
 
 
 
Eljön az óra 
s megnyugszik majd a vak szél 
a homlokzaton. 
 
Ott járkáltam én –  
fehérre meszelt falon 
a legyek gyűlnek. 
 
Most éget a nap… 
Sötétvitorlás árboc 
a régen múltból. 
 
Tarts ki csalogány! 
A mélységből növekszik – 
álcázva vagyunk.  
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X. 
 
Döden lutar sig  
och skriver på havsytan.  
Kyrkan andas guld.  
 
Det har hänt något.  
Månen lyste upp rummet. 
Gud visste om det.  
 
Taket rämnade  
och den döda kan se mig.  
Detta ansikte.  
 
Hör suset av regn.  
Jag viskar en hemlighet  
för att nå in dit.  
 
Scen på perrongen.  
Vilken egendomlig ro -  
-den inre rösten.  
 
 
A halál hajol 
és tengerszínére ír.  
Templom aranylik. 
 
Valami történt. 
Hold ragyogja a szobát. 
Isten tudja ezt. 
 
A tető repedt 
és a halott rám nézett. 
Ez az ő arca. 
 
Hallgasd az esőt! 
Megsúgom titkát annak 
hogyan érsz oda. 
 
Peronjelenet. 
Mily sajátos nyugalom 
e  benső beszéd. 
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XI.  
 
Uppenbarelse.  
Det gamla äppelträdet.  
Havet är nära.  
 
Havet är en mur.  
Jag hör måsarna skrika -  
 de vinkar åt oss.  
 
Guds vind i ryggen.  
Skottet som kommer ljudlöst -  
-en alltför lång dröm. 
 
Askfärgad tystnad.  
Den blå jätten går förbi.  
Kall bris från havet.  
 
 
Stor och långsam vind  
från havets bibliotek.  
Här får jag vila.  
 
Människofåglar.  
Äppelträden blommade.  
Den stora gåtan.  
 
 
 
Kinyilvánítás. 
Az öreg vadalmafa. 
Közel a tenger. 
 
A tenger egy fal. 
Sirály sikolyát hallom – 
integet nekünk. 
 
Isten hátszele. 
A lövés jön hangtalan -  
túl hosszú álom. 
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Hamuszörke csend. 
A kék óriás elmegy. 
Hideg tengerszél. 
 
Nagy és lassú szél  
a tenger könyvtárából. 
Nyugalmam itt él. 
 
Embermadarak. 
Virágzott az almafa. 
Ez a nagy rejtély. 
 

 
 

* Tomas Tranströmer Den stora gåtan című kötetét az Albert Bonniers  
Kiadó (Albert Bonniers Förlag) jelentette meg 2004-ben.  A Nobel-díjas svéd köl-
tő e munkájának fordításával, az Ághegy munkatársai a költő iránti mélységes 
tiszteletüket kívánják kifejezésre juttatni. Munkánknak nincs anyagi vonzata. 

* *  Köszönet az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti 
lapfolyam munkatársainak a fordításban nyújtott önzetlen segítségükért, és külö-
nösen azért, hogy ez alkalommal is példát mutattak a folyóirat indulásakor meg-
hirdetett célunk gyakorlatba ültetéséről, miszerint virtuális közösségünk az immár 
félezernél több  skandináviai magyar alkotó műhelye, s közös szellemi munkánk-
kal, az északi országokban szórványban élő nemzettársainkat szolgáljuk, nyel-
vünk, kultúránk, irodalmunk és művészetünk gyarapítása, és hídszerepünk erősíté-
se érdekében.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Helge Rønning 
Ibsen és a modernitás  

 részlet a nagyesszéből  
 

A bankigazgató mint beteg farkas 
 

A John Gabriel Borkman egyenlőségjelet tesz az ideálok és az illúziók 
közé. Ugyanakkor a korábbi drámák tematikáját is folytatja. Így például a ver-
senyre épülő társadalomra vonatkozó, többek között a Solness építőmesterben 
megfogalmazott kritikát, amihez az individualizmus mint ideológiai álláspont 
kritikája kapcsolódik. Ebből az összekapcsolásból kiviláglik a Brandes-i tannak 
az 1870-es évektől a századfordulóig végbement fejlődéséhez szorosan kötődő 
liberális ideológiának két oldala. A társadalom elnyomó struktúrái ellen irányuló 
harcos individualizmus, melynek nyomai egyértelműen megtalálhatóak A nép 
ellenségében, átalakul az emberfeletti ember életelvévé, amit a John Gabriel 
Borkman ironikus, de egyúttal heroikus megvilágításba helyez. Ez az átalakulás 
egyesíti a John Stuart Mill gondolatainak alapját képező, szabadság és egyenlőség 
jellemezte individualizmust Nietzsche filozófiájának gondolataival. Nietzschénél 
az erkölcsi normák a szabad individuum korlátaiként jelennek meg, és ezért sok 
tekintetben következetességnek tekinthető, hogy Brandes mint a kulturális radika-
lizmus zászlóvivője a szabadság nevében Nietzsche antimoralizmusának egy fel-
vizezett változatát hirdette. Ugyanakkor megjelenik egy, a liberális utópia mélyén 
izzó másik ellentmondás is, nevezetesen a racionalitás és a morál ellentmondása. 
A következetes racionalizmus eltapos bárkit céljainak elérése érdekében, és így 
irracionalitásba csap át.  

Ebben a darabban a verseny Borkman és Hinkel ellentétére koncentrálódik. 
Mindketten ugyanazt az elvet képviselik, de két különböző drámai alakban meg-
testesítve. Mindketten félreteszik a szokásos erkölcsi normákat, hogy hatalomra 
tegyenek szert. A szabad verseny elveit és a szabad, erős egyén korlátok nélküli 
cselekvési jogát  követve élnek. A liberalizmus következményeit jelenítik meg. 
Az erkölcs nem épülhet másra, csak anyagi alapokra. A hatalomért vívott harchoz 
kell kötődnie. A drámában szembeállított elvek szemléletesen mutatkoznak meg 
John Gabriel és felesége, Gunhild harmadik felvonásbeli párbeszédében:  
GUNHILD BORKMAN (legyintve elhárítja a kérdést) Soha nem szerettél senkit, 
csak magadat – ez itt a lényeg. 
BORKMAN (büszkén) A hatalmat szerettem... 
GUNHILD BORKMAN Azt igen! 
BORKMAN ... a hatalmat, aminek segítségével boldoggá tehetem magam körül 
az embereket, minél többet! 
GUNHILD BORKMAN Egyszer ahhoz is meglett volna a hatalmad, hogy engem 
boldoggá tegyél. De nem éltél vele. 
BORKMAN (nem néz Gunhildra) Áldozatok is szoktak lenni... egy hajótörésnél.    

Itt megkérdőjeleződik a hit, mely szerint boldogságot lehetne teremteni 
egy viszályokkal teli társadalomban. A hatalmat mindennél többre becsülő követ-
kezetesen liberális felfogás a közös érdekekre hivatkozva teszi tönkre az egyes 
emberek boldogságát.  
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Borkmant Ibsen olyan hatalomra törő emberként ábrázolja, aki képtelen 
következetesen a hatalom elvei szerint cselekedni. A morális gátlásoktól nem sza-
badult meg teljesen, és ezért sérülékeny. Hinkel erősebb nála, mert vele ellentét-
ben ő nem hisz a barátságban. Hinkel nem csinál gondot abból, hogy magánlevelet 
vagy bármi más előnyt, melyhez hozzájut, hatalma erősítésére felhasználjon. 
Borkman nem elég következetes a hatalom logikájának követésében. Másban is 
bízik, nemcsak saját magában. Ezt ki is használja vetélytársa, aki a polgári ideoló-
gia mögötti elvet a végsőkig követi, nevezetesen azt, hogy az a polgár, aki kanti 
motívumoktól vezérelve, csupán törvénytiszteletből elszalaszt egy haszonszerzési 
lehetőséget, az nem felvilágosult, hanem egy babonás bolond.  

Hinkel és Borkman viszonya azonban egy másik szempontból is érdekes. 
Erősen hasonlít A vadkacsából az öreg Ekdal és az öreg Werle kapcsolatához. 
Mindkét drámában van egy háttértörténet a bizalommal való visszaélésről, a sik-
kasztásról és az árulásról. A szereplők közül gazdasági bűntény miatt ketten is 
börtönbe kerültek. Ketten elbuktak, míg ketten felemelkedtek, gazdaggá, tisztelet-
tel övezetté váltak. Mindkét eset értelmezhető úgy, hogy az egyik barát elárulja a 
másikat. Mindkét darabban egyértelmű utalás van arra, hogy a konfliktus kiindu-
lópontja a természeti erőforrások kihasználása – erdőé A vadkacsában, és ércé a 
John Gabriel Borkmanban.  

 Atle Kittang hívta fel a figyelmet arra, hogy még egy érdekes kapcsolat 
található A vadkacsa és a John Gabriel Borkman között. A címszereplők hasonlí-
tanak. A vadkacsa az első darabban, és akikre utal, mind sérülést szenvedtek, le-
buktak a mélybe, megmentették az életüket, de csak hogy egy illúziókkal teli lát-
szatéletet éljenek egy bezárt padláson, úgy konkrét mint átvitt értelemben: az öreg 
Ekdal vadásznak képzeli magát, Hjalmar a szófán fekszik és érzi, hogy „Egy sze-
gény fényképész otthona persze szegény hajlék”, és olyan felfedezésről álmodo-
zik, amellyel majd felemeli az Ekdálokat. Borkman érzi, hogy megsebesült, ami-
kor Hinkel cserben hagyta. Nyolc évet ült a börtönben, majd újabb nyolc évet töl-
tött a szobájában, elszigetelve és tehetetlenül, saját nagyságáról szóló patétikus 
emlékekkel és hittel.  

John Gabriel Borkman komikus figuraként jelenik meg a drámában, olyan-
ként, aki elvesztette a kapcsolatot a külvilággal, és csak a maga képzeletvilágában 
él. Az önképe és a valóság közötti ellentét éles. De akkor is ilyen nagy volt ez az 
ellentét, amikor még hatalma magaslatán állt. Előszöris nem vette figyelembe an-
nak a valóságfelfogásnak a következményeit, amelyben hitt, és amely szerint élt. 
Bízott Hinkelben. Másodszor, azt hitte, hogy olyan társadalomban él, ahol az 
egyén kibontakozása számára nem jelentenek akadályt a törvények és a közvéle-
mény. A bukott John Gabriel Borkman személyisége nem különbözik lényegesen 
az azonos nevű bankigazgató egyéniségétől. Ugyanannak a személynek e két ki-
adása mindössze társadalmi helyzetében tér el egymástól. Az a John Gabriel 
Borkman, akit a színpadon láthatunk, a hatalommal bíró ember karikatúrája. A 
hatalomra, a magányra és az erőre vonatkozó megnyilatkozásai csak annak fényé-
ben értelmezhetők, hogy egy minden hatalmat nélkülöző ember mondja azokat. 
Az viszont, akinek van hatalma, Hinkel, nem szól. Ő nincs jelen. Beszélnek róla, 
de a háttérben marad.   
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Hinkel az anonim hatalomgyakorlásnak, azoknak az erőknek a képviselője, 
akik cselekszenek, nem prédikálnak. Ebben emlékeztet a nagyhatalmú svéd Wal-
lenberg bankár- és nagyiparoscsalád mottójára: „Agere non vivere”. A párhuzam 
túlzott erőltetése nélkül gyanítható, hogy a Wallenbergek és bankjuk, a 
Stockholmska Enskilda Banken történetének némely eleme húzódik meg a John 
Gabriel Borkman mögött. A bankot, mely egy rendkívül fontos befektetője volt a 
svéd ipar kiépítésének, 1856-ban A. O. Wallenberg (1816-1886) alapította. A ha-
lálát követő évben a bank a merész spekulációk miatt majdnem csődbe ment. Az 
mentette meg, hogy II. Oscar király nyilvánosan bejelentette, hogy pénzt helyezett 
el a bankban, és ez helyreállította a bizalmat. Az 1800-as évek végén a bank újra 
terjeszkedett.  

Mint ahogy arra Peter Madsen a John Gabriel Borkmanról szóló elemzésé-
ben felhívja a figyelmet, a darab sok vonására utal a kapitalizmus ama formájára, 
melyet az Északi országokban részben a Wallenbergék hoztak létre. A XIX. szá-
zad második felében a bankok új gazdasági és társadalmi szerepet kaptak. Már 
nem csak a pénz megőrzésével és forgatásával foglalkoztak, hanem ők lettek a 
befektethető tőke forrásai is.  

Amikor Borkman arról beszél, hogy a természet és a technika kihasználásá-
val miként fogja a tőke hatalmát új vállakozások – gyárak és bányák – létrehozá-
sára fordítani, szavai azoknak a férfiaknak a hangját visszhangozzák, akik ennek a 
nagy modernizációs időszaknak az ipari hatalmait létrehozták. Megdöbbentő az a 
költői kép, amelyet Ibsen Borkman szájába ad: a megszemélyesített természet a 
szabadságért kiáltó leláncolt millió pénzt testesíti meg. Ez a kép jól tükrözi a libe-
rális felvilágosodás-filozófia gondolkodásmódját. De fontos azt is észrevennünk, 
hogy Borkman nem kizárólag a modernizáció képeivel él. Beszédében mítoszokra 
is támaszkodik, például a természet megszemélyesítésével és azzal, hogy önmagát 
„bányász fiaként” említi, és Gunhild úgy beszél róla, „mintha király lenne”, nem 
pedig mint egy kapitalista. Borkman a kapitalista invesztálások lényegével kap-
csolatban megmaradt, a modernnel szemben, egyfajta mítikus szemléletmódnál.  

Borkman és Hinkel kapcsolatának azonban van egy egészen másfajta vo-
natkozása is, nem kizárólag a teremtő beruházási szándék. Hatalmi harcuk közép-
pontja az imtimszféra, melyen belül ugyanúgy kereskedtek a szerelemmel, mint 
egyébként a részvényekkel. Felemelkedése érdekében John Gabriel lemondott Ella 
Rentheimről, a nőről, akit szeretett, és átengedte őt Hinkelnek. De amikor Ellának 
nem kellett Hinkel, az nem habozott, hogy tönkretegye Borkmant, mert rossz üzle-
ti kapcsolatnak bizonyult, ugyanis nem volt képes előteremteni Hinkel számára az 
általa kívánt árut.   

Hinkel és Borkman szerelemmel való kereskedésének a módja megmutatja, 
hogy az Ibsen által itt támadott társadalom mennyire átitatódott a gazdasági érték-
renddel. E példa annak a társadalmi elvnek a szélsőséges következménye, mely 
szerint a kapitalista társadalomban minden viszony áruk, dolgok közötti reláció-
ként értelmezhető. A dráma a pszichés következményekre mutat rá. Borkmannak, 
az iparmágnásnak a bukása tükrözi pszichés árulását. Elárulják, mert ő maga is 
árulást követett el. Ibsen a John Gabriel Borkmanban két elvet, a hatalom és az 
árulás elvét kapcsolja össze, hogy a pénz irányította társadalom emberek közötti 
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viszonyainak hidegségét ábrázolja. Borkman bukása mindkét elvhez kötődik. Áru-
lást követett el, de nem boldogult a hatalommal, és annak ellenére, hogy úgy tű-
nik, meggyőződése szerint teljes mértékben követte annak törvényeit, ez nem volt 
így. Borkmannak sosem volt akkora hatalma, mint amiről álmodozott. Abban az 
időben, amikor ő és mások is azt hitték, hogy volt, valójában csak a hatalom, 
vagyis Hinkel kegyelmének köszönhette helyzetét. Bukása után még mindig a 
hatalomról álmodozik, de éppoly kevéssé látja reálisan hatalomgyakorlói képessé-
gét, mint barátja, Folder a saját költői tehetségét.   

Foldal és Borkman közös jelenetei keserű gúnnyal ábrázolják, ahogy egy-
más illúzióit, zseni- illetve hatalmi álmait táplálják. Az álmok és a beképzelések 
nem tudják meghódítani a világot. A fantázia nem keverendő össze a valósággal. 
Ezért végződik a két sikertelen figura drámája azzal, hogy Foldalt elsodorja egy 
kocsi, míg Borkman a soha el nem nyert birodalmán tekint végig. Egymást egy 
olyan létről szóló álmokba ringatják, melyhez képességeik nem elegendőek. Ma-
gukat kiválasztottaknak hiszik, másnak, mint az átlagemberek. Tényleg különlege-
sek, csak éppen másként, ellenkezőleg, mint gondolják, és amibe egymást belelo-
vallják. Amikor Borkman megmondja Foldalnak, hogy nem hisz a drámaírói te-
hetségében, akkor nem csupán a barátja, hanem saját illúzióit is összetöri. Innen 
kezdve a darab az összetört illúziók és az elbukással járó önismeretre jutás drámá-
ja is.  

E két alak szinte utánozza Hjalmar Ekdalt és Gregers Werlét abban, aho-
gyan egymást beleviszik az önámító keserű hazugságba és színlelésbe. Több ösz-
szefüggésben rámutattak már A vadkacsa és a John Gabriel Borkman nyilvánvaló 
rokonságára, mivel mindkét dráma központi témája ez az önámító hazugság, illú-
ziónak élés. Foldal és Borkman éppúgy támogatják ebben egymást, mint Hjalmar 
és Gregers. Foldal azt reméli, hogy nagy drámájával majd elismerést szerez. Hjal-
mar pedig attól a feltalálástól várja ugyanezt, amin állandóan gondolkodik. Mint 
Ibsen írta A vadkacsához készült jegyzeteiben: „Fényképész, a sikertelen költő 
(...)”. Borkman önámításának tartalma az a remény, hogy eljönnek érte, és felké-
rik, hogy újra ő vezesse a bankot. Gregers, Hjalmar segítségével, az apjával szem-
ben őt megillető helyre akar kerülni. A két komikus pár közötti különbség abban 
áll, hogy Borkman és Foldal egyezségfélére jutott, hogy egymás számára Relling 
doktor szerepét játsszák, és kölcsönösen védik egymás öncsalását. Ez az egyezség 
bomlik föl, amikor együtt belátják, hogy csak egymás illúzióit és „elszigetelt 
nárcisztikus vágyait” támogatták. Mindkét dráma afelé az abszurd drámatípus felé 
mutat, melyet Samuel Beckett (1906-89) a Godotra várva (1953) és Harald Pinter 
(1930–2008) A gondnok (1959) című darabjával valósított meg. Ennek a tragikus 
játéknak a komikus vonásait csak aláhúzza, hogy Ibsen azt mondatja Borkmannal, 
hogy ő és Foldal és a fiuk meg a lányuk komédiában játszanak, nem pedig tragédi-
ában.   

Annak ellenére, hogy Borkman hatalmi vágyai csak illúziók, pontos leírást 
adnak a kapitalizmus ideológiájáról. Borkman több helyen is beszél arról, hogy 
miként fogja a pénz hatalmával felszabadítani a természeti erőket, és egy minden-
ki javát szolgáló új társadalmat teremteni. A XIX. századi liberális ideológiában 
ez a gondolkodásmód ahhoz az elképzeléshez kötődött, hogy az egyének és a tő-
ketulajdonosok közötti szabadverseny és a piac ilyen ideális állapothoz vezet. De 
ahelyett, hogy ez az utópia beteljesült volna, olyan társadalom jött létre, melyben 
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az emberiség osztályokra szakadt, és elnyomók álltak szemben elnyomottakkal. A 
kialakult helyzetben brutális harc folyt a hatalomért és az uralomért. A racionalitás 
már nem a felszabadítási projekthez tartozott, hanem a létért és a legerősebb jogá-
ért folytatott harcra használt kifejezéssé vált.   

Mindez rámutat arra, hogy a librális szabadságideológiában ott rejlenek az 
emberfeletti ember (Übermensch) gondolatának gyökerei. A liberalizmus azt felté-
telezi, hogy a társadalom szabadon, harmonikusan és ésszerűen fejlődhet, és ezál-
tal mindenki számára megteremthető a legnagyobb boldogság, hiszen minden 
egyén szabadon kibontakoztathatja magát. A meglévő vagyoni viszonyok között 
ennek a gondolatmenetnek az a következménye, hogy egyenlőségjel kerül a hata-
lom és az józan ész közé. A felvilágosodás dialektikája című könyvben Max 
Horkheimer és Th. W. Adorno néhány észrevételt tesz az identitás kialakulása és 
az én közötti kapcsolat megnyilvánulásáról. Az én annak függvényében zsugoro-
dik vagy terjeszkedik, hogy milyen esélyei vannak termelő tulajdon és önállóság 
szerzésére. A gazdasági növekedés időszakaiban erős egyéniségek kerülnek elő-
térbe, a recesszió idején gyengék. Ezt a fejlődést ábrázolják a nagy polgári család-
regények, tipikusan Thomas Mann: Buddenbrooks – Verfall einer Familie (1901) 
(A Buddenbrook-ház – Egy család hanyatlása)  

Horkheimer és Adorno egyik fő mondandója az, hogy ez a fejlődés az 
egyedi kisajátítóktól a trösztök totalitárius uralmáig halad. Ez megmutatkozik a 
józan ész és szabadság, valamint a racionalitás és elnyomás dialektikájában. Mint 
írják, a felvilágosodott szellem csak addig ellensége az autoritásnak, amíg ez utób-
bi nem elég erős ahhoz, hogy kikényszerítse az engedelmességet. A természet-
leigázó racionalitásnak, mely a haladás nevében maga alá gyűri a természetet és 
olyan gyárakat épít, amilyenekről Borkman álmodik, van felszabadító és tekintély-
elvű oldala is. A tekintélyelvű változatában az emberek éppolyan anyaggá lesznek 
az uralkodók szemében, mint a természet vált a társadalom számára. Horkheimer 
és Adorno ezt a második világháború alatt írták, és rámutattak, hogy a liberaliz-
mus rövid közjátékából, mikor is a polgárok egymást kölcsönösen sakkban tartot-
ták, miként alakult ki a két világháborúhoz és a fasizmushoz vezető uralom.  

Kijelentéseivel John Gabriel Borkman a „liberalizmus rövid közjátéka” 
utáni eme fejlődést előlegezi meg, a versenykapitalizmus korai szakaszától egé-
szen a korporatív kapitalizmus kialakulásáig. Az erről a fejlődésről tett ellentmon-
dásokkal teli kijelentései négy különböző, de egymással összefüggő perspektívá-
val kapcsolatosak. Először is a természet és a társadalom felszabadítására vonat-
kozó kreatív és utópikus álmairól van szó. Másodszor pedig Hinkellel, a korábbi 
barátjával majd ellenségével szembeni haragjáról. Harmadszor azokról a gondola-
tairól, melyek azt taglalják, hogy miért és mennyiben volt joga mások pénzével, 
bizalmával és szeretetével visszaélnie. Ezekhez kapcsolódnak mind az Ellával, 
mind pedig a Gunhilddel folytatott párbeszédei a hatalom és a boldogság viszo-
nyáról. Ebben az összefüggésben küzd lelkiismeretfurdalással és bűntudattal. Ne-
gyedszer pedig ott vannak „az együttérzés idiotizmusára” vonatkozó megjegyzései 
és az, hogy ragaszkodik önmagának az erkölcsi normák megszegésével kapcsola-
tos felmentéséhez. Ilyenkor nietzschei vadállatként beszél, pedig nem az.  
Az első felvonásban Gunhild az Ella Rentheimmel folytatott beszélgetésében 
Borkmanra mint ketrecben nyugtalanul fel-alá járkáló farkasra hivatkozik. Ez a 
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hivatkozás utalást tartalmaz Nietzsche műveire is, így a Jenseits von Gut und Böse 
(1886) és a Zur Genealogie der Moral (1887) címűekre. Nietzsche ezekben az 
írásaiban több helyen is azt mondja, hogy az igazán szabad férfi olyan, mint a vad-
állat, valódi természete a hódítani akarásból és abból a képességből áll, hogy sza-
badon, a civilizációra, és különösképpen a kereszténységre való tekintet nélkül 
leszámoljon mindennel és minkenkivel, ami és aki akadályozná. A vadállat-
ideálnak része a hatalom és az életörömök akarása. De az erkölcs fejlődése úgy 
megnyomorította a férfi vadállati természetét, hogy már nem képes eléggé gonosz 
lenni. Nietzsche a Zur Genealogie der Moralban ezt a vadállat-embert egészséggel 
és hatalommal telinek, keménynek, nyersnek és durvának ábrázolja. Ezért szerinte 
a nyugati kultúra történetét kettősség jellemzi. Egyik oldalon ott van a hatalomra 
irányuló erős akarat, a másikon pedig egy éppily erős akarat a ténylegesen megtör-
téntek elrejtésére. A tudomány területén végbement fejlődés, a politikai intézmé-
nyeknek és a társadalom erkölcsi szabályainak a létrehozása mind ennek az utóbbi 
akaratnak a kifejeződései. A tudomány objektivitásra és igazságra vonatkozó ide-
áljai mögött az irányításért és uralomért folyó harc áll. Az összes politikai és jogi 
intézmény, csakúgy, mint az erkölcs, a fegyelemben és a hatalomgyakorlásban 
gyökerezik.  

Ez ahhoz vezetett, hogy a szabad, vándorló és vad emberek ösztönei 
irányt váltottak. Az emberek önmaguk ellen fordultak. Ez aszkézisben és önfegye-
lemben jut kifejeződésre, az önfegyelem pedig csak más eszközökkel való folyta-
tása a szabad vadállat büntetésének. De ezt az illúziók fátyla mögé rejtették. A 
vadállat-ember eredeti ösztöneit elnyomták és internalizálták, úgy, hogy az ellen-
ségesség, a kegyetlenség, az üldözés, a rombolás és a hódítás egészséges agresszív 
ösztöneit az egyes ember befelé fordította, mert egyébként büntetés lett volna az 
eredmény. Ennek a fejlődésnek rossz lelkiismeret és bűntudat a következménye. 
Nietzsche leírásában a ketrecbezárt, rácsoknak nekifeszülő állat képét használja.    

Nietzsche elemzése a civilizáció kritikája. Ibsen drámája az egyénről 
szól. De mindketten a hatalom és az erkölcs, a rossz lelkiismeret és a bűntudat 
témáit elemzik. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Ibsennek ez a drámája, és a 
többi késői műve is két perspektívát foglal magában. Az egyik a pszichológiai 
problémákkal foglalkozik, a másik a társadalom és a civilizáció fejlődésével, de 
mindkettőnek köze van a hatalomhoz és az erkölcshöz, és ezért olvasható Nietz-
sche filozófiájának egyfajta ironikus kommentárjaként. Borkman nem szabad. 
Vadállat a ketrecben, a külvilággal való kapcsolatát teljesen elveszítette. A darab 
nietzschei ironikus értelmezési keretének része az is, hogy Borkman kimondja, 
hogy a még első csatája előtt nyomorékká lőtt Napoleonnak érzi magát. Nietzsche 
Napoleont olyan történelmi személyiségnek tekintette, aki kifejezte hatalomvá-
gyát, és megvoltak benne az emberfeletti ember tulajdonságai. John Gabriel azon-
ban nem Napoleon. Hatalmi álmai rokonai Ekdal sötétpadlása képzelt erdejébe tett 
kirándulásainak. És Ibsen nietzschei referenciái tele vannak iróniával.  

A John Gabriel Borkmanban fontos szerepet játszik a bűn és a gyengélkedő 
lelkiismeret témája, részben a férfi-nő kapcsolathoz, részben pedig a generációk 
közötti konfliktushoz kötődően. De ez a téma kapcsolódik a pénz és szerelem, a 
hatalom és boldogság viszonyához. Rendkívül összetett játékot látunk két nő kö-
zött, akik testvérek, de halálos ellenségekké válnak, és két férfi között, akik szin-
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tén barátokból lesznek ellenségekké. Van még benne apa és fia, anya és fia és 
nagynéni. Az első felvonásban Gunhild és Ella Erhartért folytatott rivalizálása 
alapozza meg a köztük lévő konfliktus fokozódását, mintegy megismételve a fiú 
apjáért folytatott rivalizálásukat. A bonyodalmak csak nőnek a következő felvoná-
sokban. Kiderül, hogy John Gabriel, mikor spekuláción elvesztette a mások és 
saját pénzét, Ella vagyonát mégis megőrizte, viszont korábban megpróbálta őt 
„eladni” Hinkelnek. Gunhildet vette feleségül, de az ő boldogságát és fia jövőjét 
és jó hírnevét is feláldozta hatalmi fantáziáinak oltárán. A szerelmet és a boldog-
ságot eladható tárgyakká tette. Elvesztette a boldogságot és a hatalmat is, és abban 
a hiú reményben él, hogy majd jön valaki, és megkéri, hogy térjen vissza abba a 
valóságba, melyet elhagyni kényszerült. Ebben a reményében megmutatkozik, 
hogy hatalmi elképzelései teljesen absztrakt illúziók. Mindez az utolsó felvonás-
ban történik, amikor Ella és ő az új világ megteremtésének víziójáról, és a kapita-
lizmus és a hatalom jelentőségéről beszélgetnek, és arról, hogy ezeknek az álmok-
nak az alapját az képezi, hogy elárulta Ellát és megölte a szeretetet. Ez a záró be-
szélgetés egyébként párhuzamba állítható a harmadik felvonás végén Gunhilddel 
folytatott beszélgetésével. Mindkét nőt, a nővéreket feláldozta hataloméhes álmá-
ért.  
A John Gabriel Borkman a hatalmi játszmáról szól. Ezt a játszmát több szinten 
ábrázolja. Először is ott van a Hinkel és Borkman közötti hatalmi harc. Ez a gaz-
dasági és nyilvános szférában zajlik. Kettejük harcának egyik tárgya Ella 
Rentheim, aki egy másik, a magánszférában zajló hatalmi harcban alanyként sze-
repel, és ott először Borkman, majd Erhart a harc tárgya. Míg a Borkman elleni 
küzdelemben Hinkel osztja a lapokat, Gunhild ellenében Ella Rentheim. A hatalmi 
harc következő szintjére csak utalás van a drámában. Ez a még le nem játszott 
hatalmi játszma.  

Ennek a harcnak a kulcsa a generációs ellentét és a szexuális konfliktus 
összekapcsolásában rejlik, ez utóbbi motívumkör pedig a Solness építőmesterrel 
hozza kapcsolatba a John Gabriel Borkmant. Itt az ifjabb Borkman lesz két nő 
harcának a tárgya, csakúgy, mint az apja volt korábban. Egyikük oldalán a pénz, a 
másikén a szépség és a fiatalság áll. A dráma végén utalás hangzik el arra, hogy a 
Wiltonné, Erhart és Frida közötti idilli háromszög nem marad olyan sokáig idilli. 
Beszédes e tekintetben Erhart mozgása. Ő, aki egy harc tárgya, annak színhelyéről 
egy másik harc közepébe menekül. Először a nagynéni és anyja harcol érte. Akkor 
elmenekül Hinkel otthonába, arra a harcmezőre, ahol apja is érintett. Mindkét 
harcterületről tovább menekül, Fridával és Wiltonnéval, de ezáltal egy újabbra 
érkezik. A dráma harcainak közös vonása, hogy a győztes csak időlegesen állhat a 
hatalom csúcsán. John Gabriel azt hiszi, övé a hatalom, aztán elbukik. Gunhild azt 
hiszi, megnyerte Ella ellenében a John Gabrielért folytatott harcot, majd elveszti 
őt. Wiltonné látszólag megnyerte az Erhartért folyó küzdelmet, de az az előérzete, 
hogy el fogja veszíteni a fiatal Fridával szemben. Mindez arra is utal, hogy a hata-
lom központi figurája – Hinkel – is bukás előtt áll.  

A John Gabriel Borkman jól ragadja meg a radikális idealizmust mint ideo-
lógiát a XIX. század végén körülvevő hangulatot, a csüggedtséget és a beletörő-
dést. Az az ideológia, amely kiindulásképpen a szabad egyén és társadalom jogát 
hirdette, majd boldogságot hozandó a harcos individualizmus révén meg akarta azt 
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teremteni, ebben a drámában átalakult, a hatalomról és az alkotó egyén hatalom-
vágy miatti bukásáról szóló cinikus tragédiává vált. A darab az egész liberális 
társadalom alapja ellen irányul, és egy lét- és társadalmi forma pusztulása felé 
mutat. Sugárzik belőle a kultúrpesszimizmus. A szabad egyén helyett a társadal-
mat most a hatalmas amorális egyén fogja jellemezni.  

 A korszakvég perspektívája pedig a dráma egy másik témájával összefüg-
gő kérdésre vonatkozó nézethez kapcsolódik, ahhoz, hogy milyen lehetőségei 
vannak az ember természet felett való uralmának. A vadkacsában csakúgy, mint a 
John Gabriel Borkmanban, a természet bosszút áll. Amikor a darab végén a cím-
szereplő meghal, úgy érzi, hogy egy jeges kéz markolja meg a szívét, de halála 
előtt még azt mondja, hogy „nem jeges kéz volt ez ... hanem „érckéz” markolta 
meg a szívemet”. Ezáltal létrejön a kapcsolat a közvetlen előtte Ella Rentheimnek 
is elmesélt korábbi vízióival, azzal, hogy miként akarta a természet teremtő erőit 
felszabadítani, és a föld mélyének a kincseit a felszínre hozni. Ebben több rejlik 
annál, hogy Borkman álma a természet ellen elkövetett erőszak lenne, hiszen az 
egész darabon végigvonul a civilizációs ösztönzés, leginkább a gazdasági kódok-
kal kapcsolatban.  

Amikor Ella megérti, hogy John Gabriel eladta szerelmüket az országért, a 
hatalomért és a dicsőségért, és ezáltal megölte nemcsak saját és Ella, de Gunhild 
szerelmét is, a szerelem szélesebb perspektívába kerül. Tönkretett és elnyomott 
természeti erővé lesz. Ez az erő vág vissza, amikor John Gabriel elhagyja a civili-
záció terét, és kimegy a természet jéghideg téli tájára, ahol kiderül, hogy: (...) a 
természeti erők kiaknázásához szükséges anyagi előfeltételek előteremtésére tett 
kísérlet magában hordozza a természetes emberi hozzáállás elnyomását. Hogy 
felhozza a természet kincseit, Ella Rentheim iránti szerelmének a feláldozásával 
el kellett nyomnia saját belső természetét. De a természet bosszút áll: üresség lesz 
úrrá életében.  

John Gabriel Borkman eredeti naív hite szerint a természet racionális ki-
használással uralható. Megélt sorsa, és a darab lefolyásában kifejezésre jutó 
természerfelfogás a felvilágosulttól a mítikus felé haladó változást mutat. Mint A 
vadkacsában, a természet itt is mítikus erővel vág vissza az elnyomására tett kí-
sérletért. A természetet elnyomó, hatalomra törő ember tehetetlenül hal meg ab-
ban a természetben, melyet ki akart használni.  

Dr. Kunszenti Ágnes fordítása 
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Először 1901. november 14-én találkoztunk. Előtte való nap, mikor átsétáltam   

a Kungsträdgårdenen, még virágzottak a  rózsák és őszirózsák az ágyásokban. 
Aztán egy fergeteges hóvihar beborította egész Stockholmot. Mindenki emlékszik 
erre a napra.  

Bent, a hivatalban még estefelé is három nő várta, hogy csendesedjék a 
hóvihar. A hatóságot képviselő rendőrnél üldögéltek, és igen savanyú hangulatban 
voltak, pedig ott sem lehetett szórakoztatóbb ahonnan jöttek. Szürkületkor egyre 
türelmetlenebbül tekingettek kifelé, úgy érezték, szólítja őket a kötelesség. Valami 
ilyesmit érezhet virradat felé falun a szolgálólány is kicsiny kamrájában. Itt a fejés 
ideje! A három perszóna tehát  összeszedte magát, teljesen beburkóztak 
kendőikbe, s elindultak. Akkor én is úgy döntöttem, hogy magam is 
szembeszállok a viharral. Éhes voltam és fáradt. 

Sűrű sötétség ereszkedett a városra. Az utcai lámpák hamar kialudtak a 
szélviharban, ha egyáltalán meg lehetett gyújtani őket. A villamos forgalom leállt. 
A ló vontatta villamosok minduntalan elakadtak a hótorlaszokban. Nem maradt 
más, mint haza gyalogolni a Surbrunns utcába. 

A szél ismét új erőre kapott mikor fölfelé kaptattam az emelkedőn. A 
Nagytemplomnál szélvédettebb volt az utca, de mikor be akartam fordulni a 
Kålbrinken felé, a havas förgeteg majdnem lesodorta a kalapomat. A hó élesen a 
szemembe vágott, szinte vakon botorkáltam tovább. Lent, a Västerlång utcán egy 
gőzvillamos zihált, de tapodtat sem mozdult.  

Mikor az Északi hídra értem, szinte képtelen voltam talpon maradni. A sűrű 
hóesésben megvillant néha egy-egy lámpa a híd túlsó oldalán. Egy lelket sem 
láttam mindaddig, míg végre átküzdöttem magam a hídon. A hídfőnél azonban 
egy összegabalyodott, mozgó, sötét kupacot pillantottam meg.  

Közelebb érve láttam, hogy az a három perszóna az, akik nem sokkal előttem 
hagyták el a hatósági hivatalt. Egy földön csúszkáló férfi fölé hajoltak. Úgy nézett 
ki, mintha vonszolnák.  

– Mit műveltek? – kiáltottam. – A hangom elveszett a szélben, és egy egy 
újabb széllöket ellen kénytelen voltam arcom elé kapni a kezem, miközben a 
szájam tele lett hóval. A jelenet ugyanolyan elképesztő volt mint a vihar. Ki 
akarják rabolni a férfit, gondoltam. 

– Azonnal engedjétek el! – ordítottam. 
A három nő azonban csak bámult rám szürke arccal bambán, értetlenül. Ekkor 

fogtam csak fel, hogy valójában segíteni akarnak a férfinek, aki képtelen volt 
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kikecmeregni egy hótorlaszból. Sikerült kirángatniuk, de a férfi csak tovább 
kiáltozott: 

– A sárcipőm! – hadonászott, hogy féllábon állva megtartsa valahogy az 
egyensúlyát. 

– Doktor, elveszítette a kalucsniját! – sipította az egyik élemedett leányzó. 
– Tünjetek el innen! – mordultam a három nőszemélyre. 
Közben a férfit is megismertem. 
– Tünés, nincs itt semmi keresni valótok! – tettem még hozzá a nyomaték 

kedvéért. 
Hatalmas kendőikbe burkolózva duzzogva elvonultak. 
– Fúj! – fintorította el arcát a férfi.  
Aztán ahogy rám nézett, felcsillant a szeme: 
– Hiszen ez a Róka!  
Vagyis felismert. Egyik régi diáktársam volt, akit ha lehet, elkerülök. 
– Szervusz, Róka! Az ördögbe is, micsoda idő! És pont most kellett elveszíteni 

a kalucsnimat.  
A végén én találtam meg a fél pár cipőt egy hóbuckában, ő pedig vállamra 

támaszkodva sikeresen a lábára húzta. 
– Ismerted ezeket a perszónákat? -– kérdezte. 
– Aligha – feleltem. 
– De doktornak szólítottak. 
Szerencsére nem firtatta tovább a dolgot, hanem azt javasolta, hogy üljünk be 

valahová, együnk és igyunk valamit. Mivel ő is arrafelé tartott amerre én, végül az 
SHT felé indultunk. 

– Mindjárt révbe érünk – sóhajtotta, mikor a távolban egy pillanatra rés nyílt a 
hófüggönyön, s láthatóvá vált a ház, ahova igyekeztünk. – A vendégem vagy! 
Mégis csak te találtad meg a sárcipőmet. 

Rubellnek hívták. Egy évfolyamra jártunk az egyetemen. A végén ő nem lett 
orvos. Megszakította tanulmányait, és azt hiszem, apja nagykereskedését vette át. 
Látszott rajta, hogy van pénze és jómódban él. 

 
A viharos szél úgy nekifeszült az ajtónak, hogy nem tudtuk becsukni.  
NE CSUKD BE AZ AJTÓT! MAGÁTÓL ZÁRÓDIK A NORTON 

AUTOMATA ZÁRÓ SZERKEZETTEL – olvastam az ajtóra akasztott táblán.  
Méltóságteljes lassúsággal záródott az ajtó. Egy idősebb asszonyság, aki a pult 
mögött trónolt, rosszallóan pillantott ránk hímzése fölül, mert a szél a nyitott ajtón 
jó adag havat söpört be a helyiségbe. 

Vizes hó borította fejünkön a kalapot, és vállunkat. A nadrágunk térdig lucskos 
volt. Mindketten óvatosan leráztuk a kabátunkat. A fekete szatinba öltözött 
asszonyság továbbra is szemrehányó pillantásokat vetett ránk. 

A kávézóban csak egy ember üldögélt az egyik bőrkanapén. Arcát a Svenska 
Dagbladet című napilap takarta el. Az újság mögül szivarfüst kanyargott fölfelé, s 
egy pillanatra tétován meglibbent az ajtón beáramló léghuzattól. Rubell 
odakiáltott: 

– Hjalle! Az ördögbe is! Megúsztad a hóvihart? 
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Valóban, emberünk ruházata teljesen száraz, és rendezett volt. Még a cipőjére 
húzott kamásli is száraz volt. Láthatólag még a hóvihar előtt érkezett a kávézóba. 
Nem ismertem ezt az embert. Csak akkor értettem meg, hogy kivel hozott össze a 
sors, mikor Rubell bemutatott minket egymásnak. A nevét mindenki ismerte, 
híres volt, vagy legalábbis hírhedt. Hjalmar Söderberg volt az, a szabadszájú 
Tévelygések és a Martin Brick ifjúsága című könyvek szerzője.  

Tartottam tőle, hogy Rubell régi gúnynevemen mutat be majd neki, melyet 
még Linköpingben, a gimnázimuban kaptam, s tovább vittem magammal 
Uppsalába. Nem szerettem, ha így szólítanak, s mivel Stockholmban nem 
ismerték, már jó ideje nem is szólított így senki. Bár Rubell Hjallénak szólította 
az írót, engem mégiscsak ezen a néven mutatott be neki; Róka.  

Nem tudom, vajon úgy van-e, hogy az ember emlékezetében a legbizarabb 
részletek ragadnak meg, mint például egy automata ajtózáró szerkezet. 
Emlékszem arra is, hogy Söderberg öltönye kiváló minőségű szövetből készült. 
Világos, szürkésbarna anyag volt, benne kissé sötétebb csíkokkal. Emlékszem a 
vékony, finom szivarra és a kézre, amely tartotta. Hosszú ujjai voltak. A lába is 
hosszú volt, láttam, mikor felállt és üdvözölt. 

Aztán sikerült magamból néhány szót kipréselnem Martin Brick ifjúságáról. 
Összefüggéstelen volt, amit mondtam. Azt mondtam, hogy nagyon tetszik ez a 
könyv. Hogy éles kritikát fogalmaz meg kristálytiszta nyelvezeten. Hogy olyan 
élet tapasztalatokat fogalmaz meg, melyekről az ember nem szívesen beszél, de 
minden ember életét döntően befolyásolják. 

– Lám-lám – emelte rám végre tekintetét Söderberg, s a szemembe nézett. – 
Az ideális olvasó. 

Erre jól emlékszem. Aztán még biztos beszélgettünk egy darabig, mert később 
így szólt; 

– Szóval medikus...egy úriember, aki mindig hord a zsebében ciánkáliumot. 
Ezt rögtön azután mondta, mikor Rubell elmondta neki, hogy mivel 

foglalkozom. Hűvösen közöltem, hogy orvos vagyok, miközben Rubell 
bocsánatkérően hadonászott a kezével.  

– Elnézést – mondta Söderberg. – Csak Strindbergtől idéztem, ráadásul elég 
ostobán. 

Lehet, hogy az író, némileg már ekkor érdekesnek talált. Abban azonban 
biztos vagyok, hogy beszélgettünk még a Martin Bricks ifjúsága fogadtatásáról 
is, mert Söderberg azt mondta: 

– Megbántottuk az idealistákat. 
Gúnyosan hangzott, pedig nem biztos, hogy annak szánta. A megjegyzést 

csak kettőnkre éretette, rám és önmagára, de Rubellre nem. 
 
 
Elköszöntünk Söderbergtől, és a kávézóból átvonultunk a vendéglőbe. Mikor 

befejeztük a vacsorát, s hazafelé indultunk, ő még mindig ott ült, de fel se nézett 
az újságból mindaddig, míg Rubell oda nem kiáltott neki búcsúzóul. Ahogy 
kiléptünk, a hóvihar változatlan erővel tombolt. 

Miért mondtam neki, hogy olvastam a Martin Brick ifjúságát? 



A könyv úgy egy hónapja jelent meg, s olvastam róla néhány ismertetőt. Az 
viszont igaz, hogy csodáltam a regényt.  Ugyanúgy csodáltam a Tévelygéseket is, 
anélkül, hogy olvastam volna. Olyasmiről mert írni, amit másoknak csak orvosi 
kifejezésekkel volt bátorságuk körülírni, vagy csupán gúnyt űztek belőle. 

A nemi életet a legtöbben valami olyasminek tekintik, ami komfort érzést 
nyújt, ugyanakkor van benne valami nevetséges is. Én viszont tudok egyet s mást 
a közösülés következményeiről. Ezért álltam Söderberg mellé anélkül, hogy 
ismertem volna a könyv részleteit. A találkozás után elhatároztam, hogy mindkét 
regényt megveszem. Igaz ugyan, hogy jelenleg minden félretett koronám 
adósságom törlesztésére megy, Schöler örököseinek, a két könyvet mégis, és 
mindenáron meg fogom szerezni. 

Ezeken töprengtem hazafelé a hóviharban. A ház kerítésénél észrevettem a 
házmesternét, a vén szipirtyót, aki szintén hazafelé tartott, s úgy tornyosult fején a 
kendő, mint egy hatalmas papírtölcsér. Az utca végén egy igásló küzdött az 
örvénylő hóban. Hirtelen olyan sűrű lett a levegő, hogy a ló teljesen eltűnt benne. 

A szobám teljesen kihült. A háziasszonyom begyújtott ugyan a 
cserépkályhába, mikor felhozta a vacsorát, de a tűz leégett, mert a rácsot nyitva 
felejtette. Az íróasztalon, mely egyben az egyetlan asztal volt, egy tányér állt, 
rajta gyöngyöző zsírba dermedt, szürkés gombócok. Azt hiszem, húsos 
krumpligombócok voltak.  

Mindez már öt éve történt, de még mindig elfog a kétségbeesés és az undor, 
ha rágondolok. Utáltam magamat is, és egész hazug életemet. Kinyitottam az 
ablak szellőző nyílását, és kizúdítottam rajta a tányér tartalmát. Egy szélroham 
havat vágott az arcomba, s azt is visszasöpörte a szobába, ami a tányéron volt. Az 
egész szétkenődött az íróasztalon akár a hányadék, gusztustalan foltot hagyva az 
íróasztalra terített papír alátéten. 

 
A vihart derűs, őszi napok követték, az ég kemény volt, mint a zománc. 

Gyakran elsétáltam az SHT előtt, és benéztem hátha megint ott van Söderberg. 
Amióta találkoztunk, mindkét könyvét elolvastam, s abban reménykedtem, ha 
ismét róluk esik szó, végleg jóvá tehetem korábbi hazugságomat. Mivel nem 
emlékeztem pontosan, utólag az aggasztott, hogy az „éles kritika“ és a 
„kristálytiszta nyelvezet“ kifejezéseket valamelyik ismertetőben olvastam, s az 
író észre vette, hogy ezek nem az én szavaim. A feketeruhás asszonyság 
felháborodva mért végig. Sértőnek találta, hogy mindig csak benézek, de soha 
nem megyek beljebb. 

Miután a hivatalban végeztem a leányzókkal, még sokáig nyugtalanul 
kóboroltam az utcán. Az asztalomra készített étel így mindig hideg volt, mire 
haza értem. Egy este láttam az írót amint belépett a népszerű kocsmába, a 
Rydbergsbe.Utána akartam mennei, de nem mertem. A kabátom kopott, a zakóm 
még annál is rosszabb. Munkába cellulod gallért hordok, s mivel azt magam is ki 
tudom mosni, megspórolom a mosatást.  

Megalázónak éreztem, hogy nem mehettem utána. Felidéztem öltönyének 
finom, enyhén fénylő anyagát. Tovább keringtem a tér környékén, vártam, hogy 
egyszer csak kijön a kocsmából. Azzal sem törődtem, hogy éhes vagyok. Hosszú 
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idő telhetett el, mert esti, elegáns öltözetben urak érkeztek, gomblyukaikba virág 
volt tűzve. Látszott, hogy már túl vannak a vacsorán, s most egy éjszaka is nyitva 
tartó kocsmát kerestek. Ekkor vettem csak észre, hogy teljesen átfagytam már. 
Hazafelé indultam. 

Másnap rendeltem egy fekete, gyapjú szövet öltönyt. A szabó előleget kért, így 
nem tudtam Schölersnek kifizetni a teljes havi adósságomat. Írtam Bertának, aki 
ugyanolyan  fösvény mint a többiek, de talán nem gyűlöl annyira mint azok. 
Valószínűleg nem érti tartozásom hátterét. Nem kértem haladékot, egyszerűen 
csak közöltem, hogy az esedékes részletet csak később tudom maradéktalanul 
kifizetni. 

Ez már valódi tett volt. Vagyis, már akkor képes voltam igazi tettekre. 
 
Végül találkoztunk. Először az utcán, ahol kalapját megemelve fogadta 

köszönésemet, aztán pedig újra az SHT-ben. Három férfi társaságában grogozott, 
és szórakozottan üdvözölt. Nem mertem zavarni, inkább leültem közel az ajtóhoz, 
és rendeltem egy portóit meg egy sonkás szendvicset, mert a büfés nő parancsoló 
pillantásokat lövellt felém. Söderberg nem látta onnan az asztalomat, ahol ült. Így 
mikor távoztam, még csak el se tudtam tőle köszönni. 

 
Mikor elkészült az öltönyöm, keményített lenvászon gallért kezdtem hordani a 

celluloid helyett. Új ruházatomban sokkal bátrabbnak éreztem magam. Kicsit 
túlzás talán, de úgy éreztem, szinte kicseréltek. 

Egy nap, késő délután a Rydbergsben üldögéltem, az ajtóhoz közel, egy 
kicsiny asztalnál. Odakint már sötét volt. Munka után egyenesen idejöttem egy 
pohár portóira. Valamikor karácsony után lehetett, kicsit olvadt, és hideg köd ült a 
víz felett. Az utcai lámpák körül halvány glória varázsolta szelídebbé az 
elektromos lámpák rideg fényét, és elviselhetőbbé tette az est komor szürkeségét.  

Ekkor jelent meg ő az ajtóban. Már akkor levette a kalapját mikor meglátott, 
így csak biccentett a fejével. A tükör előtt, a fogasnál  megigazította a haját egy 
kicsiny kefével, amely akkora volt, hogy elfért a tenyerében. Ekkor a kanapék felé 
indult, ott nézett ki magának egy asztalt, de aztán megállt, mint akinek hirtelen 
eszébe jut valami. A következő pillanatban megfordult, és felém tartott.  

– Már találkoztunk – mondta, de majdnem kérdésnek hangzott.  
– Igen – feleltem, – Rubell mutatott be minket egymásnak az SHT-ban. 
– Úgy van. Ön orvos, nemde? 
 
                                                            X 
 
Úgy írom le az eseményeket, mintha kívülről láttam volna őket, s mintha csak 

most peregnének előttem. Az igaz, hogy talán nem emlékszem pontosan 
mindenre. A tenyérnyi hajkefe viszont olyan részlet, ami igen erősen megmaradt 
emlékszetemben, pedig valójában magát a kefét, nem is láttam. 

Aztán nevezetes eseményben volt részem. Söderberg meghívott az asztalához. 
Nem rendeltem több italt, csak a már megkezdett portóit iszogattam tovább. Nem 
akartam, hogy az alkohol elálmosítson. Éber és erős akartam maradni mindvégig, 
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míg vele beszélgetek. A két könyvet akartam szóba hozni, hogy kiköszörüljem a 
csorbát. 

Az író meggyújtott egy vékony, hosszú, cigarettaszerű szivart, s füst mögül 
figyelt engem résnyire húzott szemmel. Emlékszem, folyamatosan dohányzott, 
utánozhatatlan eleganciával gyújtva meg az újabb és újabb szivarokat. 

– Ön, mint medikus, a gyógyszereket is jól ismeri, nemde? 
– Talán – feleltem röviden.  
– Tehát élet és halál ura – folytatta különös hangon. 
Azt már megfigyeltem, hogy sose lehet tudni, mikor beszél komolyan és 

mikor gúnyolódik. Most, öt évvel később, ahogy e sorokat írom, hirtelen arra 
gondolok, talán ivott, mielőtt beült a Rydbergsbe.  

A kávézót hatalmas csillárok diszítik, s a gázláng szelíd fényt áraszt. A 
füstfátyol mögött elmosódnak az arcok. Az embernek az a benyomása, hogy 
estefelé itt az emberek is megszelidülnek. Ebbe a nagy békességbe néha csak egy-
egy vastagnyakú, frakkba öltözött úriember harsány nevetése hasít bele. 

Jómagam fekete gyapjúszövetből készült öltönyömben ültem, s a gallérom 
csaknem teljesen frissen mosott volt. Ellenálhatatlan vágyat éreztem, hogy 
nagyon őszinte legyek, de nem adódott rá lehetőség. 

– Hallja csak – mondta hirtelen éles hangon, – ha akarná, minden teketória 
nélkül bárkit eltehetne láb alól. 

Elképesztő megjegyzés volt! 
– Mivel orvos, rendelkezésére állnak a megfelelő szerek hozzá – folytatta. 
Igaza volt, de nem tudtam mit szóljak. 
– Adhat a páciesnek valamit, ami ahelyett, hogy meggyógyítaná, vagy 

enyhítené kínjait, átsegíti a túlvilágra. Úgy értem, megtörténhetne ilyesmi. 
– Persze, történhetne ilyesmi. De mondja csak Söderberg úr, hogy jut ilyesmi 

eszébe? 
– Ez csak egy ötlet, egy hipotézis – felelte, – egy gondolat, amitől nem tudok 

szabadulni. 
Mindketten hallgattunk egy ideig. Ha jól emlékszem, szájához emelte a 

whiskys poharat, kiitta, s egy újat rendelt. Ápolt körmeit figyeltem, ahogy finom 
ujjú kezében a poharat tartotta. Az ital lágyan csillogott, mint a borostyán. Mikor 
újra megszólalt, azt mondta, izgatja a téma, és érdemes volna vele foglalkozni. 

– De hogyan valósítható meg a gyakorlatban, arról fogalmam sincs. Szóval, 
mit kell csinálni? 

– Értem már. Írni akar a témáról – mondtam megkönnyebülve. 
– Persze – bólintott. 
Valószínűleg sokat töprengett a dolgon, mert kész ötlettel állt elő, hogy 

szerinte egy szívbeteg a legalkalmasabb alany. Egy kitalált szívgyengeség, hajlam 
az infarktusra.  

– Az orvosa hamis diagnózist ad. Nem lehetetlen, igaz?  
– Valóban nem. 
– És aztán, ha én vagyok az orvos, mit adok neki? 
Elbizonytalanodtam. De szinte gyerekes volt a kíváncsisága, ahogy nagy kék 

szemeit rám emelve teljes bizalommal nézett. Ha nem csupán az írói vágy 
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vezérelte volna, hogy minél többet tudjon meg a dologról, akkor nem faggatott 
volna olyan nyíltan erről az ugyancsak különös témáról.   

– Káliumcianidot – vágtam rá gondolkodás nélkül. 
– Nem fog látszani a hatása? 
– De bizony, fog. 
– Úgy értem, hasonlít majd egy szívszéhűdéshez? 
– Ebben bizonyos vagyok – feleltem. – Úgy érti, az orvos adja be a mérget? 
– Természetesen! 
– Mintha orvosság lenne? 
– Pontosan. 
– Akkor legjobb, ha jelen van a beadásnál, és aztán ő állítja ki a halotti 

bizonyítványt. 
Söderberg hallgatott. 
– De az ilyen orvos lelkiismeretlen – közöltem. 
– Egyáltalán – vetette oda röviden. 
Beszélgetésünk után Söderberg hamarosan távozott. Ragaszkodott hozzá, 

hogy köszönetképpen a számára értékes beszélgetésért, ő fizesse az én számlámat 
is. Pedig szerintem nem volt mit megköszönni, és ráadásul még arról sem 
beszélgethettem vele amiről akartam, a két könyvről.  

  
* 

 
 
* Részlet az idei Budapesti Tavaszi Könyvfesztiválon, az Orpheusz Kiadó 

gondozásában megjelenő regényből. 
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Bendes Rita  

Whitmaniada Groruddalensia 

 
 
A völgyet éneklem 
 – nem a tömbházakat, a raktár- s gyárépületeket, 
utak hálóját, síneket, bár meglehet, ők is dalba illenének – 
hanem magát a völgyet, 
 dalom a számtalan fát dicséri: a fehér nyírfatörzseket, melyeken felragyog 
a napfény, 
 vagy palást lesz a köd, 
 a nyírfalombot, mely zsenge zöldről érett nyár zöldre, s őszaranyra vált, 
  nyírfalombot, mely hullámzik, susog, majd pörögve hull alá; 
 az égereket, melyek híven követik a kanyargó Alnát – sötét rajzolatként, 
  a párát, mely szemmagasságban lebeg a víz fölött, 
  s amelyet nem tudtam lencsevégre kapni. 
A bükköket éneklem Hellerudåsenen, melyek egy sötétkék-bézs-szürke novem-
beri szivárvány egyik sávját adták, 
  s jobboldalt a foghíjat a fák közt, ahogy a vonatról láttam. 
A tölgyeket éneklem Grorud állomásnál, kinyújtott karjukat, melyek felosztják a 
hajnalt: 
           fasort alkottak valaha, az állomás fénykorában, 
  most kerítés mögött állnak, fenségesen, más világba illőn. 
Az Alna-tavat éneklem: az üzemek közt hirtelen feltűnő szépséget, nyugalmat és 
csöndet, 
 a sziklás hegyoldalt, s a víz tükrében önmagát csodáló fenyőfát, 
 a sok vadkacsát, sirályt, amelyek vissza-visszatérnek, 
  akár a fecskék, melyek itt isznak nyaranta, 
  az íriszeket, a nefelejcs-szőnyeget, a nádat, mely elrejt kiskacsát, 
  hal- és békafiat, 
  a köveket, melyek terelik a sodrást, s melyektől hol hangosabb, hol 
halkabb  
  a csobogás, míg el nem tűnik a víz az út alatt. 
Emlékszem a két kőrisre a grorudi temető felé, az egyik harminc méteres volt, 
            ott álltak a keresztútnál, meglágyult tőlük a téli fény, 
  de múlt ősszel kivágták őket – a svéd favágó szerint rádőltek volna 
a házra – 
  csakhogy láttam a törzseket, hatalmasan, hibátlanul, semmi kór 
nem rágta őket, 
 s azt gondoltam: barbárok, Yggdrasilt vágták ki, az ős-világfát,      

melyet a bölcsesség forrása táplált, 
  s jól leplezett örömmel néztem, hogyan pattant vissza a fejsze a 
kisebbik törzsről, 
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mintha fémről pattant volna – 
  bár legszívesebben megsirattam volna a két fát. 
A temetőt éneklem, a napfényt, mely éppúgy meglágyul itt, mint az árnyak, 
            a madarakat az ösvények menti fákon, bokrokon: dalolnak éltetőn, 
rebbennek riadtan, 
  és a sírkövek lélek-verebeit, a mécseket, melyek halványan, de  
égnek egész éjjel, 
a rózsaszín grorudgránitból emelt templomot, az erős várat, a szépen hangzót, 
  ahol az éneklő, imádkozó olyan kevés, 
             a templomfalak a közeli sziklafalakat idézik, rendezetten, 
  sziklákat, melyek nyírfát, fenyőt nevelnek maroknyi földön is. 
A kilátást éneklem a templomfaltól, a lakótelepek, üzemek vízszintes sávjait: 
             sivatag volna itt, ha nem foglalná vissza a foghíjakat az erdő, 
   s nem töltené meg őket játékkal és színnel… 
Volna még bőven miről énekelnem… – időt kérek, időt 

          hadd ismerjem meg lépésről lépésre új otthonom. 
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Donát László Levente: Részlet az Óvárosból nr.2  
(a kísértetpincében)  

olaj vásznon, 25x30 cm, 2006 



Szilvássy Erika 

Hamsun gyermekei  

  

Szeretettel és érdeklődéssel ültem le a kötet mellé. Vajon milyen a – zömmel 
gyermekeim és unokáim korosztályába tartozó – mai norvég költő- író- és műfor-
dító-nemzedék? Mit gondolnak a világról? Eljutnak-e hozzám gondolataik és 
érzéseik az életkori, nyelvi, földrajzi és életszínvonalbeli különbségek ellenére? 
Ha eljutnak, mit váltanak ki belőlem? 

Próbaolvasás. Kinyitom valahol, ahogy szoktam. A 93. oldalon Agnes Katrine 
Hagen rajza. Egy kis kerek erdő. Jávorszarvas-agancsok “kukucskálnak ki” a fák 
menedékéből. Milyen érdekes! Ezek a fák karokat nyújtanak egymás felé! Talán 
azért, hogy ne tépje ki őket a szél, hogy óvhassák a szarvasokat. Az erdő hirtelen 
megtelik élettel. Most látom csak, hogy ezek nem is karok, hanem a fák közé 
beékelődött szarvasok lábai! Vagy karok és lábak együtt? A szarvasok hátukkal 
és lábaikkal óvják a fákat, hogy azok állva maradjanak! A fák maguk közé zárják 
a szarvasokat. Tökéletes szimbiózis. Biztos, hogy szarvasok? Biztos, hogy erdő? 

Soha jobb üzenet, soha jobbkor. Mintha az északi képzőművész kifejezetten hoz-
zánk, magyarokhoz szólna. Pont most, amikor az erkölcsi és gazdasági válságát 
élő Európa közepén egymásba kapaszkodnak a családok és kisközösségek tagjai. 
Amikor a válság hatására javulni látszik az értékrend. Amikor spontán nő a szoli-
daritás. Hogy sikerüljön talpon maradni valahogy, hogy segítsünk a hozzánk kö-
zel állóknak, a szomszédainknak, a barátainknak, ismeretlen védteleneknek. Ez a 
minden élőlénynek otthont adó erdő lehetne persze országnyi, de akár Európa 
méretű is... Ha volna bennünk elég éleslátás, elég becsületesség, elég kurázsi. Ha 
tisztelnénk és megbecsülnénk a természetes rangsort. Ha szeretnénk, vagy leg-
alább egy kicsit megértenénk egymást. Ha le tudnánk vetkezni az önzésünket. Ha 
naponta megharcolnánk a jogainkért. Legalább azokkal az érdekcsoportokkal 
szemben, amelyekbe belebotlunk... 

Szerkesztői bravúr, hogy nem kell azonnal másféle gondolatokra váltanom. A rajz 
fölött Tyra Teodora Tronstad verse olvasható a boldog családi este melegéről, 
amely mindenkinek kijár. Carpe diem!  Kicsiben. Élni, a szeretteink között lenni. 
Kell több? De mit jelent a vers utolsó két sora a gyászról? 

Máris fokozott érdeklődéssel kezdem el olvasni Tyra Teodora költeményeit. 
Őszintén meglep, hogy fiatal kora ellenére milyen mély gondolatai vannak a ha-
lál és az élet soha véget nem érő kapcsolatáról. Ráadásul ebben a sorrendben. 

A halál a “modern” társadalom tabutémája. Kellemetlen esemény, amelyre jobb 
nem gondolni, amelyet gyorsan el kell felejteni, hogy mielőbb rohanhassunk visz-
sza, értelmetlen életformáinkhoz. Pedig életfilozófiánk alapjává kellene tennünk 
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a “Memento mori!” bölcsességét. A halálra többnyire csak közvetlenül a saját 
halálunk előtt gondolunk, amikor már késő. 

Ez a fiatal nő okos szeretettel provokálja olvasóit. A Hétfő reggel-ben egymás 
mellett létezik a halál és az élet: halottak türelmes sora vár ügyintézésre a temet-
kezési vállalat előtt: “Hűtőkamrából, hintaszékből, konyhakertből, építkezésekről 
jönnek.”. Eközben az életet az induló új nap hangulatfestő fogalmai jelzik: frissen 
lefőtt kávé, a gyerekek reggeli, ribizlis tejbegríze, a temetkezési vállalat késve 
érkező, sebtében felöltözött, félig még alvó asszisztensének zárban csörgő kul-
csai. Tyra Teodora Tronstad olyan ember lehet, aki minden pillanatot átenged a 
lelkén (Ismerős utca; Jó reggelt az élőknek), s akinek napjait áthatja a szeretet 
(Törékeny, kicsi világ) és az életigenlés (Vázlat egy sír mellett). Nagyon megked-
veltem őt. “Hiányzik a szomorúság melegsége.” – írja Ilyen a gyász című, gyö-
nyörű versében. 

Ha még fiatal vagy, életed delén innen, Tyra Teodora Tronstad verseivel kezdd el 
a kötet olvasását! Nem fogsz elszomorodni. Észreveszed majd, hogy mennyi ér-
dekes, szeretetre méltó emberrel vagy körülvéve nap mint nap.  Évmilliárdokat 
vártál arra, hogy pont itt, pont velük együtt, ugyanazt a levegőt szívd. Egy kar-
nyújtásnyira vannak tőled. Nekik is csak ez az egy életük van. Ők is meg fognak 
halni, ahogy te is. Közös a sorsunk. Arra várnak, hogy észrevedd őket, hogy rájuk 
nézz, ha velük beszélsz. Hogy megérezd, ha bajba kerülnek. Hogy ne nagyítsd fel 
a hibáikat, hogy esélyt adj nekik a változásra. Hogy változz te is. Akit megérin-
tesz, az téged is megérint. Ez az egyetlen útja annak, hogy ne legyünk magányo-
sak – sem életünkben, sem halálunkban. 

A ma élő 7 milliárd ember (pont kétszer annyi, mint 18 éves koromban, 1963-ban 
volt) minden egyedére hozzávetőlegesen az emberiség 15 halottja jut. Nem a ha-
lál ténye rettenetes, hanem a halálhoz – és ezáltal az élethez – való torz viszo-
nyunk. Ezért élünk egyedül a sokaságban. Mona Høvring több versében is felbuk-
kan a magány és az elidegenedés témája (Jobb, ha nem vagy egyedül; A világ 
mint olyan; Mondd, te bogártudós). 

A halál témája Dan Aleksander Andersen költészetében is előfordul. A klasszikus 
ihletésű Minden nap az álszent életünkről, A hamuból című vers az elmúlásról 
szól. Ünneplés című verse fricska az élőknek, akik süketen és vakon ódáznak a 
ravatalnál a halálról, pedig a halál mit sem ér az élők figyelme nélkül (“Csak az 
élők figyelme teszi naggyá a halált”). Dan Aleksander érdekes, eredeti egyéniség. 
Verseiben elképesztő találékonysággal járja körül a társra találás, a “Sem veled, 
sem nélküled!” témakörét (A bohóc esküvője; a háziállatok hűsége; Felemás pár; 
Emlékkönyv). 

Löffler Ervin szobraiból ezzel szemben tökéletes harmónia árad. Ezek a szobrok a 
szilárd anyagra ható, mindent lekerekítő, simává, célszerűvé varázsoló földi ener-
giákat juttatják az eszembe: a mozgásban lévő vizet, a szelet, magát az alkotó 
embert. Meg a dolgok egymásból következését, egymás mellett élését, egymás-
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hoz simulását, a távolságok optimumát. Értő kezek nyomán mennyi líra van a tö-
mör anyagban, és milyen széppé, szerethetővé, csodálhatóvá válik maga az anyag! 
Jó volna megtapintani, végigsimítani... 

Ahogy csodálatos anyag a víz is. Jon Ståle Ritland – H2O című versében – folyé-
kony lételemünk ezer arcán keresztül, termékeny fantáziával hívja az embert iz-
galmas, dinamikus, belső időutazásra, a fogantatás előtti léttől a halálig. Akárki 
választotta ki a kötet számára, remek választás volt. Ez tipikusan olyan vers, 
amelyben a műfordító szinte társszerző, különben nem válhatna képpé, tájjá, nem 
kaphatna átvitt értelmet magyarul is a szó. A versben együtt él, egyszerre lüktet az 
északi táj ezernyi, örök szépsége és a szűkre szabott emberi sors. A vers befejezé-
se, a halál lefestése olyan megható és a maga szomorúságában mégis annyira fel-
emelő, hogy megszólal bennem a zene. Beethovené... Eddig azt hittem, hogy élet-
ről és halálról csak a nők tudnak mindent: amikor kicsusszan belőlünk az új élet, 
egyszerre éljük át az első felsírás boldogságát és az utolsó sóhaj fájdalmát. Hát 
nem. Tévedtem. 

Jon Ståle Ritland: H2O (részletek) 
H2O (Hydrogenesis) 
 
a vízfelszín robbanásszerűen törik 
mielőtt lesüllyedsz 
lelked mélyén szétválik 
az éjtől a nappal 
  
de ma tüzel a fény 
ismeretlen kéz 
formál téged 
  
a holdhal lezárt szája mögött 
medúza lebeg a sötétben 
... 
H2O (Keresztelés) 
mondják, a hit hegyeket mozgat 
s olyan, mint a víz 
természetet formál 
s az abszolút mélybe tart 
  
a cseppről van szó 
mi a kelyhet naggyá teszi 
Isten tisztító vizéről 
vagy a Jézus lába alatt 
szilárd tengerfelszínről 
  
az örök változó őstenger 
molekulája az első sejtben 
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az ős-szülő magzatvize 
a történelmet formáló 
az életadó víz 
a táj zeneszerszáma 
  
a keresztvíz betekintést ad 
egy másik világba 
tükör, amely feltárja vízjegyeid 
s a lelkiismeret sok arca közül 
felismered az egyetlenegyet 
  
e cseppek alá tartják fejed 
hogy ismétlődjék a történelem 
hogy te is formálódhass 
kemény, lágy erők alatt 
magán- és mássalhangzók 
ködében felhangzik a neved 
... 
H2O (Vízfelület tükrözi a megszületést) 
a hegycsúcson a Nap-szem 
az égbolt kiterjedését figyeli 
  
a víztükör felületén 
az öregedés arcvonásai 
  
emberfia vagy 
apára emlékeztető jegyekkel 
  
mikor a fej víz alá merül 
darabokra törik az arckép 
  
s ne is reméld az eredetit 
cserepekből visszaállítani 

  
Míg John Ståle Ritland versében a “Nap-szem” nézi a víztükörben a halandó halá-
lát, Tone Gleditsch Stabell “többtételes” költeményében (Variációk az Északi-
tengerre) egy magabiztos, szabadságra vágyó ember csodálja – egyenrangú fél-
ként – a “titáni” természet ezer arcát, úgy, ahogy azt csak egy északon élő, a ter-
mészeti jelenségeket hasonlatokká, hangutánzó szavakká, mások által is elképzel-
hetővé alakítani képes, fantáziadús, ereje teljében lévő, fiatal ember láthatja. Erős 
vers, női színekkel. Az ilyen nőknek kellene alakítaniuk az egész világ sorsát. 
Vagy legalább hagyni őket jobban beleszólni a dolgok folyásába. (Van ilyen vágy 
a nőkben. Valaha bennem is volt. Kristine Naess ki is fejezi ezt Sajnos című költe-
ményében.) A Variációk az Északi-tengerre befejező része (Szabadon) egy percre 
visszahozta a fiatalságomat, a saját szabadságvágyamat... 
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Tone Gleditsch Stabell: Variációk az Északi-tengerre – Tánc 
  
Szálfaegyenes, toronymagas isten, tipegő dáma 
táncoló titán. Vállak, karok és lábszárak 
emelkednek, alábuknak. Zsugorodó, megnyúló 
szeszélyes izmok. Mosolytalan, rezzenetlen arc. 
Feszült elővigyázatosság rejtezik a testben. 
  
A magányos horizont végtelen vonalán 
hullámok ringatják a hegyek sziluettjét. 
Kiüresedett, elárvult vonulatok, örökös 
változásban a felhők a tenger határán. 
Felettünk, alattunk. Fent, majd lent. 
Lendül a karja felénk. Táncol velünk 
homlokát döngeti a hajótörzsnek. 
Saját légzés-ritmusára ringat – 
beszívja, kifújja, beszívja, kifújja. 
Elerőtlenedő arcát mutatja, imbolyog. 
  
Egyik oldalon, másikon. Sófehér fényű 
táncoló ajkak az aranyhabos tarajokban 
álmodozó szemhéjak csukódnak, nyitódnak 
pillangószárnyak nyitódnak, csukódnak. 
Piruett. Örvénylő, pezsgő zöld 
csontfehér hullámfésű a hajban. 
  
Tone Gleditsch Stabell: Variációk az Északi-tengerre – Szabadon 
  
s akkor galambok jöttek sirályangyal-kísérettel 
  
a tollak fehérebben ragyogtak 
gőgösebben, mint istenek arca, barázdáltabban 
mint megannyi szikla a tenger mélyén 
  
egy angyal méltó a félelmünkre 
  
de én egyenest előretekintek 
át a galaxisokon 
ereimben világító tengeri moszatok 
  
repülök boldogan, szabadon 

  

Marte Huke szép versei a természet szelídebb arcát villantják fel (Évszakok; Kerti 
dallamok; Ősz és tél stb). Egy fordítási gyöngyszemet is találtam közöttük (Csepp 
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a dalban). Olyan ritmusos, találékony fordításban dalol, pereg, ketyeg, kattog, 
csöppen dalba benne az eső minden cseppje, hogy az embernek kedve támad 
csatlakozni a teljesen átélhető jelenség leírójához, s szájába gyűjteni a játékos 
vizet. 

Ståle Ritland verse alatt Agnes Katrine Hagen egy másik, igen kifejező rajza: egy 
térbeli puzzle, amelyet ebben a formában biztosan nem lehet kirakni. A világ, és 
benne az életünk (ahány ember, annyi “világ közepe”) kétségtelenül bonyolulttá 
vált, s – ne reménykedjünk – most már az is marad. Egymás életét esszük, egy-
mást próbáljuk kiszorítani ezen a gyönyörű golyóbison, bevetve minden látható 
és láthatatlan fegyvert. Egyszerűbb és látszólag hasznosabb, mint egy kicsit tisz-
telni, netán szeretni egymást.  

Európának ezen a részén, ahol élek, mindennapi kenyerünk a demagógia: a fél-
igazságok “mantrázása”. Ezzel homályosítják el az emberek tisztánlátását, ezzel 
bunkózzák le ellenfeleiket a kiválasztott/önjelölt “elit” tagjai. Aki tehetséges, 
szorgalmas, és mégsem esik el a “csatában”, még nem biztos, hogy talpon marad. 
De nem ám! Akkor mire valók lennének az előítéletek?  Az előítéletek legna-
gyobb igazságtalansága, hogy elveszi az érintett csoportok törekvő, igyekvő tag-
jai elől a kibontakozás, kiteljesedés lehetőségét. 

Szóval, azt a bizonyos térbeli kirakóst csak egy természetes hierarchián alapuló 
társadalom volna képes úgy-ahogy szétszedni és összerakni. Olyan társadalom, 
amelyben mindenki a maga kiérdemelt helyén van. Ám ezen a ponton abba is 
hagyom a fejtegetésemet, mert szeretnék optimista maradni. 

Egyéb zsákutcás gondolataim felvázolása helyett ezért inkább  leegyszerűsítem a 
problémát. Az emberek még Európa boldogabb, északi felén sem élnek súrlódás-
mentesen. Ott is vannak munkahelyek, munkahelyi konfliktusok, kisebb-nagyobb 
jogtalan előnyök, magánéleti válságok. Valószínűleg ott sem haszontalan, ha az 
emberek időnként félbehagyják a szorgos munkát, s fontosabb döntéseik előtt 
szétszedik, és szétterítik az asztalon a térbeli puzzle elemeit, majd megpróbálnak 
minél többet összeilleszteni belőlük. Mielőtt mások rakják ki helyettük – a maguk 
hasznára. Esetenként ugyanazok, akik golyóvá göngyölték az egészet... 

A filozofikus beállítottságú Steinar Opstad gondolatai –  szabadon mozogva tér-
ben és időben – mintha szintén erre a háromdimenziós kirakósra “rímelnének”, a 
háború és béke sorskérdései mentén (Lelepleződések; Fegyverszünet Gázában, 
Oslóban havazik; Örökkévaló béke). Sajnálatos tény, hogy a vakmerő igazságke-
resők és a gyanútlanok törvényszerű vesztesei az eseményeknek (Anna 
Politkovszkaja; A Khao Lak-i kutyák). 

Abban az életkorban vagyok, amikor már sejtés helyett tudom, hogy egészséges 
nemzedék nem nőhet fel harmonikus családi fészek, szeretet, hagyománytisztelő 
környezet nélkül. Táplálkozni, szeretetet adni csak ebből a forrásból lehet. Ezért 
aztán első olvasásra szívembe zártam Mads Skjørberg egyik gyönyörű költemé-
nyét (Végezetül), ahogy Cecilie Løveid Fekete népviseletek című versét is. A dél-
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koreai születésű, Norvégiában nevelkedett Thomas Marco Blatt költeménye, a 
Mindenütt laknak emberek ugyanebbe a sorba tartozik, s valami nagyon mélyről 
jövő, az élet sokféle bugyrába bevilágító szeretet sugárzik belőle, ami csak keve-
sek sajátja. Sokat elmond valakiről, hogy mire van szeme, szíve. A verset Ingrid 
Andenaes Tronstad képzőművészeti alkotása illusztrálja, amelyből kiemelkedik 
egy emberi szív rajza. 
  
Thomas Marco Blatt: Mindenütt laknak emberek (részletek) 
Ingvar Kamprad, az IKEA alapítója azt írja valahol: az a célom, hogy eljussunk 
minden otthonba. Szívemből szól, mindenkinek ajánlom e hosszú éjszakákon 
érlelt, nagy távolságokat legyőző szavakat. 
Azt is mondom: mit keresünk, ha nem a saját életünket? az utcákon, a járdákon 
Mindenütt széthajtogatott kartondobozok, rongyok, plédek, nem szemét, valakik-
nek tulajdona, azt próbálja elmesélni nekünk, hogy itt él, alszik valaki, tehát va-
gyunk. 
 

olvastam valahol 
a szív az ismétlődések szerve 
ezért mondják “to learn by heart” 
hihetőnek tűnik 
... 
landolás közben 
a mongolkóros kislány 
vette ölébe a kistestvérét 
mintha a világot ölelte volna 
mintha egy kis szív 
markolna egy másik szívet 
... 
ellakhatnék itt, egy bezárt bányatelepen 
távoli rokonaim körében 
a másod-unokatestvéremet alig ismerem 
kislányát egyedül nevelő fiatal nő 
vagy mit akarok egyáltalán 
mi szándékom mindezzel 
ha nem az, hogy néhány titkot leleplezzek 
hogy kik vagyunk, honnan jöttünk 
lehetetlen vállalkozás, csak féligazságok 
éppen ezért olyan fontos és izgalmas 
ezért ajándékozom el a bútoraimat 
ürítek ki minden szobát 
lerombolok egy falat s a támadó űrt 
elkeresztelem szívnek 
elhagyom az országot, itt kötök ki 
egy bezárt bányatelepen 
szemetes utcáin elvadult kecskék 
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bolyongok ismeretlen emberek között 
románnak vallják magukat 
versem egy szavát sem értik 
de a szájpadlásra mennyei szavuk van; 
hol másutt keletkezhetnének a szavak? 
céltalanul járkálok, találok egy padot 
időm van bőven, itt maradok 
szükség van időnként az elcsendesülésre 
szüksége van rá a szavaknak és a versnek: 
mindenütt laknak olyanok, akikre várnak 
mindenütt laknak másmilyenek 
mindenütt laknak emberek 

  
A prózaírók közül az 1985-ös születésű Tina Åmodt Betonprózá-jának szikár ele-
mei – építkezésről lévén szó talán nem stílustalan, ha téglákhoz hasonlítom eze-
ket a tömör egységeket – a többszörös ellenpontok révén erős katarzist váltottak 
ki belőlem. Mit keres egy fiatal nő ezen a férfiakat próbáló terepen? Mit tud rajta 
szeretni? Miért fütyörészik a nehéz munka közben? Miért mondott le nőiességé-
ről, miért a munkalap sarkával tisztítja körmeit, miért szürkült hozzá a hétköznapi 
robothoz, miért fogadta el, hogy elhanyagolt otthonában esténként csak annyi 
ereje maradjon, hogy lerogyjon az ágyra? Ahogy a keményen kopogó, precíz 
leírás mögül előcsillan a munka, a feladat, a féltve őrzött szerszámok, a munka-
társak és a szikár közösség iránt érzett szeretet, úgy nő bennem az ellenállás: a 
nők azért mégsem erre születtek!  
Tina Åmodt egyéni hangú, zseniális szerző, aki remek érzékkel használja eszkö-
zül a stílust a katarzis kiváltására. Nem ismerek hozzá hasonlót. 
 És a falusi élet? Ennek kötetbéli bemutatását a 60. évében lévő Jonny Halberg 
2006-ban megjelent Az iker című regényének részlete képviseli, egy ifjú ember 
kiváló tolmácsolásában. (Kunszenti-Kovács Dávidnak ez már nem az első jó vá-
lasztása és sikeres fordítása.) Szemem előtt pereg a film. Egy nő életéé. Témája a 
magányosság. 
A részlet az 53. évébe lépett Nora Marie távozásával kezdődik, aki kikészítve 
három bőröndjét, búcsút vesz embertől-állattól, s végleg elhagyni készül 
Egeberget: a tanyát, ahol "a sok nehézség ellenére is hűséges nő maradt, lojális 
ahhoz a szörnyű és primitív tradícióhoz, amelybe beleszületett ... egy  virág, 
amely talán nyílni készült, csak hogy újra összezáruljon”. “Hosszú éveken át rótta 
Egeberget, kiszolgálta a férfiakat, látta őket jönni s menni, hallotta őket beszélni 
az északi halászatról, az északi bulikról, a trondheimi kiruccanásokról.” A város-
ba igyekszik, az egyik barátnőjéhez. Természetesen Trondheimbe. Hová másho-
vá. A két férfi képében betört külvilág lehetőségeket csillantott meg előtte, az 
egyikben szeretőre lelt, “a bátyja utoljára verte össze”. 
Tömör, kemény szavak, hasonlóak az imént említett Tina Åmodt pontos helyzet-
értékeléséhez. A jól megválasztott  kifejezések itt is egy óramű pontosságával 
jelzik az idő súlyos múlását. A két nő sorsában is vannak közös vonások. Mind-
kettő robotol valahol: emez még az ősi környezetben, amaz már a vágyott, 
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“modern” világban, önmaga uraként. Önmaga uraként? Nora Marie is mindvégig 
magányos volt, “anélkül, hogy hagyták volna egyedül lenni”. Hiába fokozza to-
vább a szerző/fordító a magányosság stációit, az már szinte a hihetőség határát 
súrolja. 
És a férfiak? Ők is magányosak, csak másképp. Adam, Nora Marie unokaöccse, a 
regényrészlet főhőse a környékbeli lányok-asszonyok karjaiban, rosszlányok után 
koslatva múlatja az időt, mígnem rabul ejti női “ikerpárja”, Ingrid, egy környék-
beli pillangó, aki azonban átnéz rajta: “cserbenhagyja”. Az adott helyzetben már 
maga a kifejezés is az önértékelés csődje. Az unokaöcs padlót fog, s akkor még – 
dohánycsomagok keresése közben – arra is rá kell jönnie, hogy a nénikéje titokban 
dohányzással nyugtatta magát, tehetetlen dühét pedig egy, a szekrényében őrzött 
szögbelövő pisztoly segítségével, lovak lelövésén keresztül vezette le, ami miatt 
nyugtalanul alhatott. Röpke rokonlátogatás, amelynek végén Jaguárja értéke hirte-
len nullává zsugorodik Adam szemében... Nemigen van minek örülnie. Ebben az 
értelemben Adam akár a nagynénje ikerpárjának is tekinthető, mert ő maga is 
folyamatosan menekül. 
Az Utolsó Szikla Földnyelvén álló ház már egy másik Norvégia jelképe: a halászat 
nélküli valamikori halász luxusvilágáé. Benne Adam és “állítólagos apja”, Willi-
am Egeberg. Külön-külön fürdenek a medencében, majd némán esznek, miközben 
Adam dúdol. Ennyi a boldogság. A földnyelven, a világítótorony mögötti padon 
Adam gondolataiba mélyed. Ismét pereg a film: 
“A halászcsónak délnek pufogott. Senki sem halászik már. Akik halásztak, meg-
gazdagodtak. Mert felhagytak a halászattal. És azon kevesek, akik halásznak, azon 
keveseknek halásznak, akik azzal keresnek pénzt, hogy senki sem halászik már. 
Ez van. Ami azt jelenti, hogy ez a krapek kedvtelésből van odakint. Talán néme-
tekkel. De akkor meg nem kedvtelés. Így ültem és töprengtem a friss levegőn, a 
Vallvaer melletti világítótoronynál, és hallottam, amint William Egeberg közele-
dik. Nem fordultam feléje. Fel s alá járt. Elővettem egy snuszdobozt. Életemben 
először számba vettem egy kis dohányt. Leraktam a dobozt magam mellé a padra. 
A dobozt bámulva rövid léptekkel megkerülte a padot. Majd pár percig a tengert 
kémlelte és ráncolta az orrát. Megvakarta az orrnyergét, a dobozra nézett, aztán 
körbe, mintha attól félne, hogy valaki meglátja, amint valami hülyeséget csinál. 
Leült a pad szélére, beszívta a friss tengeri levegőt, köhögött, majd a dobozra pil-
lantott. Lassan közelebb csúszott és rám nézett. Ránéztem. Ilyet még nem tettünk. 
Nem így. Gyulladt, enyhén kancsal szeme volt. Clem Roe kifelé, William befelé 
kancsalított. Bozótosba tévedt és ott bentragadt férfi szeme. Feléje toltam a do-
bozt, és néztem a csónakot, a fogás utáni maradékra sereglett sikoltozó sirályo-
kat.” 
Kunszenti-Kovács Dávid fordítása 

  

Számomra a snüszözés – elnézést, de meglehetősen undorító – szokása, az alkohol 
mellett, már húsz évvel ezelőtt is az északi ember menekülésének egyik jelképe 
volt. Svédországban találkoztam vele életemben először. Olvastam, hogy manap-
ság a svéd férfiak egyharmada rendszeresen él vele. Talán Norvégiában is hasonló 
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a helyzet. A jó példák sajnos nem ennyire “ragályosak”. A magány és lelki-testi 
betegségeink, azok bezzeg igen. Nagy sebességgel fertőzik körbe a földgolyót...  
Arra jutottam, hogy a kötetben szereplő három “utazásleírást” (Ari Behn: Heves 
Hózápor; Kjesti Annesdatter Skomsvold: Beszélgetni jó; Mikkel Bugge: A funda-
mentumon át) és a színdarabrészletet (Cecilie Løveid: Maria Q) célszerű együtt 
értékelnem, mert bizonyos értelemben összetartoznak. Vajon miért utaznak ma-
napság az északiak dél felé, a keletiek meg “nyugatra”? És mi van azokkal, akik 
történetesen Norvégiában maradnak? Ebből ad ízelítőt ez a négy prózai mű. 
Ari Behn ezúttal is hozta a “formáját”. A Heves Hózápor főhőse akár a szerző 
ugyanitt olvasható másik novellájának világából (Családkísérletek) is foghatta 
volna menekülőre, megnyomoríttatva a szülői ház zűrzavarától. Miután egy ösz-
szegben felvette a tanulmányi kölcsönét, s hátrahagyta az egyetemet, kalandvágy-
gyal telve Tangenbe, onnan pedig dél felé, Észak-Afrikába vette az irányt. A kis 
növésű, farmeros-trikós srác még Tangenben találkozik a másik norvég 
“vándorral”, a hippy-külsejű, feltűnő, magas, jóvágású Heves Hózáporral. A némi 
kábítószerezéssel induló közös kaland valóban többhónapos kalanddá válik: 
Casablankán át a szaharai Timbuktuba – tevekaravánok látványával és vérhassal 
fűszerezve. Timbuktuban, a középkori kereskedővárosok egyik gyöngyszemében 
aztán – izgalmas kereskedőváros helyett – homokot, francia, német és amerikai 
turistákat és mindent átható büdösséget találnak. A novella főhősének ezzel véget 
is értek az álmai valamiről, ami a valóságban csak több száz évvel ezelőtt létezhe-
tett. Nem így Heves Hózápornak, aki már tisztában volt azzal, hogy amit kerget, 
az soha nincs. Ettől érzi magát olyan jól a bőrében. Főhősünk szemében éppen 
ezért ez a fura fickó maradt az igazi élmény. Ha létezett egyáltalán... Ari Ben hőse 
egyelőre valószínűleg még reménykedik, hogy van olyan cél, amelyért érdemes 
útra kelni. 
A Heves Hózápor főhősével szemben Kjesti Annesdatter Skomsvold regényrészle-
tében  (Beszélgetni jó) a bölcs humorú, kedves fiatal nő – hatalmas kalandvágytól 
vezérelve – nem utazik sehová. Ehelyett inkább otthon, Norvégiában keresi a re-
ménytelen kalandot: beszélgetni szeretne. A társával, a járókelőkkel, bárkivel. 
Szívszorító humor. Ő még él. Küzd a magány ellen. Gyereket akar. Elvetél. Min-
den próbálkozása sikertelen. Az ember nem tudja, hogy kit sajnáljon jobban. Őt-e, 
aki még nincs teljesen elveszve, vagy azokat, akiknek a füle már süket a hallásra, 
szeme pedig vak a látásra. Talán, ha még időben találkozna ez a barátságos, jobb 
sorsra érdemes teremtés Ari Behn iménti főhősével, akkor együtt indulhatnának 
egy közös, valódi utazásra: egymás személyiségének megismerésére, felfedezésé-
re... 
Egészen másféle úti kalandról szól a fiatal Mikkel Bugge A fundamentumon át 
című novellája, amelynek két szimpatikus, mindhalálig egymást szerető, a világra 
nyitott, s abban bátran (sőt, a mifelénk élők szerint egyenesen vakmerően!) mozgó 
idős házaspárja Bulgáriába utazik, hogy nyugdíjas éveiket a déli napfény melegé-
ben éljék le. Amivel találkoznak, az távolról sem Norvégia. Nem hisznek a sze-
müknek. Hozzáolvasnak. Közel mennek. Megtapasztalják. Arra a bizonyos ci-
gánytelepre (pláne norvégként) valószínűleg nem merészkedtem volna. A novella 
azonban nem nekem ad igazat. Bármilyen környezetet meg lehet szokni, túl lehet 
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élni, ha őszinte érdeklődéssel, szeretettel közelítesz hozzá, s ha van melletted vala-
ki, akinek foghatod a kezét. Kell-e ennél szebb üzenet? Egy  temetés kapcsán Nor-
végiából hazafelé, Bulgáriába tartó európai körutazás közben a férfi emlékeiben 
megelevenedik az életük. Mintha érezné, hogy párja nélkül kell majd visszaérkez-
nie Norvégiába. Nem volt konfliktusmentes az ő életük sem, de mindig megtalál-
ták a módját annak, hogy egymás társai maradjanak. A norvég kórházban már 
egyre kevésbé tudja felidézni felesége arcát. Nincs kedve élni. Családja körében 
naphosszat fekszik, vegetál. Ami a külvilágból még beszűrődik hozzá, az a saját 
fia jól berendezett életének a szétesése, akinek felesége elmegyógyintézetbe ke-
rült, lánya pedig Quatemalából tart hazafelé egy “zabigyerekkel” (ahogy mifelénk 
mondanák). Ha volna még ereje, biztosan tudná, hogy mit tanácsoljon lelkileg 
összeroppant fiának. Szinte látom, ahogy utolsó, feléledő erejével szeretettel meg-
érinti a kis jövevényt. 
Cecilie Løveid: Maria Q című színdarabjának szemelvényei a mai európai valóság 
egy szeletére emlékeztetnek. A szimbolikus elemekkel tarkított jelenetekben a 
“viking”, Vidkun, aki – éppen és folyamatosan – “Universismus” című művén 
munkálkodik, valamint szeretői a “keleti blokkból”: a kislányát hátrahagyott, bu-
tácskának tűnő, ukrán orosz Maria és a műveltebb, de lehet, hogy csak kikupáló-
dott, női fifikával felvértezett,  szintén orosz Asja különös szimbiózisban élnek. 
Vidkun, aki kitartja mindkét nőt, az orruknál fogva vezeti őket, mert a jelek szerint 
megteheti. Maria és Asja azonban legalább annyira vágyik a szeretetre és figye-
lemre, mint az anyagi biztonságra. Párizs, Oslo, mindegy. Csak otthonról el. Fél-
nek, hogy Vidkun otthagyja őket, de eljátsszák, mintha másképp volna. Ez a világ 
nem a gazdag, elérhetetlen “nyugatiak” és a határok közé zárt, csóró “keletiek” 
szerény keretek között létező intim szférája a 70-es, 80-as évekből. Nehezen tudom 
eldönteni, hogy a vakvágányra tévedt nők kiszolgáltatott élete feletti szánalmat, 
vagy a torzult társadalmi viszonyok lealjasító hatása miatt érzett tehetetlen dühö-
met engedjem-e felülkerekedni. Magyarországon húsz éve zajlik a fiatalok (főleg 
a fiatal lányok) testi-lelki prostituálása, a prostituáltak magánexportja. Nem tudok 
közömbös maradni. A színműrészletből számomra ennyi “jött át”. Mert itt élek, 
ahol. (A meglepetést a végére tartogatom.) 
Roy Normann írását (Az álom) szándékosan említem a kötet értékelésének vége 
felé. Az álom felizgat, az álom segít helyretenni a dolgokat, az álom megnyugtat. 
Olvasom a szebbnél szebb, mély gondolatokat, s próbálom magam elé idézni a 
felvillanó képeket. Közben az életre gondolok, kozmikus értelemben. Eszembe 
jutnak Calderon szavai is: “La vida es suena.” (Az élet álom.) Így van-e, vagy 
sem, ki tudja. Ami biztos: akkor élünk igazán, ha fontosaknak tartjuk az álmain-
kat. 
A vers hangulati párja Ingrid Andenaes Tronstad képe (51. oldal), amely egyfajta 
északi, tükröződő látomás. 
 Kristine Naess Reflektorfény című verse azért ragadott magával, mert engem is 
foglalkoztat, hogy a jelenben létező, de azonnal múlttá váló élet pillanataiból mit 
őrzünk meg magunkban, miért pont azt, miért pont úgy, és mi hívja elő később a 
komplex képet, érzést, akár évtizedek távlatából. Én is úgy gondolom, hogy min-
dig van esélyük az elmulasztott dolgok helyett megélni valami mást, valami mara-
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dandóbbat. Nekem is vannak ilyen emlékképeim, s ahogy öregszem, az akkori 
fiatalság érzésével együtt villannak fel a képzeletemben. 
  

Kristine Naess: Reflektorfény 
 
huszonöt évvel ezelőtt 
Avignonban, nyári fesztivál 
egyik este késve érkezem 
a kapun kívül tágasabb 
terebélyes fa alatt állok 
ott bent hangzavar 
egy női sztárvendég 
nevét kiabálják 
de én csak a fákra emlékszem 
 
a komor épületre 
katonai létesítmény lehetett 
a benti fényekre gondolok 
reflektorok minden irányból 
a színpadon festett arc 
fűrészporos porond 
teljesen mindegy a helyszín 
 
minden felvillan előttem 
amit csak a szem befoghat 
a sötét falombok 
a világoskék ég, a parkoló autók 
az út, amin befutottak 
minden újra és újra 
megjelenik máshol és máskor 
s a dolgok végül a tenyerembe hullnak 

  
Az irodalom mindig két emberről szól. Arról, aki megírta a művet és arról, aki 
elolvasta. Ők ketten soha nem egyformák, ahogy az ujjlenyomataink is különböz-
nek. Ezért fordulhat elő, hogy egy-egy elemzés kapcsán a szerző esetleg elszomo-
rodik, hogy félreértették, vagy örömmel fedezi fel, hogy mi mindent "látott bele" 
művébe az olvasó. Így aztán fejlesztgetni tudják egymást, ahogy a már említett 
Löffler Ervin csiszolgatja széppé önmaga szobrait. 
  
A kedves, bölcs mosolyú Kovács katáng Ferenc író, műfordító, képzőművész, 
feleségével Kunszenti Ágnessel együttműködésben fáradhatatlanul, hosszú évek 
óta “foga között viszi át a túlsó partra” (tolmácsolja magyarul) a norvég dráma, 
vers és próza gyöngyszemeit, segíti munkájával az új fordítónemzedéket. A kötet 
tartalmi bevezetőjében hitelesen, mélységében elemzi a norvég irodalom fejlődé-
sét, az utódok munkásságát befolyásoló történelmi, társadalmi és természeti kör-
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nyezet változásait. Ehhez a drámaíró Ibsen mellett a verseket nagyra tartó – ám 
csak “ujjgyakorlatul” használó –, azonban a versírásban is tehetséges regényíró 
Knut Hamsun munkásságát tekinti etalonnak. Az áttekintés a norvég irodalom, 
művészeti élet irigylésre méltó infrastrukturális hátterének bemutatásával zárul. 
Ami Knut Hamsun “gyermekeit” illeti, a kötet elolvasása után örömmel jelenthe-
tem, hogy napjaink norvég irodalma érezhetően és átérezhetően él, mégpedig 
magas színvonalon. Segítségével a ma embere a mai útvesztők felismeréséhez 
találhat eligazítást, ha az elveszni látszó örök értékekhez vezető utakat keresgéli. 
Még abban az esetben is, ha maga a szerző sem tudja a választ. A kötet költői, 
írói és fordítói láthatóan tehetségesek, méltó irodalmi utódai a Nobel-díjas norvég 
írónak. Szerethető, lényeglátó, nyitott egyéniségek, akiknek munkáit optimizmus-
ra okot adó élmény volt olvasni. Köszönöm. 
Ezzel az elemzés végére értem. Vagy mégsem?  
Még utoljára kézbe veszem a kötetet, hogy most már alaposabban is elolvassam 
Jeszenszky Géza oslói nagykövetnek, az ismert és elismert történészprofesszor-
nak, az Antal-kormány általam is nagyra becsült külügyminiszterének Északi 
szavak és hangulatok című bevezetőjét, és összevessem véleményét a saját ta-
pasztalataimmal. Tetszenek a gondolatai, ha – női olvasóként – nem is minden 
szavával értek egyet. Elégedetten konstatálom, hogy azonnal reagált Anders 
Breivik elképesztő rémtettére, amely az egész világot sokkolta. És itt a megígért 
meglepetés. Jeszenszky Gézától megtudom: a Maria Q című színdarab főszerep-
lője nem más, mint “a német megszállókat kiszolgáló áruló miniszterelnök, 
Vidkun Quisling”. 
Egy mondat, amelyre az ember azonnal felkapja a fejét. Ez itt Közép-kelet Euró-
pa, én pedig egy értelmiségi benne.  Azok egyike, akiket a 60-as években egy 
életre felvilágosított és egyben a kétségbeesésig letaglózott Mihail Romm 
“Hétköznapi fasizmus” című, dokumentumképekkel és -jelenetekkel alátámasz-
tott filmje. Ráadásul itt ez a közeli borzalom: a tömeggyilkossá vált Breivik sze-
mélyisége. 
Fel az Internetre! Lássuk, hogy kik a valódi szereplői a Maria Q című darabnak! 
Vidkun Quisling (1887-1945). 
Maria Quisling (1900-1980). 
Alexandra Andreevna Voronine Yourieff (1905-1999). 
Ők azok.Tovább! 
Vidkun Quisling vezette a Norvégiában 1933-ban megalakult Nemzeti Szocialista 
Pártot (Nasjonal Samling Party – NSP), amely a Führer útmutatásai szerint, szi-
gorú hierarchiában működött. A párt női tagozatát, a Nemzeti Szocialista Nőszer-
vezetet (Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon – NSK) Quisling felesége, Maria 
irányította. “Maria Q” tehát nem csupán feleségként, azaz hallgatólagosan támo-
gatta férjét – jólétért, hírnévért cserébe –, hanem ő maga is fasiszta vezéregyéni-
ség lett. 
De ki valójában a másik nő, Alexandra Andreevna Voronine Yourieff (Asja) a 
színdarabrészlet jeleneteiben? Próbálok eligazodni az angol, norvég szövegekben. 
Nem a pletykaéhség vezérel. Quisling magánélete önmagában nem érdekel. Sze-
retném megfejteni a színdarab szimbolikáját. Valamilyen tanulságot keresek. 
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Vidkun Quisling neve a hazaárulás szinonimája. Ő volt az a miniszterelnök, aki a 
svéd acélra áhítozó, s ahhoz szállítási útvonalat kereső Hitler kezére játszotta 
Norvégiát, s ezért 48 éves korában kivégezték. Édesanyja Jézus Krisztus és Szent 
Olaf követőjének látta őt (utánanéztem: az Olaf név jelentése előd, ős). Vallásos, 
megértő, harmonikus családban nevelkedett. A négy gyerek közül ő volt a legidő-
sebb. Közel állt az édesanyjához, és kötelességtudó, jól tanuló fia volt excentri-
kus, lelkész apjának. Fiatal korában nemzeti büszkeségre nevelték. Pályaválasztá-
sa is ennek következménye volt. Katonai Akadémiát végzett, majd 1918-ban, 
Szentpétervárott katonai attasé lett. Különösen nehéz idők jártak akkortájt arrafe-
lé. Abban az évben végezték ki II. Miklós cárt és családját, hogy elejét vegyék a 
zavargásoknak. Kaotikus állapotok, szegénység, éhínség. Ez fogadta az újdonsült 
diplomatát. Quisling villogott a szerepkörben. Végre bemutathatta képességeit, 
használhatta orosz nyelvtudását, utazgathatott diplomata-útlevelével. Nagy diplo-
máciai életre ugyanakkor nem volt lehetősége, mert Norvégia nem ismerte el a 
szovjet kormányt. Diplomataként, 1921-ben találkozott első feleségével, a nála 18 
évvel fiatalabb Alexandrával, a darabbéli Asjával, akit feleségül vett, s akitől 
1923-ban elvált.  
Amit erről a kapcsolatról – jóval később – megtudott a közvélemény, az a Kali-
forniába emigrált Alexandra Andreevna Voronine Yourieff 1993-ban kiadott, 
időskori memoárkötetéből derült ki (Quisling árnyékában – Vidkun Quisling első 
feleségének, Alexandrának a visszaemlékezései), amelynek megjelentetésében 
orosz származású férje, az elegáns üzletember, George Yourieff is szerepet vál-
lalt. Az Interneten fellelt, angol nyelvű kiadvány (Stanford Egyetem, 2007) cím-
lapjáról egy gyönyörű, életvidám, napsugaras arcú, nyílt tekintetű, kék szemű 
fiatal nő tekint rám, akihez tökéletesen illik a festészet és a tánc. Olyan nő, akibe 
bármely férfi azonnal beleszeret, s akinek viszontszerelme egyben legyezgeti a 
hiúságát. Alexandra így dedikálta a kötetet: Édesanyám, Irina Teodorovna 
Kossutz (von Kotzebue) Voronine emlékének és az összes, sokat szenvedett élő, 
vagy már meghalt orosz nőnek. 
Cecilie Løveid darabjának szövegkönyvét egy évvel később, 1994-ben publikál-
ták, s még ugyanabban az évben bemutatta a művet a Norvég Nemzeti Színház. 
Maria Quisling fotója alatt egy náci tábornok nyilatkozata áll: “Kétségkívül egyi-
ke azoknak a bizonyos veszélyes nőknek.” A korabeli fotón egy csinos, arányos 
arcú, széles csípőjű, fegyelmezett nő áll, aki inkább tűnik fáradtnak, kiégettnek, 
mint boldognak. Vastag szövetből készült kosztüm (egyenruha?) van rajta. Per-
sze. Mindig kettőn áll a vásár. Ennek ellenére az fut át az agyamon, hogy ha 
Quisling nem őt választja, talán még ma is élhetne. Keresd a nőt? Ez persze in-
kább csak játék a gondolattal. Quisling tetteiért maga Quisling a felelős. Senki 
más. Valószínűleg megtalálta a zsák a foltját. 
Tizenegy évvel a színdarab bemutatását követően, 2005 októberében a 
Telemarksavisa című norvég lap (nem tudok róla semmi közelebbit) nyilvános-
ságra hozta az egyetlen interjút, amelyet Maria Quisling a férje, Vidkun Quisling 
kivégzése után adott. Az interjút eredetileg Ron Laytner amerikai újságíró készí-
tette a Reader´s Digest magazin számára Oslóban, 1970-ben. Mariának már csak 
tíz év volt hátra az életéből. A riport végül akkor nem jelent meg nyomtatásban. 
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Laytner szerint a kérdések megfogalmazásában Quisling életrajzírója, Ralph 
Hewins volt a segítségére, de amíg Maria válaszaira várt, valakik arra kényszerí-
tették őt, hogy feladja a riport tervét. A Telemarksavisa lapnak azonban 2005-
ben lehetővé tették, hogy betekintsen Maria egykori válaszaiba, amelyeket a ha-
gyatéki gondnok bocsátott rendelkezésükre. Maria Quisling az interjúban főleg 
férje életéről beszélt, s valami keveset a közös életükről is. Azt nyilatkozta, hogy 
a férje értelmes ember volt, s kész volt feláldozni életét a népéért. “Hiszem, hogy 
a férjem mártír, nem pedig áruló. Jobban szerette a hazáját és a népét, mint az 
életét.” Maria idézett egy levélből, amelyet Quisling a fivérének írt 10 nappal a 
kivégzése előtt. “Különös és tragikus, ami történt. Ennek azonban biztosan mé-
lyebb értelme van. Úgy kellett történnie, hogy nekem, aki olyan keményen dol-
goztam és harcoltam Norvégia ügyéért, ilyen riasztóan igazságtalan eljárást kell 
elszenvednem.” Laytner azt nyilatkozta a Telemarksavisának, hogy jól emlékszik 
arra az 1970-es találkozására Maria Quislinggel, és a férfiak csoportjára is, akik 
a személyi testőrségét alkották. “Kigyúrt fickók voltak, egykori rohamosztago-
soknak látszottak. Maria Quisling még akkoriban is védelemre szorult.” Laytner 
átadta a kérdéseit. Élénken él benne a kép, ami fogadta, amikor belépett az apart-
manba: Quisling és Hitler portréi egymás mellett a falon, s a portrék alatt, egy 
oltárféle emelvényen egy-egy égő gyertya... 
 
Döbbenetes. A nő már 70 éves volt, 10 év választotta el a halálától, 1970-et ír-
tunk, és még mindig a fasizmus rögeszméit ápolta! Fasisztaként akart meghalni 
is. Szó sincs tehát arról, hogy Maria csupán megtévedt volna, s hogy Quisling 
befolyására ment volna el a józan esze. Megtévedni legfeljebb fiatal korban szok-
tak az emberek. A halál közelsége már a számadásé. A hazaszeret és a naciona-
lizmus nem egy tőről fakad. Az egyikben benne van a szeret szó, a másikból hi-
ányzik. Az egyik a hazára (a felnevelő anyára) koncentrál, a másik ellenségképet 
keres. Aki a hazáját szereti, az empatikus. Aki nacionalista, az önző ember, s 
előbb-utóbb teljesen elveszíti a lelkiismereti ellenőrzést önmaga tettei felett. 
Az Interneten lelt információk alapján számomra egyértelmű, hogy a darab eddig 
lefordított jelenetei valamikor 1921 és 1923 között játszódnak, amikor 
Quislingnek egyszerre két nő volt az életében: Alexandra (a felesége), és Maria 
(későbbi, bigott párttársa), aki végül úgy halt meg a kivégzett hazaáruló özvegye-
ként, hogy máig nem derült ki róla, valóban feleségül vette-e Quisling. 
A jelenetek olvasásakor tehát nem véletlenül láttam magam előtt két kitartott nő 
vetélkedését ugyanazért a jómódú férfiért, amiből aztán (egyéb információk hí-
ján) a mai kitartott nőkre és a jelenség okaira asszociáltam. Annak alapján, amit 
eddig megtudtam a darab hátteréről, úgy gondolom, hogy valószínűleg jó volt a 
meglátásom. A két nő a nyomor elől menekült Quisling karjaiba. Úgy tűnik, 
mindketten szerelemmel szerették "hősünket". Míg azonban a nagyon fiatal, gyö-
nyörű Asja alkalmatlannak bizonyult Quisling politikai céljainak támogatására, 
mert féltékennyé és gyanakvó természetűvé tették a körülmények, ráadásul meg-
riadt a háttérben felfedezett politikai játszmáktól, addig – a soha nem létezett 
ősökkel “megajándékozott”, vakbuzgó – Maria nem csupán a luxus életmód ked-
véért és szerelemből állt Quisling mellé, hanem támogatta politikai ambícióit is. 
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Ez vezethetett ahhoz, hogy Quisling végül elvált Alexandrától. 
Amikor Maria Quisling 1980-ban, Oslóban meghalt, a Kaliforniában élő Ale-
xandra mindenáron szeretett volna bejutni a lezárt lakásba, hogy ezt-azt megsze-
rezzen a hármasban töltött időszak  tárgyi bizonyítékaiból, függetlenül attól, 
hogy e közös élet tényét Maria mindvégig tagadta. Miután kiderült, hogy Maria 
naplót vezetett,  Alexandra legelőször az önmagára vonatkozó részleteket keres-
tette benne. Tudni akarta, hogy mit írt róla egykori vetélytársnője. Azonban hiába 
kutatott az emlékei után, a naplóban mindössze egyetlen, rá vonatkozó megjegy-
zés szerepelt, mégpedig arról, hogy Alexandra 1975-ben interjút adott hármójuk 
nem létező kapcsolatáról. 
Vajon miért lehetett olyan fontos Alexandrának, hogy még Maria életében színre 
lépjen, hogy nyilatkozatával provokálja őt, hogy kutasson, hogy végül közzé tegye 
a visszaemlékezéseit? Egyáltalán nem tudom, csupán próbálom megfejteni az 
okokat, fenntartva a tévedés jogát. 
Quisling vízválasztó lett a két nő életében, akiknek gazdasági háttere – éhínség és 
nyomor a szülőföldjükön – közös volt, miközben a jellemük valószínűleg külön-
bözött. Alexandra nem áldozott fel mindent a szerelem és a jólét oltárán, habár 
elvileg lehetett volna ő az, aki Quisling mellett marad. A memoárkötetből az de-
rül ki, hogy Alexandra édesanyja nemesi származású volt, de valódi nevét el kel-
lett titkolnia, mert az 1917-es forradalom és az I. Világháború után az ilyen ősö-
kért halál járt volna Ukrajnában. Alexandra szerint a család lengyel ágon cári 
kötődésű, továbbá Rörek viking királytól is származtatja magát. (Aki nem hiszi, 
járjon utána.) Ő azonban feltehetően védte a családját, s már csak emiatt sem 
használta fel vélt, vagy valódi őseit Quisling magához láncolására. (Amit első 
pillanatban esetleg szerencsétlenségnek tartunk, az sok esetben jó irányba tereli 
az életünket.) Az 1993-ban megjelent memoárkötet állítólag autentikus informá-
ciós forrás. Kirsten A Seaver, akinek Alexandra tollba mondta a visszaemlékezé-
seit, s aki segített összegyűjteni a fellelhető dokumentumokat, úgy nyilatkozott, 
hogy Alexandrának mindvégig  kiválóan működött az emlékezete. 
Úgy képzelem, hogy élete végéhez közeledve Alexandrának egyre fontosabbá 
vált, hogy közzé tegye: ő nem azt a Quislinget szerette, akivé Quisling végül vált. 
Erre utalnak a memoárból származó idézetek, amelyek szerint Alexandra nem 
volt felhőtlenül boldog, sokat vívódott a hármas kapcsolatban, s végül egy felis-
merés segítette át a váláshoz vezető krízisen: az érezte, hogy a gyalog szerepét 
kezdi betölteni valamilyen bonyolult politikai játszmában, amelybe nem látott 
bele. A memoárkötet Quisling kézzel írt bejegyzését is idézi, egy 1922-23-ban 
vezetett naplóból. A későbbi hazaáruló így vélekedett az európaiakról: “A helyzet 
nem túl jó Európában, abban a világban, ahol a többség egoista és bolond. V. 
Quisling”. Vajon mire célozhatott konkrétan? 
Anélkül, hogy magát a memoárkötetet olvastam volna, ráadásul az Interneten 
nem sok konkrétum érhető el, kialakult bennem egy első, egyelőre azonban csak 
felületes vélemény: Alexandra talán el akart számolni a lelkiismeretével. Örül-
nék, ha valóban az vezérelte volna visszaemlékezései megírásakor, hogy halála 
előtt mindenki számára világossá tegye: ő nem Maria. Ő nem fasiszta. 
Hogy pontosan miről szól a Maria Q? Én is kíváncsian várom a folytatást. Ami 
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biztos: az I. világháború után, az oroszországi forradalmat követő káosz és éhínség 
idején játszódik, valamikor 1921 és 1923 között, s Vidkun Quisling életének egy 
meghatározó szakaszát mutatja be, szimbolikus elemekkel tarkítva. Ez a szakasz 
valami miatt nagyon fontos lehetett Quisling személyiségének alakulásában. Mind-
ezek után kíváncsian várom a tanulságot. 
 
( – kortárs norvég antológia – Napút, XIII. évfolyam, 7. szám 
válogatta, kötetbe rendezte, a verseket fordította Kovács katáng Ferenc) 
 
  
 
Dr. Szilvássy Erika 1945-ben született közgazdász, szakkönyvíró. Latinos művelt-
ségét, valamint az anyanyelv, az idegen nyelvek és a művészeti ágak iránti lelkese-
dését Esztergomból hozta, ahol gimnazista évei alatt külföldi csoportokat kalauzolt 
a királyi várban, a Keresztény Múzeumban. Sokáig irodalmárnak készült. Közel 
húsz évet töltött el szakmai vezető oktatóként a budapesti Külkereskedelmi Főisko-
la katedráján. Munkásságának középpontjában a külkereskedelem pénzügyi-jogi 
kockázatai álltak. Tartott egyetemi előadásokat Hollandiában, Kínában. Négy évig 
Stockholmban dolgozott.  A 80-as évek második felétől kezdve figyelme egyre 
inkább a kockázatok gazdaság- és társadalomfilozófiai vetületére, az egyéni és 
közösségi kockázatkezelés összefüggéseire irányult.  Az elmúlt évtizedben főleg 
könyveket adott ki, lektorált. Olvasás- és színházszeretetét szívesen kapcsolja ösz-
sze recenziók, kritikák írásával. 
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Székely János fotója 



Straszer Boglárka 
 

Második generációs magyarok nyelvválasztásáról és 
identitásáról egy kutatómunka alapján 

 

Az Uppsalai Egyetem PhD-hallgatójaként egy összehasonlító nyelvszo-
ciológiai doktori kutatómunkát készítettem 2004 és 2009 között, amelynek a 
középpontjában Svéd- és Finnországban élő második generációs magyarok nyelvi 
identitása állt. Munkámban különös hangsúlyt kaptak a magyar nyelv és kultúra 
ismeretével, nyelvválasztással, nyelhasználattal, nyelvi attitűdökkel, nyelvme-
gőrzéssel, valamint a magyar-svéd illetve magyar-finn identitással kapcsolatos 
kérdések. Ezen kutatómunka eredményeként két kötetem született: 2011-ben 
doktori disszertációs munkám, mely az „Ungerska för rötternas skull”. Språkval 
och identitet bland andragenerationens ungrare i Sverige och Finland címet viseli 
(magyarul ”Magyart a gyökerek kedvéért.” Nyelvválasztás és identitás második 
generációs magyarok körében Svéd- és Finnországban), valamint 2010-ben az 
ennek a munkának egyfajta háttérinformációt biztosító, a Svéd- és Finnországban 
élő magyarok történetébe és kultúrájába betekintést nyújtó tanulmány Ungrare, 
ungerska och ungersk kultur i Sverige och Finland (magyarul Magyarok, magyar 
nyelv és kultúra Svéd- és Finnországban). Az alábbiakban e két munkát, valamint 
kutatásom egy-egy eredményét mutatom be röviden és tömören. 

A Svéd- és Finnországban élő magyarok történetét és kultúráját feldolgo-
zó bő 100 oldalas digitális kiadvány, Ungrare, ungerska och ungersk kultur i 
Sverige och Finland (2010), két északi országba bevándorolt magyar csoport éle-
téről ad egy átfogó képet tudományos forrásokra, valamint néhány, a Svéd- és 
Finnországban élő magyarok életében kulcsfontosságú szerepet játszó személlyel 
készült interjúra támaszkodva. A mű olyan társadalmi és a bevándorló csoportra 
jellemző tényezők bemutatására tér ki, amelyek központi szerepet játszanak az 
egyéni és családi szinten történő nyelvmegőrzésben és egyben megvilágítja, hogy 
mily módon tér el egymástól a svéd és finn társadalom és hogy ez milyen hatással 
lehet a magyarok életére, valamint a magyar nyelv és kultúra megőrzésére. Be-
mutatásra kerül először a két csoport bevándorlásának rövid története, valamint 
demográfiai és geográfiai felosztottsága statisztikai adatokra épülve és egy-egy 
térképpel illusztrálva. A második fejezetben a befogadó társadalom bevándorlási- 
és nyelvpolitikája, valamint a magyarokhoz való viszonyulása kerül bemutatásra. 
A harmadik fejezet a svéd- és finnországi magyarok szervezeti életét, a nyelv- és 
kultúra megőrzéséért tett fáradozását dolgozza fel részletesen. Ezután a svéd- és 
finnországi magyar média kap központi szerepet, míg a következő fejezet témája 
a magyar nyelv oktatása, különös hangsúlyt fektetve az anyanyelvi oktatás 
szervezettségére. Végül a két csoport szociokulturális sajátosságainak össze-
hasonlítása szerepel.  

Doktori disszertációm, „Ungerska för rötternas skull”. Språkval och 
identitet bland andragenerationens ungrare i Sverige och Finland (2011), egy 

Törzstér                                                 4971 



összehasonlító nyelvszociológiai tanulmány. Célja, hogy feltérképezze és össze-
hasonlítsa Svéd- és Finnországban élő magyar származású felnőttek nyelvválasz-
tását, és tanulmányozza a magyar nyelvi és kulturális örökség jelentőségét iden-
titásukra. A felmérésben olyan tényezőket tanulmányoztam, amelyek hatással 
lehetnek a második generációs magyarok nyelvi helyzetére, és amelyekből követ-
keztetni lehet a jövőbeli nyelvmegőrzésre, ill. nyelvvesztésre. Az adatbázis egy 
kérdőívanyagból, valamint tematikus interjúfelvételekből állt. Az egyéni vé-
leménnyel kiegészíthető többválasztásos kérdésekből, valamint nyitott kérdések-
ből álló kérdőívet 50 svédországi és 38 finnországi magyar származású adatközlő 
töltötte ki 2006-ban, míg az interjúkra 15 adatközlővel 2007-ben került sor. A 
kérdőívek anyagát elsősorban kvantitatívan, másodsorban pedig kvalitatívan dol-
goztam fel. Az interjúk elemzése, amelyekből a disszertációban hatot mutattam 
be részletesen, kvalitatív módon történt. A bemutatott interjúk szerepe az volt, 
hogy illusztrálják egyéni szinten a valóságot, azt, hogy a második generációs 
magyarok milyen nyelvi környezetben nőhetnek fel; nyelvi helyzetük mennyire 
hasonló, illetve különböző lehet; és mi minden határozhatja meg nyelvválasztásu-
kat és viszonyukat a magyar nyelvhez, kultúrához és származásukhoz. 

A kutatómunka bevezetésében található a munka körülményeinek bemuta-
tása és célja; ezt követi a megválaszolandó kutatási kérdések felsorolása; majd a 
központi szerepű alapfogalmak és kifejezések definiálása. A munka második feje-
zete betekintést nyújt abba a szakirodalomba, amely a kisebbségben élő magyar 
nyelvközösségek, valamint svéd- és finnországi magyarok és egyéb bevándorló 
és diaszpórában élő népcsoportok nyelvi helyzetét és identitását svéd és finn kon-
textusban dolgozta fel. A disszertációs munka harmadik fejezete a felmérés kiin-
dulópontjául szolgáló teóriákkal foglalkozik, bemutatva akkulturációs és 
etnolingvisztikai, valamint a nyelvmegőrzés, revitalizáció és nyelvváltás témakö-
reit feldolgozó elméleteket. Kitér a nyelv és identitás kapcsolatának tanulmányo-
zását segítő szempontokra is. A negyedik fejezet módszertani kiindulópontokat 
mutat be, például az anyaggyűjtéssel, adatközlőkkel, a kérdőív szerkesztésével és 
interjúk összeállításával, a gyűjtött anyag feldolgozásával, valamint a megfigyelői 
paradoxonnal és az etikai dilemmával kapcsolatos kérdéseket. Az ötödik és hato-
dik fejezet a munka empirikus részét képezi, hiszen a felmérés eredményét mutat-
ja be először a kérdőívre adott válaszok, majd az interjúk alapján. Az ötödik feje-
zet bevezetésében az adatközlők személye, családi és nyelvi háttere került ismer-
tetésre. A felmérés többi eredménye különböző részekre felosztva került bemuta-
tásra. Először az adatközlők saját meglátása szerint vallott magyar, valamint svéd, 
illetve finn nyelvi kompetenciája került bemutatásra. Ezt követte a magyar nyelv 
és kultúra elsajátításának lehetőségeit bemutató, majd pedig a nyelv és kultúra 
iránt nyújtott érdeklődéssel és identitással kapcsolatos kérdésekre adott válaszok 
feldolgozása. Ezek után került terítékre a magyar nyelv és kultúra jövőjének kér-
dése Svéd- és Finnországban, amelyet néhány, az adatközlők nyelvi hátterét érin-
tő megfigyelés követett. Végül egy összefoglaló áttekintés, valamint az eredmé-
nyek összefoglalása kapott helyet. A hatodik fejezetben bemutatott interjúk a 
kérdőívre adott válaszoknál vala-mivel mélyrehatóbban és konkrét példákkal vi-
lágítják meg a gyermekkori családi nyelvhasználathoz, a mai nyelvi helyzethez, a 
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magyar kultúrával való kapcsolathoz és identitáshoz kötődő kérdéseket. Végül ezt 
a fejezetet is egy összefoglaló áttekintés és következtetések levonása követte. A 
disszertációs munkát egy a kutatási eredményeket felsorakoztató és azokat az 
elméleti áttekintéshez kötő fejezet zárja. 

A felmérés néhány központi kérdésre kereste a választ, amelyek közül az 
első a magyar nyelv használatának színtereire vonatkozott. A felmérés kimu-tatta, 
hogy a többségi nyelv, tehát a svéd, illetve a finn, jóval jelentősebb mértékben 
van jelen a második generációs magyarok életében, mint a magyar. A legtöbb 
adatközlő számára a magyar nyelv saját otthonában elérhető, hiszen rendelkeznek 
magyar nyelvű könyvekkel, zenével, és hozzáférnek az internethez; mégis csak 
kevesen használják rendszeresen a magyar nyelvű médiát. A magyar nyelvet leg-
inkább családtagokkal való telefonbeszélge-tések alkalmával használják, a ma-
gyar nyelvű sajtót pedig főként az internet által érik el. Az otthonon kívül legin-
kább családi doménekben, rokonokkal találkozva és legfőképpen Magyarorszá-
gon használatos a magyar nyelv, tehát az adatközlők hétköznapi életét inkább a 
svéd, illetve finn nyelv használata tölti ki. Az adatközlők kapcsolata magyar kö-
zösségekkel nem jelentős. Ezzel szemben a magyarországi látogatások központi 
szerepet játszanak a második generáció életében. A magyar nyelv használata vi-
szont behatárolt, és a nyelvválasztást az adatközlők jelenlegi családi helyzete, 
legfőképpen a velük élő partner anyanyelve és a közös választás határozza meg. 
Az otthonon kívül történő nyelvválasztást többek között a más magyar nyelvűek 
iránti érdeklődés és a velük való találkozás lehetőségei is befolyásolják. A nyelv-
választásban mégis a kompetencia játssza a legfon-tosabb szerepet. A felmérés 
eredménye szerint a második generáció gyen-gébbnek ítéli meg magyar nyelvi 
kompetenciáját, mint a többségi nyelvét, főképpen az olvasáskészség és az írás 
területén. 

A második kutatási kérdés nyomán a felmérés összefüggést keresett az 
adatközlők nyelvválasztása és gyermekkori nyelvi környezete között. Az eredmé-
nyek szerint a magyar nyelv legaktívabb használói olyan családokból kerültek ki, 
ahol a nyelvet aktívan használták az adatközlő gyermekkorában, és a magyaror-
szági látogatások rendszeresek voltak. A kutatás kimutatta, hogy a gyermek-
kornak, a szülők nyelvhasználatának, a magyarországi, vala-mint más magyarok-
kal való kapcsolatoknak, a család magyar kultúrához és nyelvhez való attitűdjé-
nek meghatározó szerepe van az adatközlők mai nyelvi helyzetére, különösen 
magyar származásukhoz, a magyar kultúrához és a nyelv megőrzéséhez való vi-
szonyulásukra. Ezzel szemben nem kimutat-ható, hogy a szülők pozitív attitűdje 
minden esetben pozitívan hatna az utódokra, vagy hogy a kevésbé pozitív attitű-
dök minden esetben kevésbé pozitív hatással lennének a második generáció 
nyelvválasztására és magyar azonosság-tudatára, hiszen a felmérésben példa ta-
lálható ezek ellenkezőjére is. Az adatközlők között szerepelnek olyanok is, akik 
nem sajátíthatták el a magyar nyelvet gyermekkorukban, mert szüleik nem be-
széltek hozzájuk magyarul, és habár a nyelvet később csak egy-egy kivételnek 
számító egyén sajátította el, mégis pozitív magyar identitással rendelkeznek. 
Ugyanígy részt vettek a felmérésben olyan adatközlők is, akik a magyar nyelvvel 
nőttek fel, és akiknek a szülei pozitívan viszonyultak a magyar kultúrához és gyö-
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kerekhez, de ma már nem érdeklődnek magyar dolgok iránt, nem hasz-nálják a 
nyelvet és kevésbé pozitív attitűddel rendelkeznek. Ezen adatközlők egy része 
meglepő módon olyan családokban nevelkedett, ahol mindkét szülő magyar, vi-
szont a kutatás eredménye szerint ezek a szülők nem követ-kezetesen használták 
a magyar nyelvet, hanem svéd, illetve finn nyelvet is kevertek a kommu-
nikációba. A felmérés kimutatta azt is, hogy azon adat-közlők egy része, akik egy 
családban nevelkedtek, némely esetben különböző nevelésben részesültek, mely-
nek eredményeképpen ma eltérő nyelvi kompetenciával és ezáltal eltérő nyelvvá-
lasztással és attitűdökkel rendelkeznek. A gyermekkori nyelvi környezet tehát 
jelentősen meghatározza a második nemzedék nyelvválasztását és attitűdjét, vi-
szont mivel a felmérés adatbázisa viszonylag kicsi, nem mutatható ki tisztán, 
hogy mily szerepe van az egyes változóknak. Ennek ellenére leszögezhető, hogy 
a szülők iskolázottsága, magyar közösségekben tanúsított aktivitása, a család 
rendszeres magyarországi utazásai és az adatközlők magyar anyanyelvi oktatás-
ban való részvétele a legtöbb esetben pozitív hatással vannak a második generá-
ció magyar nyelvi kompetenciájára, és ezzel a nyelvválasztásra. A felmérés bizo-
nyítékot ad arra is, hogy azon adatközlők rendelkeznek kiegyensúlyozott kétnyel-
vűséggel, akiknek a szülei következetesen használták a magyar nyelvet, és nem 
éltek kódváltással. 

A harmadik kutatási kérdés a magyar nyelvi és kulturális örökségnek az 
adatközlők identitására játszott szerepére kereste a választ. A kutatás ered-
ményének fényében megállapítható, hogy az adat-közlők identitása és a magyar 
származásuk iránti pozitív attitűdök erősen függenek a gyermekkori élményektől, 
különösen a magyarországi látogatásoktól, a magyar nyelv ott-honi használatától, 
a magyar anyanyelvi oktatásban való részvételtől és a családok magyar közösségi 
életben vállalt aktivitásától. A felmérés tapasztalatai szerint a magyar nyelv isme-
rete és tudása is pozitív hatással van az identitásra. Különös módon a legpozití-
vabb magyar identitással azok az adatközlők rendelkeznek, akiknek csak az egyik 
szülője magyar származású. Az adatközlők fele a magyar nyelvet tartja anya-
nyelvének, bár a legtöbb esetben ők két anyanyelvet vallanak magukénak, tehát a 
magyaron kívül a többségi nyelvet is. Ennek ellenére az adatközlők bevallása 
szerint a magyar nyelv használata valójában nem a legtermészetesebb számukra, 
hanem a svéd, illetve finn nyelv használatát sokkal természetesebbnek tartják. Az 
adatközlők szinte kivétel nélkül pozitívan viszonyulnak a többnyelvűséghez, és a 
legtöbben fontosnak tartják a magyar nyelv ismeretét, és pozitívnak tartják a ma-
gyar származást, amely egyben részét képezi az identitásuknak is. A magyar lét 
meghatározásában az adatközlők alapvetően a hovatartozás érzését tartják elsőd-
legesnek. A svédországi adatközlők szerint fontos a Magyarországhoz való kötő-
dés is, míg a finnországi adatközlők számára a magyar nyelv ismerete a második 
legfontosabb kritérium ahhoz, hogy valaki magyar legyen. A nyelv egyben a ma-
gyar identitás legfontosabb alkotóeleme az adatközlők jelentős része szerint. A 
felmérés szerint az adatközlőknek több mint fele otthon érzi magát Magyarorszá-
gon, mégis csak egy negyed rész érzi magát magyarnak. Ennek ellenére a legtöbb 
adatközlő rendelkezik magyar identitással. A svéd- és finnországi adatközlők 
részben eltérően hatá-rozták meg magyar identitásukat. Míg a finnországiak 
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egyes jellembeli és viselkedésbeli tulajdonságra utaltak, mint például tüzes tem-
peramentum, udvariasság, vendégszeretet, addig a svédországi adatközlők a ma-
gyar nyelven kívül a magyar ételkultúra ismeretét említették kimagaslóan jelen-
tősnek. A magyar gyökerek jelentőségét különbözőképpen jellemezték az adatköz
-lők, közös vonásként az identitásban alkotott szerepét méltatták. A legtöbb adat-
közlő részére a magyar gyökerek a származásra, a rokoni szálakra, a családok 
történelmére utalnak vissza, és sokuknak fontos, hogy ez által számukra egy má-
sodik kultúra, nyelv és ország válik nyitottá. A magyar háttér a legtöbb esetben 
szellemi és érzelmi gazdagságot jelent, amely sokrétűséget és változatosságot hoz 
a második generáció életébe. 

A negyedik kutatási kérdés a svéd- és finnországi adatközlők nyelv-
választása és identitása között rejlő hasonlóságokat és különbségeket firtatja. Ál-
talánosságban véve megállapítható, hogy a két csoport nyelvválasztási modellje 
nagyrészt hasonlít egymásra, bár a finnországi adatközlők jobb magyar nyelvtu-
dással rendelkeznek, hiszen ők gyermekkorukban valamivel gyakrabban használ-
ták a magyar nyelvet, mint a svédországiak. Ezáltal a finnországiak gyakrabban 
használják ma is a magyar nyelvet. Mégis érdekes különbségnek bizonyul, hogy a 
svédországi adatközlők jóval gyakrabban találkoznak más magyar származásúak-
kal és magyar nyelvűekkel, mint a finnországiak és hogy a finnországi adatközlők 
jóval aktívabban írnak magyar nyelvű üzeneteket, például SMS-t és képeslapokat, 
valamint ők gyak-rabban olvasnak magyar nyelvű internetes oldalakat, mint a 
svédországiak. Ezen kívül a finnországi adatközlők pozitívabban és nyitottabban 
viszonyulnak a magyar nyelvhez, hiszen nagy részük fontosnak tartja a magyar 
nyelv ismeretét, és szívesen használja a magyar nyelvet nyilvános helyen. Szintén 
a finnországi adatközlők pozitívabbak, ami a Magyarország és a magyar kultúra 
iránti érdeklődést illeti. A magyar identitástudat is jellemzőbb a finn-országiakra, 
mint a svédországiakra. A felmérés kimutatta, hogy a nyelv és kultúra megmara-
dása igen jelentős mértékben függ attól, hogy egyénileg és családi szinten meny-
nyire törekszenek a nyelv megőrzésére. Bizonyos mér-tékben más tényezők is 
meghatározzák a nyelvmegőrzést, és mint a finnországiak példája kimutatta, a 
befogadó társadalom finnugor nyelvrokonságra alapuló pozitív attitűdje, valamint 
az állami szintről jövő támogatás is elengedhetetlenül fontosak. Minden való-
színűséggel az első generációnak számító szülők bevándorlási körülményei is 
meghatározóak, hiszen a svédországiakkal ellentétben a finnországi szülők egyike 
sem menekültként érkezett az országba, hanem a legtöbben munkájuk által kerül-
tek Finnországba, sok esetben a visszatérés szándékával. Ezzel szemben a mene-
kültként bevándorló szülőknek a legtöbb esetben nem volt lehetősége visszatérést 
tervezni, és ezáltal a többségi nyelv használata és kultúrájának átvétele fontosabb-
nak bizonyult számukra. A finnországiak magyar nyelv- és kultúra megőrzésének 
szempontjából pozitívabb helyzetére és szemléletére a bevándorlás időpontja is 
kihathatott, hiszen a finnországi szülők a svédországiaknál később érkeztek, és a 
második generáció is jóval fiatalabb. Az 1980-as éveket megelőző időszakban a 
bevándorlók még nem kaptak megfelelő biztatást és támogatást nyelvük és kultú-
rájuk megtartá-sához, hiszen akkor még nem irányult olyan megértés a többnyel-
vűség és sokrétű kulturális társadalom felé, mint később. Ezen kívül a Magyaror-

Törzstér                                                 4975 



szágon az 1980-as évek végén és 1990-es évek elején bekövetkezett politikai vál-
tozások is már pozitívabban hatottak a diaszpórában élő magyarokra. Végül érde-
kes megállapítani, hogy a svédországi magyarok jóval rendezettebb és sokrétűbb 
közösségi élettel rendelkeznek, mint a finnországiak, és ezzel az egyik legaktívabb 
magyar diaszpóracsoportot alkotják; viszont ez mégsem tűnik elegendő támasznak 
a jövő generációk számára, ami a nyelv- és kultúramegőrzést illeti. 

Az utolsó kutatási kérdés a nyelvhasználat lehetőségeire és a nyelvmeg-
őrzést illető kilátásokra kérdezett rá. A kutatás elméleti része rámutatott arra, hogy 
egy kisebbségi nyelv használatához és megőrzéséhez három feltételnek kell telje-
sülnie: kompetenciának, lehetőségnek és szándéknak (lásd lent). A felmérés ered-
ménye szerint az adatközlők magyar nyelvtudása erősen függ gyermekkoruk nyel-
vi környezetétől. Legfőképpen a magyarországi látogatá-soknak és a családban 
történő nyelvhasználatnak van különös szerepe. Min-den valószínűséggel a ma-
gyar anyanyelvi oktatásban való részvételnek és a szülők magyar közösségekben 
való aktivitásának is jelentősége van a nyelvtudásra. A felmérésben részt vett két 
csoport második generációs magyarnak csak ötödrésze vallotta, hogy legalább 
olyan jól tud magyarul, mint svédül, illetve finnül. Az adatközlők nyelvhasznála-
tára a kompetencián kívül szintén részint a gyermekkori nyelvi környezet van ha-
tással, valamint kihat rá a mai nyelvi helyzetük és közvetlen környezetük is. A 
magyar nyelvhasználat lehetősége a legtöbb adatközlőnél biztosított, hiszen elér-
hető számukra a magyar nyelv, és van alkalmuk a nyelv használatára (lásd fent); 
ennek ellenére csak igen változó mértékben használják a nyelvet. A nyelv-
megőrzés három feltétele közül a nyelvhasználat iránti szándék és pozitív hozzáál-
lás a leginkább jellemző az adatközlőkre. E szándékra és érdeklődésre szintén 
jelentősen hatnak a gyermekkori élmények, különösen a családi nyelvhasználat. A 
svéd- és finnországi adatközlők eredményét összehasonlítva jegyezhető meg, hogy 
a finnországiak jobb magyar nyelvi kompetenciával rendelkeznek, gyakrabban 
használják a nyelvet, valamint pozitívabban viszonyulnak a nyelvhasználathoz, és 
ezáltal nekik valamivel jobbak a lehetőségeik a magyar nyelv megőrzésére Finnor-
szágban. Ezen kívül összehasonlítás készült a szülők nyelvi hátteréről. Ezek alap-
ján megállapítható, hogy azok az adatközlők, akik olyan családból származnak, 
ahol mindkét szülő magyar anyanyelvű, azok a magyar nyelvre nézve pozitívabb 
nyelvi környezetben nőttek fel: a magyar nyelv gyakrabban képezte részét életük-
nek, hiszen több magyar anyanyelvű rokonnal rendelkeznek, és intenzívebb volt a 
kapcsolattartás velük, gyakrabban látogattak Magyarországra is. Általánosságban 
véve ők jobb magyar nyelvtudással rendelkeznek, mint azok az adatközlők, akik-
nek csak az egyik szülője magyar anyanyelvű. A két magyar anyanyelvű szülővel 
rendelkező adatközlőknek tehát több feltétel biztosított ahhoz, hogy a magyar 
nyelv és kultúra életük és identitásuk természetes részét képezze. Viszont a felmé-
rés kimutatta, hogy nem minden esetben éppen ezek az adatközlők azok, akiknek a 
magyar nyelv és kultúra ma természetes részét képezi életüknek, és nem feltétle-
nül éppen ők pozitívabbak a magyar nyelv és kultúra valamint magyar gyökereik 
iránt, hanem azon adatközlők közül, akiknek csak egyik szülője magyar anyanyel-
vű, többen is jóval erősebb kötődést éreznek és pozitívabbak a magyar nyelv és 
kultúra, valamint magyar gyökereik iránt. A nyelvmegőrzés kérdését részleteseb-
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ben elemezve mutatta ki a felmérés, hogy az adatköz-lőknek csak negyed része 
rendelkezik a nyelvmegőrzés lehetőségével, hiszen csak náluk található a nyelv-
megőrzés három feltétele, tehát csak ők rendelkeznek kellő nyelvtudással és ne-
kik van lehetőségük használni a nyelvet, valamint nekik van érdeklődésük a nyelv 
használata iránt. Az adatközlők közel másik negyede használja behatárolt lehető-
ségei szerint a magyar nyel-vet és szeretné többet használni azt, viszont kompe-
tencia hiányában nincs rá lehetősége. Rajtuk kívül közel fele az adatközlőknek 
nem rendelkezik a nyelvmegőrzés két feltételével. Ez pedig azt jelenti, hogy az 
adatközlők há-romnegyede egyáltalán nem képes továbbadni a nyelvet a követke-
ző generációknak. 

Végül megjegyzendő, hogy annak ellenére, hogy a kutatás kimutatott egy-
egy jellemző vonást és a vizsgált két csoport nyelvválasztására és identi-tására 
általánosítható tendenciát, minden adatközlő külön egyéniséggel és egyéni ta-
pasztalatokkal, élményekkel rendelkezik, amelyek meghatározzák saját nyelvvá-
lasztásukat és identitásukat. Nem felejtendő el tehát, hogy csa-ládi háttértől füg-
getlenül változó lehet minden második generációs magyar hozzáállása a magyar 
nyelvhez, kultúrához és magyar gyökereihez. 

E kutatómunkában François Grin elmélete (Grin 2003) került bemuta-
tásra, amely szerint három feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy mind egyéni, 
mind csoportos és társadalmi szinten megőrizhető legyen egy kisebbségi nyelv: C 
= capacity - ’kapacitás vagy kompetencia’, O = opport-unity - ’ alkalom vagy 
lehetőség’ és D = desire - ’akarat vagy szándék’. Ezen tényezők vagy dimenziók 
elengedhetetlen feltételei a nyelvmegőrzésnek, és annak ellenére, hogy mind-
egyik tényező fontos részét alkotja a nyelvmegőr-zésnek, önmagában egyik té-
nyező sem elég ahhoz, hogy biztosítsa egy nyelv megmaradását. Kapacitás vagy 
kompetencia (C) nyelvhasználati lehetőség és szándék nélkül nem elegendő, és 
ugyanígy nem elegendő a nyelvhaszná-latra kínálkozó alkalom (O) és szándék 
(D) nyelvtudás nélkül. A kutatómunka empirikus része Grin modellje szerinti 
felosztásban tárgyalta a témát és végeredményként kimutatta, hogy az adatközlők 
negyede rendelkezik a nyelvmegőrzés három dimenziójával (COD), tehát csak 
ezen adatközlők képesek megőrizni a magyar nyelvet, míg a többi adatközlő csak 
maximum két feltétellel rendelkezik, tehát nekik nem áll módjukban megőrizni és 
a következő generációk számára továbbadni a nyelvet. A két dimenzióval rendel-
kező adatközlők közül legtöbben „OD” párosítással rendelkeznek, amely azt je-
lenti, hogy ők szívesen használják behatárolt körülmények között a nyelvet, hi-
szen csak hiányos nyelvtudással vagy esetleg csak szimbolikusnak nevezhető 
nyelvtudással rendelkeznek. Négy adatközlő ren-delkezik „CD” párosítással, 
amely szerint ők megfelelő nyelvtudással rendelkeznek, és szívesen használnák a 
nyelvet, amennyiben az alkalom biztosított lenne. Egyetlen adatközlő pedig a 
„CO” párosítással rendelkezik, tehát ő megfelelő nyelvtudással rendelkezik, és az 
alkalom is biztosított, viszont ő nem szívesen használja a nyelvet. Azon adatköz-
lők között, akik a nyelvmegőrzés csak egy feltételével rendelkeznek, leggyakrab-
ban a „D” dimenzió fordul elő, amely szerint ők pozitívak a nyelvhasználat iránt, 
viszont nincs elegendő tudásuk és lehetőségük a magyar nyelv használatára. Meg-
lepő módon négy adatközlő csak „O” dimenzióval rendelkezik, tehát használja 
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valamilyen szinten a nyelvet, annak ellenére, hogy nincs elegendő kompetenciája 
és érdeklődése a nyelv használata iránt. Egyedül egyetlen adatközlőre jellemző 
egy „C” dimenzió, amely szerint ő megfelelő nyelvtudással rendelkezik, viszont 
nem biztosított számára az alkalom, amikor használhatná a nyelvet, és valójában 
érdeklődése sem elegendő hozzá. A kutatómunka záró fejezetében az adatközlők 
nyelvszociológiai profiljai és azok jellemzői kerültek bemutatásra, amely szerint 
az adatközlők negyede nyelvmegőrzőnek és revitalizálónak nevezhető, míg a 
többségnél megszakad a nyelvmegőrzés lánca. Ezen adatközlők egyik része szí-
vesen használja a nyelvet, de csak hiányos nyelvtudással rendelkezik, ezért ők a 
nyelv favorizálóinak, a többiek pedig a nyelv veszítőinek titulálhatók.  
A doktori disszertáció a ”Magyart a gyökerek kedvéért” főcímet viseli. Ezen idé-
zet egy adatközlő azon válaszából származik, amelyet arra a kérdés-re adott, hogy 
mely nyelvet/nyelveket szeretné, hogy gyermekei elsajátít-sanak. Ezen adatközlő 
három nyelvet nevezett meg, a svédet, az angolt és a magyart. Választását pedig 
azzal indokolta, hogy a svéd fontos, ha Svédor-szágban él az ember, az angol 
pedig világnyelvként jelentős, míg a magyar nyelvet a gyökerek kedvéért szeret-
né, ha elsajátítanák gyermekei. Ezen megfontolás hűen tükrözi az adatközlők 
nagy részének meglátását, hogy miért is jelentős számukra a magyar nyelv és 
kultúra. A Svéd- és Finnor-szágban élő második generációs magyarok nagy része 
számára a magyar nyelv és kultúra különös jelentőséggel bír, hiszen ezek a szár-
mazáshoz, rokonokhoz, családok történelméhez, magyarországi szokásokhoz és 
kultú-rához kötő szálat jelentik. A magyar nyelv és kultúra elsősorban szimboli-
kus szerepet tölt be az életükben, amely tehát a gyökerek miatt fontos. A magyar 
nyelv tudása és a kultúra ismerete leginkább azért jelentős a kutatásban részt vett 
második generációs magyarok számára, mert ezek által érzik hozzátar-tozásukat 
és kötődésüket a szülők és rokonok életéhez és gondolkodásmódjához. Egy széle-
sebb látószögből nézve a magyar nyelv és kultúra isme-rete fontos kommunikáci-
ós eszköz a családban, és jelentőséggel bír a magyar nyelv megőrzésében a svéd 
és finn társadalomban. 
E doktori disszertációs munka fókuszában második generációs magyarok nyelv-
választása és identitása állt. A felmérés kimutatta, hogy a gyermekkori szocializá-
ció és az egyén szociális hálózata mily jelentős hatással van a nyelvválasztásra. 
Az adatközlők különbözőképpen értelmezték az anyanyelv fogalmát, és a magyar 
nyelv ismerete, valamint a nyelv használata többek számára közel sem olyan fon-
tos, mint a kultúra és egyes magyar jelenségek ismerete. A magyar identitás az 
egyéni tapasztalatok és élmények függvényében különbözőképpen épül fel a má-
sodik generációnál. A hovatartozást is különbözőképpen élik meg az adatközlők, 
és ugyanolyan alapokon érzik egyesek magukat magyarnak, mások pedig svéd-
nek illetve finnek. A második generáció összetett identitással rendelkezik, amely 
a gyermekkorból eredő magyar, svéd, illetve finn nyelvekkel és kultúrákkal kap-
csolatos emlékekre és tapasztalatokra támaszkodik. A magyar kultúrához való 
kötő-dés, magyar gyökerek egy részük szerint egyénivé, ”különlegessé” teszi 
őket; mások számára a magyar származás életüknek csak egy ”kis fűszere”. 
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Straszer  

Boglárka  

önmagáról 

     K ec s k e mé t en 
születtem 1973 
októberében és itt 
nevelkedtem egé-
szen középiskolás 
koromig. Az isko-
lai szünidőket 
rendszeresen Bara-
nyában és a Mátrá-
ban töltöttem. Már 
egészen kis korom-

ban kezdtem el érdeklődni a zene mellett nyelvek iránt és a gimnáziumban a finn 
nyelvre esett választásom. Első alkalommal 1990 nyarán vendégeskedtem Finn-
országban és ez a tíz napos kalandos út jelentősen meghatározta további élete-
met: Az 1991/92-es tanévet Rotary cserediákként egy Helsinki közelében fekvő 
kisvároskában töltöttem, a következő tanévben otthon érettségiztem, majd  utam 
megint Finnországba vezetett, ahol egy éven belül szintén érettségiztem és elvé-
geztem egy gazdasszonyképző középiskolát is. 
1994 őszén tanulmányaimat Közép-Finnországban, a Jyväskyläi Egyetemen, 
kezdtem finn irodalom, finn nyelv és hungarológia szakokon. 1998-ban a kandi-
dátusi fokozat elérése után a Helsinki Egyetemen folytattam tanulmányaimat és 
2000-ben finn mint második és idegen nyelv szakos tanárképzést végeztem. 2002
-ben az Uppsalai Egyetem cserediákja voltam és Helsinkiben magiszter vizsgát 
tettem. Tanulmányaim mellett 1997-től rendszeresen tanítottam finn és magyar 
nyelvet finnországi és svédországi általános iskolákban, gimnáziumokban, főis-
kolákon, népfőiskolákon és szabadegyetemeken. 
2001 és 2006 között a Finn Oktatásügyi Minisztérium kutatója voltam,  2004 és 
2011 között az Uppsalai Egyetem finnugor szakos doktorandusza. 2011 októbe-
rében doktoráltam Uppsalában egy nyelvszociológiai összehasonlító kutatási 
munkával. 

Finn és svéd gyökerekkel rendelkező göteborgi nyelvész férjemet 1999-ben a 
Helsinki Egyetemen ismertem meg és 2002 februárja óta Uppsalában élünk. 
2010-ben kislányunk, 2012 év elején kisfiunk született, akiket együtt nevelünk 
három nyelven. 
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Székely Péter 
 

 ODIN AZ EURÓPAI KULTÚRKÖRBEN 
 

Bevezetés 
 
 A mai modern társadalomban az az általánosan elfogadott teória, hogy „…
minél fejlettebbek vagyunk, annál inkább el kellene fojtani magunkban a biológi-
ai mivoltunkat. Persze legyünk őszinték, ez az elfojtás soha sem fog tökéletesen 
sikerülni úgy sem.” (1) Ez természetesen ellentmondást szül, amit az ember nem 
képes feloldani, így eltemeti magában. Azonban ez nem megoldás. Ezt mindenki 
tudja.  Mindez azt eredményezi, hogy ettől az elfojtott belső ellentmondástól 
frusztráltak lesznek az emberek, s biológiai igényeiket – amiket a társadalmi ta-
buk korlátoznak – más módon próbálja meg kielégíteni. Ezeket az igényeket és 
vágyakat pótszerek segítségével tudják lecsillapítani, ami azonban csak pillanat-
nyi megoldást kínál. Nem tartósak ezek a megoldások, így az ember mindig újabb 
és újabb kompenzációkat keres, melyet később újra eldob. Ez az alapja annak a 
modern társadalmakban jelentkező neofíliának, amit Konrad Lorenz is megállapí-
tott. (2) Ilyen pótszernek tekinti Freud a vallást is, s ebbe a mítoszok is belefér-
nek. „Az ember nem tud úgy kiteljesedni, ahogy szeretne, ezért megteremti ma-
gában az isteneket, a legkülönbözőbb vallásokat. A vallásnak a jelenléte tehát 
önmagában a legszebben árulkodik, hogy nem tudok úgy élni, ahogy szeret-
nék…”(3) 

De a mai kor embere egy olyan világban nőtt fel, hol a vallási meggyő-
ződés egyenlő lett a babonás félelemmel, ami tudományos szempontból megkér-
dőjelezhető. Az létezik, amire van bizonyíték. A vallásosságnak azonban nem 
kell bizonyíték, hiszen az a bizonytalanságba vetett hitből és reményből táplálko-
zik. A többség azonban ezt nem ismeri el. „A Megváltóért való kiáltás… népsze-
rűtlen, mert irracionális és tudománytalan. A mi statisztikai korunkban nincsen 
semmi ilyesmi. A legmélyebb szorongáson alapuló szükséglet ezért csak halkan 
nyilatkozhat meg; senki sem akar olyan pesszimista lenni, amilyenek az első ke-
resztények voltak, hiszen az amerikai kozmosz heroikus ideálja az optimiz-
mus…” (4) A legtöbb embernek ez a hétköznapi valóság, melyben él.  

A kiszámíthatóság egyszerre ad biztonságérzetet, s telepszik nyomasztó-
an az ember nyakába. Egy olyan világban, ahol nincs semmi rendkívüli és min-
dent meg lehet jósolni, az ember belefásul, s a napi rutinban végleg feloldódik 
személyisége. Az idő elteltével úgy peregnek le az évek számára, hogy észre sem 
veszi, s már elmúlt az élete. Ekkor visszatekint s látja, hogy végül is mit ért el 
ezek alatt az évek alatt, s kárhoztatja a sorsot – amiben természetesen csak ilyen-
kor hisz – hogy nem adta meg számára a nagy lehetőséget, vagy a nagy üzletet, 
amivel ’megcsinálhatta volna a szerencséjét’. Ez mélységes szorongással tölti 
meg az ember szívét, s mivel nem hisz semmiben és senkiben, – legfeljebb saját 
maga erejében – teljesen egyedül marad. A magány lesz egyetlen társa élete út-
ján, s ha szerencsés, akkor talál valakit, akivel ezt megoszthatja és családjának 
nevezhet. Ez az öröksége és ezt hagyja majd örökül fiainak s lányainak. 
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Az ember célja immár nem az, hogy maradandót alkosson – hiszen ez 
nagyon kevesek kiváltsága – hanem, hogy ebben a kegyetlen, hideg és racionalista 
világban boldogulni tudjon. Mindent ennek rendel alá, minden tette mögött ez 
húzódik meg. Miközben ezért küzd, elfelejti gyermekkori álmait, amikért akkor 
hajlandó lett volna mindent megtenni. Azonban az idők során túl sok lett a megal-
kuvás, a határvonal, és kötöttség; nem maradt más: csak a túlélés. Ez senki számá-
ra nem kecsegtető. Aki pedig ilyenkor is merész álmokat kerget, azokat óva intik 
az idősbek: ’A legtöbb ember ott hibázza el, hogy néha léhán álmodozni mer!’ A 
régi meséket elfeledték, a hősök ideje letűnt.  

Sokakat ez teljesen kimerít. Váltani szeretnének, de nincs reményük. Eb-
ben a közegben az ember szívesen elmenne, elbújna egy eldugott zugba, hol a 
valóság árnyai nem kísértik. Sokan ezért mennek nyaralni. Mások ezért járnak 
moziba, olvasnak regényeket, vagy egyszerűen néznek televíziót. Menekülnének, 
de nincs hova. Egyetlen hely marad csak: a képzelet.  

A szórakoztató ipar kínálta alternatívák meglehetősen sokszínűek, s a 
tömeg igényeinek megfelelően nyújtja szolgáltatásait. Így nem véletlen, hogy a 
XXI. század elején ismételten megnőtt az érdeklődés a mítoszok és réginek ható 
történetek iránt. Az embereket elszakítja a hétköznapi valóságtól, kiragadja őket a 
mindennapi rutin posványából. Ezért oly népszerű Harry Potter története, s ez volt 
a záloga A Gyűrűk Ura sikerének is. De az olyan történetek, mint a Csillagpor 
vagy a Titánok Harca is ezt lovagolta meg.  A fantasy irodalom is ezért virágzik 
világszerte. Azonban ahhoz, hogy ezeket a műveket a maguk teljességében fel 
tudjuk fogni, ismernünk kell a gyökerüket. Ezek a gyökerek azonban nem csak a 
mítoszokhoz vezetnek el bennünket, hanem az emberiség bölcsőjéhez kísérnek; s 
olyan kérdésekkel szembesülünk, melyekre eddig csak legnagyobb gondolkodóink 
próbáltak választ adni. Tehát ezek a történetek többek az elmesélt cselekménynél. 
Ezekben a történetekben akarva akaratlan az emberiség múltja elevenedik meg, s 
olyan árnyak lépnek elő a homályból, kik mindig is velünk voltak.  

E tanulmány célja, hogy bemutassa egy ilyen árnyból lett isten – Odin - 
vagy istenből lett árny – Vándor, Vadász - útját Európában. Odin a skandináv pan-
teon főistene, sok egyéb néven is ismerték, (5) s ismerik mai napig. Megannyi 
történet fűződik személyéhez, és megannyi hagyomány kapcsolódik hozzá, olya-
nok is, amikről nem is gondolnánk elsőre.  

Mítoszokra, s a bennük szereplő istenekre és hősökre nem úgy kell tekin-
teni, mint egy letűnt világ hírmondói. Ők mindig példaként álltak az emberek elé, 
így kísérve bennünket a történelem folyamán. Viszont sokszor át kellett alakulni-
uk, hiszen az ember és környezete folyton változott és ehhez alkalmazkodniuk 
kellett. Ők, hű társai az emberiségnek, ennek ellenére velünk maradtak, s vezettek 
át minket a legsötétebb időszakokon át. Velünk együtt isteneink és hőseink is vál-
toztak, akárcsak a történetek, melyben szerepeltek. Egyszerre maradtak azok, akik 
voltak: ősi vezetőink; s formálódtak azzá, amire épp szükségünk volt.  

Régi isteneink sosem haltak meg. Mindvégig velünk voltak, vigyáztak 
ránk, mutatták az utat. Hol királyokká lettek, hol démonná alakultak. Később belő-
lük lettek hőseink, majd szuperhőseink… 

Arra keresem a választ, hogy Odin, a pogány germánok főistene, hogyan 
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maradhatott meg a keresztény Európában, milyen formákat öltött, hogy később 
ismét előléphessen a színfalak mögül. Vajon ugyanaz az istenség maradt, mint 
1000 évvel ezelőtt, kit a barbár vikingek tiszteltek? Ezzel együtt rávilágítok arra 
is, hogy egyes korokban hogyan viszonyultak a keresztények a pogány istenekhez, 
s a XX. illetve XXI. században, mikor mindennek megvan a maga természetes 
észlelhető oka, melyet a tudomány képes feltárni előttünk és a „… kauzalitás a 
legszentebb dogmáink egyike…”, (6) hogyan élhet tovább.  

Mindez azért fontos, mivel ez az istenség egy archetípust testesít meg, 
ami Európában számos formát öltött. Mítoszai, történetei a mai napig nevelnek, 
tanítanak minket, ezáltal ő maga is. „Az archetipikus képek a kollektív ember 
örökség részei, ezért tűnnek ismerősnek számunkra. A több mint 3000 évre vissza-
nyúló… [germán] mítoszok ma is élnek és újra és újra előkerülnek, pontosan 
ezért, mert az istenek és istennők az igazat mondják el az ember természetéről… 
A mítoszokon keresztül jobban beleláthatunk helyzetekbe, és ösztönösen jobban 
megértjük az emberi szituációkat.” (7) 
 
Odin – A mítoszokban szereplő főisten 

 
1.1. Istenek Atyja – Oðin az Eddákban 
 
 Az északi mitológiában az istenek számos névvel rendelkeznek. Azonban 
ez nem csak az északi, illetve germán mitológia sajátja, hiszen Zeuszt is sok néven 
említik és említették. A különbség, amit bemutatok, tehát nem ott érthető tetten, 
hogy egy istennek több neve van, hanem ott hogy hány néven ismeretes és nevei 
mennyire fejezik ki személyiségét.  
Népvándorlás körüli időszakban „…az északiak között erősebb volt a hajlam a 
gúnynevek viselésére, mint a szomszédos népeknél… A nagyon korai példák kö-
zött olyanok szerepelnek, mint a ’bundás kedves’ (kitartó?), ’gyűlöletes’ és az 
’erdő-vendég’ (M 169), és ezek némelyike a viking korra tulajdonnévvé vált: az 
Óspakr (az engedetlen), Skeggi (a szakállas), Styrr (zajos), Knútr (csomó) jó pél-
dák erre…” (8) Odin is így kaphatta eredetileg a nevét.(9) 
Ebből kifolyólag Odint sok néven ismerték és ismerik mai napig az emberek, ezek 
közül a legismertebbek Odinn, Votan, Wodan. (10)Legtöbb neve ugyanakkor le-
író, illetve saját maga használt álnév, ami Bernáth István szerint közel – természe-
tesen eredeti nyelven – „70-80 Oðin nevet tartanak számon, ami jelezheti az Oðin 
név tabu-voltát…” (11) Mindazonáltal a fordítások hátránya, hogy eredetiben nem 
ismerhetjük meg a maga teljességében ezeket a neveket. Így fordításokhoz kell 
folyamodnunk, s magyarul – főként leíró nevek tekintetében – közel 170 néven 
(12)  mutatkozik be a magyar olvasóknak a skandináv főisten.  

„Csend szálljon most rátok, szent családok,/ fennen és földön, fiai 
Heimdallnak!/ Hagytad, Holtak atyja, hozzak regéket,/ emberöltők emlékezetét./ 
Óriások állnak elémbe,/ névtelen időkben neveltek ők;/ kilenc világ támad, kilenc 
(tér),/ mindenség fája föld alatt mozdul…” (13) 
Ezekkel a szavakkal kezdődik a verses Edda (1.ábra), ami a germán hitvilág fő 
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forrásának tekintünk a próza Edda mellett. Mindkét műben részletesen le van írva 
a világ teremtése, s az istenek születése. Itt a teremtést két részre lehet osztani: az 
első részében az óriások születnek meg, de a világ még meglehetősen kopár. Itt 
még nincs helye sem isteneknek, sem embereknek. Hasonlóan a görög mítoszok-
hoz, a germánok istenei sem az idő kezdete óta léteznek, hanem az istenek generá-
cióját az óriások generációja előzte meg, s tőlük erednek. Ymir volt a legelső jég-
óriás, kit Muspelheim (14) melege kiolvasztott évezredes álmából. Ymirrel együtt 
kiolvadt Auðhumla, az őstehén, ki tejével táplálta az ős déróriást. Ez a tehén ké-
sőbb 3 nap alatt előnyalta a jégből Búrit is. „A szokványos szaporodáshoz azon-
ban még nem létezett a hím- és nőnem. Így mind Ýmir, mind Búri kétneműek, 
hímnősek, hermafroditák voltak és mindkettő a maga módján utódot hozott lét-
re…” (15) Búri fia volt Bur, ki Odin apja volt. 
A teremtés második felében, vagy szakaszában, már az istenek aktív cselekedete 
formálja a világot, s ebben már helye van az embernek is. Odinnak volt két fivére: 
Vili és Vé. Egyes források beszámolnak arról, hogy Odinnak volt még egy fivére 
Hænir is. Nem tisztázott azonban, hogy névváltozattal van-e dolgunk vagy sem. 
Ők voltak az első Ászok, s tőlük ered az Ászok nemzettsége. Később a világ te-
remtéséhez megölték Aulgermirt (16) s testéből formálták meg a világot. Így lett 
Odin a legősibb isten, s nevezik ezért Öregistennek (Fimbultýr, Fimbultul). Hívják 
őt még Alkotónak és Teremtőnek, mivel testvéreivel együtt ők teremtették 
Midgardot (Középső Földet, Középföldét), az emberek világát. „Óðint Mindennek 
Atyjának is hívják, merthogy ő az apja az összes istennek. De hívják Csatázók 
Atyjának is, mert mindenki, aki harcban esik el, az ő fogadott fia, akiket Valhöllbe 
és Vingólfba fogadnak be, mint hősöket…” (17) 
Felesége Frigg, kitől Baldur, a Fényes Szemöldökű és Hermiod született, de há-
zasságán kívül számos kapcsolata is volt, így nem véletlen, hogy e fajta néven is 
ismeretes, mint: Csábos (Gladsviður), Szerető (Unnur) és Sóvárgott. Földistennő-
től, Jördtől született a legerősebb Asgardi isten Thor. Rind királylánytól szárma-
zott Váli, Grídtől Vidar, Ægir kilenc lányától pedig Heimdall. (18) Továbbá apja 
Braginak, Nepnek és Höðnek is. Ebben a tekintetben olyan, mint egy igazi főisten, 
ki a magvát szétszórja a világban. Itt egy tipikusan olyan jelenséggel állunk szem-
ben, ami egyetemes, de nem csak a mitológiákban, hanem általában a férfi pszi-
chéjében. Jung rávilágít arra, hogy „…a férfi legfőbb érdeke arra összpontosul, 
hogy hódítsa a nőket, és természeténél fogva ritkán áll meg egyetlen hódításnál… 
Ezért  a férfi a házasságnak mindig a törvényes és szociális karakterét hangsúlyoz-
za…” (19) Így nem meglepő, hogy egy-két félrelépéséért súlyos következmények-
kel kellett számolnia, hiszen Rind királylánnyal folytatott viszonya miatt kis időre 
száműzték.(20) 
Asgardban, hol az égi istenek (21) életek Odint Világkormányzónak, Ászok Feje-
delmének, az Arany Ászok Urának is hívták. Ezek a leíró nevek főként a rangjára 
utalnak a többi istennel szemben. Ő a legtekintélyesebb isten, s egyben az eddikus
(22)  mítoszokban a legöregebb és legbölcsebb. A bölcsességért cserébe fél szemét 
adta, így általában félszeműként szokták ábrázolni. Fél szeme ellenére mindent lát 
és mindent hall. Asgardban van egy kilátóhely, melyet Hliðskálfnak hívnak, s on-
nan belátja mind a kilenc világot.  
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 Legtöbb Odin-név azonban nem a rangját és isteni mivoltát hangsúlyozza, 
hanem a harcos jellemét. (23) Nevek tanulsága szerint egyszerre résztvevője volt 
a harcoknak és irányítója, hiszen ott támad harc, ahová a Csatázók Atyja lesújt 
lándzsájával (2.ábra). „Ódin odavágta/ lándzsáját, hol harc dúlt/ - a népek első/ 
evilági csatája -…” (24) Az Edda művek (25) szerint a világ legelső csatája az 
ászok és vánok között volt (3.ábra). A vánok egy rivális isteni csoport, melyről az 
Eddák meglehetősen homályosan tudósítanak. Lényegében véve itt jelennek meg 
legelőször. Az, hogy pontosan miért robbant ki a háború, csak ködös utalások 
vannak, azonban az Ász-Ván háború békekötéssel zárult. Békekötés jegyében 
úgynevezett túszcserét hajtottak végre, miszerint Hænirnek a vánokhoz kellett 
mennie, míg a vánoktól Njördnek kellett Asgard falai mögé jönnie Frey-jel és 
Freya-val.  
 Mint minden főistennek neki is voltak nevezetes tárgyai. Híres lándzsája a 
Gungnir, melyet varázsos rúnajelek díszítettek.(26)  A lándzsát úgy készítették a 
törpök (27) , hogy az mindig célba találjon, majd visszatérjen gazdája kezébe. 
Fegyverére utal többek közt két neve is: a Dárdák Ura és Lándzsarontó. A törpék 
ezen kívül készítettek neki egy önmagát szaporító gyűrűt is, melyet Cseppentőnek 
(Draupnir) hívnak. „Az egyik legnagyobb varázsos ékszer, azzal a tulajdonsággal, 
hogy minden kilencedik éjszakán nyolc, magával azonos gyűrűt ’csöppent ki’ 
magából.” (28) Sokak szerint e gyűrű biztosított számára elég gazdagságot és 
hatalmat a világ felett. ’Egy gyűrű mind felett.’ 
 Mint már korábban esett róla szó, Hliðskálfból mindent lát, azonban onnan 
nem hall semmit. Ebben két kedves állata van segítségére Hugin (Gondolat, El-
me) és Munin (Emlékezet). A két holló (29) minden reggel kirepül a világba, s 
este visszatérve gazdájuk vállán elmondják, mi történt a világban. Két madara 
miatt hívják Odint még Hollóistennek is (4.ábra). Így Odin maga is hasonló meg-
világításba kerül, mint két madara, hiszen az ő nevében győzni lehet, de senki 
sem tudja, mikor jönnek el értük Wotan lányai a valkűrök, hogy a Harcban Elesett 
Hősök Csarnokába vigye a harcost. Ahol ő ott van, a halál sem jár messze.  
 Odinnak van egy csodálatos lova is, Suhanó (Sleipnir), akinek nyolc lába 
van (30) , s messze a leggyorsabb táltos paripa a világon (5.ábra). Ez a ló szár-
nyak nélkül is levegőbe emeli lovasát, s hét nap alatt Helbe is elviszi, ki elég bá-
tor hozzá. E szürke mén fogsorára rúnajelek vannak vésve. Suhanó apja 
Svaðilfari csődőr (31), anyja pedig Loki.  „Loki, hogy késleltesse az Ásgarð falát 
építő óriáskőműves határidőre ígért munkáját kancává változott, és a sziklákat 
szállító csődőrt maga után csábította, majd utóbb megszülte Suhanót…” (32) 
 Kíséretéhez tartozik még két farkaskutya is, kik a Walhalla csarnokában 
mindig a főisten mellett foglalnak helyet. Gérinek és Frékinek hívják őket 
(6.ábra). „Gerit és Frekit/ a híres, harcedzett/ Hadak Ura eteti./ Ő csak bort iszik,/ 
örökké azon él,/ jó fegyveres Óðin.” (33) Frékit Loki adta ajándékba, eltitkolva, 
hogy az saját fia Fenrir farkas. Kölyökként is sokat evett, de ahogy cseperedett 
egyre falánkabb lett, s már komolyan veszélyeztette az isteneket. Eddig is csak 
Tyr etette, más nem merte. Később az istenek úgy határoztak, hogy a farkast le 
kell láncolni. A törpöket kérték meg, hogy készítsenek egy eltéphetetlen bilincset. 
Ez azonban nem sikerült azonnal(34) , s csak a harmadik, a legerősebb, Gleipnir 
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béklyó tudta megfékezni a Világ Farkas erejét. Tyr ekkor vesztette el a jobb kezét. 
Fenrir csak a Ragnarök előestéjén fog elszabadulni.  
  Odin népszerűsége leginkább a vezetői réteg köreiben lehetett túlsúlyban. 
Szokták is mondani, hogy Odin az arisztokratikus. Jártas volt a taktikában, harc-
ban, költészetben, művészetben, s ismerte az írás művészetét is. „Szellemiekben 
mindenképp a többi isten fölé magasodik.”(35) 
 
1.2. Elsőisten – Amikor még nem Óthinn volt a főisten 
 

Mint láthattuk Odin hatalma Asgardban megkérdőjelezhetetlen. Minden 
isten neki tartozik engedelmességgel, hiszen ő a legbölcsebb, s valamennyinek 
még az apja is. Sok történetben bizonyítja rátermettségét, mikor megszerzi a méz-
sert, megismeri a múltat, s jövendőt, illetve felfedi a rúnák titkát is. Próbára teszi 
értelmi képességeit még az ősöreg jötünnel (óriás), Vaftrudnirral is. (36) 

Azonban a mítoszoknak van egy ősibb rétege, melyre csak egy-két mon-
datban, és versben utalnak. Ebben a mélyebb és korábbi rétegben nem Odin a főis-
ten hanem Tyr(37), s a rokoni kapcsolatok sem úgy festenek, ahogy az az Edda 
művekben szerepelnek. Ezen a szinten egy teljesen új panteon tárul a szeműnk elé, 
melyről konkrét források nem állnak rendelkezésre, így csak közvetve építhetjük 
fel.  
Az északi mitológiában van egy Ász isten, kit eredendően semmiféle rokoni szál 
nem kapcsol Asgardhoz és a Fényes Istenekhez, sőt későbbiekben szembe is for-
dul velük. Ez az istenség Loki(38), az ármányos. Azonban szinte a kezdetektől 
fogva Odin mellett van, még az első emberpár teremtésénél is jelen volt. „Hazatért 
akkor/ a hármas csapat,/ szálmagas ászok,/ szeretetre vágyók./ Fölleltek a parton/ 
satnya két farönköt,/ Kőrist és Repkényt,/ két sorsnélkülit./ Nem lélegeztek,/ ész-
szel nem bírtak,/ se színük, se szavuk,/ se szivárgó vérük -/ levegőt Óðintól,/ 
Lóðtól színt és vért,/ Hænirtől értelmet/ kaptak hamarost.”(39) Ez azt jelenti, hogy 
mikor Asgard fala még nem állott már Odin és Loki együtt rótták útjaikat.  
„Voltam ifjú is egykor,/ egymagam éltem,/ utam el-elvétettem;/ társat találtam,/ 
hozzám hasonló férfit,/ szívem gazdagon szárnyalt.”(40) Ez a részlet Fenséges 
szavából való, ami Odin szava, tehát ezeket ő tolmácsolta. Ebben a megvilágítás-
ban itt már utalhat száműzetésére – itt önkéntes mivoltát erősítve – és Lokival való 
találkozására, ki egy ’hozzá hasonló férfi’ személyében. Ez a kifejezés minden-
képp azt sejteti, hogy Loki ezekben az időkben is már hasonló képességekkel ren-
delkezik, mint a későbbi főisten, Odin. Ez viszont csak a Tandori-féle fordításban 
egyértelmű, a Bernáth-félében már nem. (41) Bernáthnál már minden ízében egy 
általános és ősi bölcselettel van dolgunk, amibe már nem fér bele Odin és Loki 
kapcsolatának leírása.(42) 

Az Eddákban ezen kívül is sok utalás történik közös kalandjaikra, amiket 
azonban nem részleteznek. Kettejüknek tehát komoly múltja van. Az utolsó lako-
mán, ahová mindenkit meghívtak így szólott Loki, kit akkor nem láttak szívesen: 
„Emlékszel-e, Ódin,/ vérünket mi valamikor/ elvegyítettük örökre./ Sört soha el 
nem fogadsz,/ így igérted,/ ha nem kettőnknek hozzák.”(43) Loki itt Odinnal kö-
tött vérszövetségére utalt, s arra, hogy jó testvérekhez méltón mindent megoszta-
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nak egymással. 
Valamikor az idők kezdetén Odin száműzetésbe vonult. Az azonban 

tisztázatlan, hogy száműzték, vagy önként vonult. Járt mindenfele, s innen ered-
hetnek az ilyesfajta leírónevei, mint: Hegylakó (Skilfingur), Sziklalakó 
(Skilvingur), Változó (Svipall), Szökő és Bajkeverő (Bölverkur), ami azt erősíti az 
emberben, hogy száműzetése nem önkéntes volt. Valószínűsíthető, hogy ekkor 
vesztette el fél szemét, s mutatott be áldozatot a tudásért és titkokért, amivel 
megalapozta hatalmát. Ezekben az időkben történhetett, hogy Odin és Loki egy 
olyan eseményt éltek át, aminek következménye: kettejük vérszövetsége volt. 
Így lett Loki és Odin vértestvérek.  
A két isten kapcsolatát vizsgálva jutunk el Loki családjához is. Az eddikus míto-
szok, megemlékeznek, vagy inkább elejtenek egy-két megjegyzést Loki szárma-
zására és családjára vonatkozóan. Lokinak akad két testvére: Býleist (Býleistur)
(44) és Helblindi.(45) Őt néhányan önálló óriásként vagy istenként tartják szá-
mon, azonban nem lehet szó nélkül elmenni afelett, hogy ez a név ugyan az, mint 
a Seregvakító (Herblindi/ Helblindi/ Helblind), ami Odin egyik neve.(46) Ez a 
kapcsolat sok mítoszkutatónak feladta a leckét, s viszonyuk mai napig sem tisz-
tázott.  
Sok valláskutató úgy gondolja, hogy az eddikus mítoszt megelőzte egy ősibb, 
melyben nem Odin volt a főisten, hanem Tyr. A hét napjai is ezt támasztják alá, 
mivel kedd, „az angol Tuesday, a dán-norvég-svéd tisdag/tirsdag, a német 
Dienstag, a holland dinsdag – a mitológia legősibb főistenének, Týrnek nevét 
hordozza (neve ugyanabból a gyökből ered, mint a görög Zeusz vagy a latin de-

us)(47) … ráutal még a rúnaábécé : t-jele… a harc és igazságszolgáltatás 
istene volt.”(48) Azonban később ezt a hatalmat elveszítette, mikor is rászedték 
Fenrirt. Azt azonban nem lehet eldönteni, hogy Fenrir leláncolásához Tyrt szed-
ték rá, vagy Tyr hatalmának meggyengítésére eszközölték ki Fenrir leláncolását. 
Bárhogy is történt Odin csak nyert az ügyön.  
Mikor Fenrirt (Világfarkas), Loki egyik fiát (49) meg akarták kötözni, elcsalták 
egy olyan szigetre, hol nem tud senkit bántani, s mindentől messze van. Ez volt a 
Hanga-szigetek (Lyngvi) a Vérvörös tóban. Fenrirt úgy csalogatták oda, hogy ez 
egy erőpróba melyet, ha kiáll, a világon mindenki beszélni fogja mérhetetlen 
erejét, ezzel a hiúságára építettek. A törpökkel készítettek egy vasbéklyót, mely 
nem volt igazán kihívás számára. A törpék újra készítettek egy erősebb bilincset: 
a Drómit. Ez sem jelentett számára akadályt, azonban a harmadik béklyót a 
törpök már több furfanggal készítették. Ezt a láncot „…macskának lépte zajából, 
asszonyszakállból, hegyeknek gyökeréből, medve-ínból, halak leheletéből és 
madárnak köpetéből…[készítették] És ha eddig nem hallottál is ilyenekről, most 
könnyen megbizonyosodhatsz róla, hogy nem hazugság, amit hallani fogsz. Bíz-
vást tudod, hogy az asszonyoknak nincs szakálluk, a macska léptének nincs zaja, 
a hegynek pedig nincs gyökere, de a többire nézve is nyugodtan elhiheted ne-
kem, amit mondtam, még ha ilyesmit soha sem tapasztaltál…” (50) E mítosz 
szerint azért nincsenek ezek a dolgok a világban, mivel mindet felhasználták a 
bilincs készítéséhez. Ezt a csodálatos láncot nevezik Gleipnir-béklyónak.  
Fenrir azonban nem volt ostoba, s látta a béklyó erejét. Így biztosítékot kért arra 
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nézve, hogy ha megkötözik őt, s nem tud kiszabadulni, akkor majd maguk az 
Ászok eresztik el. Az Arany Ászok esküdtek fűre-fára, de a Világfarkas ennek 
ellenére biztosítékot akart. A biztosíték számára az volt, hogy egy Asgardi isten 
tegye bele a szájába a kezét, s ha nem engedik el, az istent megfosztja jobbjától. 
Erre azonban egyik Fényes Isten sem vállalkozott, Tyrt kivéve. Ő nem félt a félel-
metes farkastól, hiszen, Walhallában is csak ő merte etetni Odin asztalánál. Így az 
ő jobb keze lett a biztosíték… (7.ábra) Amit el is vesztett. Lekötözték Fenrirt, de 
elengedni már nem akarták. Tyr így vesztette el jobb kezét, s valószínűleg rangját 
is.(51) E történet alapján szokták ábrázolni félkarú istenként. „George Dumézil 
teljes joggal jegyzi meg, hogy egy ilyen gesztus, még ha szükséges volt is ahhoz, 
hogy a pantheon megmenekedjék, esküszegésnek minősül, következtetésképp az 
Uralkodó-Jogász isten lefokozását jelzi.” (52) Azonban nem feledték el, hogy ki 
volt, s az isteni tanácsokon, a thingen, ő volt az igazság.  
A bronzkorban már Wodan volt a főisten, ki a szerda (Wednesday, onsdag, 
woensdag) névadója. Odin „aki eleinte khtonikus démon és hadi avatások patrónu-
sa volt, főistenséggé lépett elő, és funkcionálisan kiszorította Tiwas-Tiu (Tyr) is-
tent…” (53) A. Olrik, ki a skandináviai szaamok (lappok) hiedelmeit vizsgálta, a 
mítoszoknak ebben a rétegében Odint Rutt-hoz (Rota) hasonlítja. (54) Odin sok 
mindent átvett elődjének titulusaiból, amiről szintén nevei árulkodnak. Fimbultýr, 
Fimbultul (Öregisten), Hroftatýr, Hroftur (Esküisten) és Veratýr (Emberisten) 
nevekben mind benne van Týr neve. Eredetileg a germánoknál ’tyr’ istent jelent.
(55)  Mindazonáltal érdekes, hogy Odin nem öli vagy öleti meg elődjét, csak kor-
mányzásra képtelenné teszi. Lényegét tekintve Odin is azonosul a régi főistennel, 
mint fiú az apjával, mivel sok nevét és a vele járó rangot megkapja. Azonban „…
mindig van különbség annak a férfinek a pszichológiája között, akinek az apja 
még életben van, és az olyan férfié között, akié már meghalt. Amíg ugyanis a szü-
lőkkel való participation mystique (56) létezik, addig viszonylag infantilis életstí-
lus fenntartható…” (57) Mivel Tyrt csak lefokozták, így Odin sem gyakorolja tel-
jes hatalmát. Sok esetben ő csak passzívan szemléli a történéseket, vagy ha részt is 
vesz bennük, akkor sem kap több figyelmet, mint a többi Arany Ász. Egyetlen 
történetben vezeti csak sajátjait, mikor Vígríd-mezején összecsapnak Loki seregei-
vel a világ hanyatlásakor.  

Ez azonban felvet egy kérdést. Ha Tyr főisten volt, akit később Odin leta-
szított, voltak-e más istenek és istennők is a germán panteonban kik hasonlóképp 
jártak? Írott és egyéb források híján ezt nem tudhatjuk biztosan. Feltételezhetjük, 
hogy voltak. Ennek a kérdésnek a kifejtéséhez azonban kicsit ki kell tekinteni más 
mítoszok hasonló problémájára. Graves a görög mítoszok isteneinek kapcsolatát 
úgy értelmezi, mint különféle népek – akik az adott istent imádták – kapcsolat-
rendszerét.(58) Így ha egy erősebb nép leigázott egy másikat, az mítoszaikban is 
tükröződik. Tehát vagy az erősebb nép istene lesz a vezér vagy apa, vagy a leigá-
zott nép istenét magába olvassza. Ebben az olvasatban az a görög panteon, amit 
ma ismerünk csak a költők elméjében létezett.  
A germán panteont is lehet hasonlóképp értelmezni. „Mitológiai rendszer formájá-
ban tehát csak a skandináv mitológiát ismerjük (lényegében, mint az Edda költői 
mitológiáját).” (59) Azonban maradtak olyan elemek, melyek egy ősibb panteon 
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létezésére is utalnak: csak gondoljunk az ászok és vánok közötti háborúra. Itt két 
isteni csoport – talán nép vagy népszövetség? – állnak egymással háborúban. 
Más mítoszkutatók tovább mennek, s a mítoszokban szereplő óriások nemzettsé-
gét is ilyen letaszított isteneknek tekintik. (60) Hiszen „…mint arra Kroensen 
rámutatott… számos méretben és számos formában felbukkantak, és nem kaoti-
kus életet éltek: házasodtak, családot alapítottak, társadalmi céljaik és indítékaik 
voltak. Kizárták őket az istenek társadalmából, de egyikük, Starkaðr hősként élt 
az emberek között, az óriásnők pedig királyi ősök asszonyai lettek. Nem lenne 
jogos egy kettős világ negatív pólusának tekinteni őket csak azért, mert a vad 
északon éltek, és folyamatosan sújtotta őket Thor kalapácsa…” (61) Így akár a 
mítoszok által megőrzött óriások és egyéb mitikus élőlények, mind lehettek egy-
koron istenek vagy istennők.  

 
1.3. Emberisten – Az ember teremtése 

 
„Jöttek hárman… az Ászok/ szelíden és szilárdan a tenger-szélre,/ ott lelték a 
földön fekve aléltan/ Askot és Emblát sorstalanul./ Nem volt párájuk, sem 
akaratjuk,/ hevük és tagjuk, sem hamvas arcuk,/ párát adott Ódinn, akaratot 
Hönir,/ hőt adott Lodur és hamvas arcot.” (62) Az eddikus mítoszok szerint két 
fából teremtették az első emberpárt. Ask (Askr, Askur) annyit tesz Kőris, ebből 
lett a férfi. Embla, pedig a nő lenne, mely Gulyás Pál szerint Szilfa vagy Szőlő-
vessző, viszont Bernáth István fordításában Repkény. „Különösen megjárja a női 
nem, amely a folyondár repkény (Glechoma, mérgező növény) formájában a 
kőrisre kapaszkodik…” (63) z csupán egy felületes olvasata ennek a két névnek. 
Az állatvilágból ugyan sok olyan példa ismeretes, hol első szemlátomásra egy 
élősködőt tart el egy gazdaszervezet, de a legtöbb esetben, ha tovább vizsgáljuk 
ezt az együttélési formát, rájövünk, hogy ez nem élősködés, hanem szimbiózis. 
Tehát a két élőlény kiegészítik egymás fogyatékosságát, így egymást erősítik. 
Azonban ha mitológiai értelemben tovább vizsgáljuk a mítoszban szereplő fa 
neveket egyéb következtetésre is juthatunk.  
A kőrisfa meglehetősen egyszerű, hiszen az a germán törzsek szent fája volt, s 
varázserőt tulajdonítottak neki. Odin lovaként szokták még értelmezni, hiszen 
Ygg, Odin egyik neve.(64)  Ugyanakkor maga a Világfa (Yggdrasil, Yggdrazill, 
Lérað, Lærað, Mímameiður) is egy olyan kőrisfa, mely összeköti a világokat. 
Meglehetősen érdekes adalékot találunk az európai néphiedelmekben a kőrisfá-
ról. „A leányok megjelölték maguk kötését [zöld gallyakkal átkötött kőrisvesz-
szőt, melyet a tűzre dobtak]; hitük szerint az ment férjhez legelébb, amelyiküké 
először pattant el a tűzben. E szokások ahhoz a hiedelemhez kapcsolódnak, mely 
szerint a Kőrisfa árnyékában semmi sem terem meg, mivel gyökerei megfojtják 
– ’megkötik’ – más növények gyökereit. A kőrisfaistenek: Varuna és Ódin az 
’oldás és kötés’ urai voltak.”(65)  
Embla, annyit tesz repkény. Azonban a repkénynek van egy másik neve is, mely 
a borostyán. (66) „A borostyán… örökzöld, gyökerekkel kapaszkodó kúszónö-
vény, 30 méterre is felkapaszkodik a fák törzsén. Idős korára maga is fává válik, 
több száz éves példányainak törzskerülete eléri a 2 métert… Virágai októberben 
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virítanak, bogyói tavasszal érnek be. Levele és termése szaponint tartalmaz, a 
drogot az ókorban izgatószernek tekintették…”(67)  Észak babérjának is tekintet-
ték, mindemellett a szerelemben a hűség jelképe. Az, amit Bernáth negatív jelző-
ként, s mint élősködőkre való tulajdonsággal illette a ’kapaszkodás’-t, ugyanak-
kor a szerelmi hűség jelképe.(68)  

A két fa együttes szimbóluma így már teljesen más fényben mutatkozik 
meg. A kőris, mint szálfa magasodik az ég felé céltudatosan, erőtől duzzadóan… 
míg a repkény körbefonja, átkarolja ezt a szilárd karót, s védi szerelmes öleléssel. 
Tovább nem elemezném, mivel itt láthatóan a férfi és a nő kapcsolatának legősibb 
ösztöneinek területére tévelyedtünk. E két fa így testesíti, illetve testesítheti meg 
az első emberi párt, kik benépesítették Midgardot. ’Szaporodjatok és sokasodja-
tok!’ 

Az ember teremtése azonban itt nem ért véget, hiszen ettől még nem 
ember az ember, legfeljebb egy okos állat. Azonban a teremtés helyét átvette a 
nevelés és tanítás. „Ruhámat kint a réten/ két fa-emberre adtam,/ ettől ők előkelő-
nek/ érzik magukat,/ máris lenézik/ mind a mezítelen lényt.” (69) Valószínű, 
hogy itt Ask és Embla a két fa-ember, vagy fa-karó, tehát az első emberpár, kik az 
isteni Aranykorban még nem hordtak ruhát, nem írtak, nem beszéltek, nem érez-
ték magukat megalázottnak, nem voltak tabuik, sem kiváltságaik. Az Alkotótól itt 
ruhát kaptak, hiszen ’ruha teszi az embert’ mondja mai napig a népnyelv. Azon-
ban itt nem csak arról van szó, hogy felöltöztette őket, többről van itt szó. A ruha, 
mint szimbólum mélyebb dolgokat rejt magában, hiszen az állatok nem hordanak 
ruhát, így ez az egyik dolog, ami kiemeli az embert az állatvilágból.  
Számos kultúrában az emberek az idők kezdetén még nem hordtak ruhát, mi-
helyst értelmük élénkebb lett, máris szégyenkezni kezdtek csupasz bőrűk miatt. 
Ezt ruhákkal fedték el. A legismertebb történet Ádám és Éva története, mikor is 
ettek a Tudás Fájáról, s rögvest észrevették mezítelenségüket. „Ekkor megnyílt 
mindkettejük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűz-
tek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak.” (1Móz. 3, 7) (70) Hasonló 
jelenség figyelhető meg a Gilgames eposzban, mikor Enkidu, a vadember felkere-
kedik megkeresni Gilgamest. Ahogy közeledett a városhoz, egyre emberibbé vált 
„… vele nőtt állatai úgy váltak idegenné.” (71) Így vált okos állatból emberré az 
ember, miközben szocializálódott útja során, s öltözéket is vett magára.  
Ez a momentum azonban sokkal összetettebb folyamatok eredménye, mint amit 
sejtet. Itt a ruha választja el ezekben a mítoszokban a civilizált, kulturált embert 
az állatias emberállattól, vadembertől. Tehát a ruha egy eszköz és egy határ. Esz-
köz, mivel céllal készült, de a ruha nem maga a cél; csak ezzel érik el a célt: hogy 
ne fázzon, vagy nyújtson védelmet. Tehát a ruha az ember egyik legfontosabb 
eszköze a környezethez való alkalmazkodásra. Ennek segítségével képesek az 
északi emberek megélni a jég hátán is… szó szerint. Így a ruha nem több mint 
egy tárgy, aminek van rendeltetése. A „tárgy, az ember tökéletesedése a környe-
zet és az élet társadalmi formálása útján, a reá vonatkozó fogalomtól függetlenül 
létezik.” (72) A tárgy illetve eszköz lényegében véve maga a módszer, a techno-
lógia, ami mindig is mérője volt az emberi kultúra fejlődésének. Ez a mai napig 
így van. Mikor Lelley János elemzi az ősembereket, természetesen köztük felso-
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rolja az előembereket (homo) és a majmokat (pihtecus) is. A határvonal a Déli 
majom (Australopithecus) és a Felegyenesedett ember (Homo erectus) között 
húzódik. A legfőbb különbségek a fizikai eltérések mellett – pl. agytérfogat – az 
eszközhasználat. (73) A mai antropológia szerint is attól ember az ember, hogy 
eszközöket használ.  

A ruha azonban több mint egy egyszerű eszköz, illetve tárgy. Ha ugyanis 
az embertől megfosztják bármely eszközét, nem érzi annyira kiszolgáltatottnak 
magát, mintha a ruháitól fosztják meg. Érdekes módon az ember ily módon a 
ruhához – legyen az bármilyen – ragaszkodik a legjobban, s ezzel tudja leginkább 
kifejezni egy adott csoporthoz való tartozását. Gondoljunk csak a divatirányza-
tokra, vagy egyenruhákra. Mind-mind státusz szimbólummá váltak. Így ha valaki 
ruha nélkül marad, az nem része többé a társadalomnak, kívülállóvá válik, meg-
szégyenül. ’Ruhára sem tellik’ szokták erre mondani nem túl kedvesen. Barbár 
illetve kulturálatlan jelzőkkel illetik ilyenkor az embert, sok esetben még akkor is, 
ha öltözéke nem megfelelő.  

A mezítelenség ennél fogva a kiszolgáltatottság és sebezhetőség érzését 
kelti az emberben. Álmainkban is a mezítelenség megalázottság rossz érzésével 
társul. Feltehetően itt ilyenkor lelkünknek azt a részét tapasztaljuk meg, ami min-
den előítélettől, s elvárástól mentes, s melyet emlékeink és tapasztalataink nem 
fejlesztettek tovább és nem rontottak le. Itt csak magunk vagyunk, azok, akiknek 
születtünk csupaszon, akár az újszülött csecsemő. Ekkor vagyunk a legsebezhe-
tőbbek. Így állunk csupaszon álmainkban, s egyszerre ránk törnek a tudatunk 
nyomasztó emlékképei, előítéletet, tapasztalatai, (pl.: iskolai csúfolódás, nyilvá-
nos megszégyenítés) s ennek a fényében már szégyenkezünk mezítelenségünk 
miatt. Titkolni próbáljuk valódi valónkat, elrejteni különböző ruhák, s vértek mö-
gé, de az érzés végig kísér. Sokan azonban elbújnak ilyenkor a sötétbe, a mélybe, 
hol senki sem találhat ránk. „Áldott a sötétség. Első adománya, hogy valódi ar-
cunk rejtve marad a bőrünk alatti sötétségben, igazi szívünk árnyékba burkolózik 
a mélységben. Ám legnagyobb áldása nem abban rejlik, hogy óvja titkos valón-
kat, hanem hogy elrejti előlünk mások igazi valóját. A sötétség megóv minket at-
tól, mit tudni nem merészelünk…” (74) 

Így amikor Odin ruhát adott két faemberre (vademberre) nem csak felöl-
töztette őket, hanem tudást is adott egyben, amivel felvértezhettük magunkat a 
természet pusztító erői - és egymás - ellen. Egy olyan képességet adott nekünk, 
amivel a lelkünk s testünk kevéssé lesz sebezhető, s nem kell elbújnunk többé a 
sötétben. „Ruhát húztam/ kint a réten/ két fa-karóra:/ mindjárt embernek/ érzik 
magukat,/ a meztelenség megaláz.” (75)  
Mindezek fényében ismét vissza kell térnem ahhoz a bizonyos tengerparthoz, 
ahol a három Arany Ász megteremtette az első emberpárt. „Mindaddig, míg hár-
man/ közeledtek a kíséretből,/ jóságos erős ázok/ jöttek a házhoz;/ találtak a ten-
ger partján/ két kezdete-fát,/ egy kőrist, egy szilt,/ szabad sorsú sarjakat./ Lelkük 
nem lélegzett,/ szavuk nem szólalt,/ maguk nem moccantak,/ ép színük elapadt./ 
Lett lélegzetük Ódintól,/ szavuk szólalt Hőnirtől,/ Lódurtól meglódultak/ s ép 
színük éledt.” (76) Hönirtől akaratot, értelmet vagy szavat kaptak, ami minden-
képp az észbeli képességeket takarja. Lokitól meglódultak, s vérrel telítődtek, 
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vagy hőt adott s lett színűk; ami lényegében maga az idegrendszer. Itt Odin az 
embereknek lélegzetet adott, míg Gulyás Pálnál párát, Bernáth Istvánnál levegőt. 
Odinnál azonban mindannyian a szellemet próbálták megfogalmazni, ami egyszer 
az érzelmeket jelentheti, másod sorban több mint az emberben lakó lelki kompo-
nens. Jung szerint a szellem nemcsak egyes ember része, hiszen egy közösséget is 
megszállhat. Valaminek a szellemében dolgoznak. Ő ezt beállítódásnak nevezte, 
mely képes áthatolni az egyén tudatán, s hatni a környezetében élőkre. (77) Szel-
lemmel egy olyan világ tárul elénk melyet eddig csak a vallások és pszichológu-
sok kutattak, s olyan mélységei vannak, melyet kevesen láttak. Ez Jung sötét tája, 
hol sok árny is megbújik. Ez a tudatalatti birodalma, az elfojtott érzelmek és 
olyan ősminták helye, melyek időnként felszínre kerülnek. Így adta Odin az em-
bernek a legdrágábbat: a lelkét, s annak mérhetetlen mélységét.  

 
1.4. Varázsrúnavéső – A sámánisztikus Odinn 

 
Az arisztokratikus Odin hatalma megkérdőjelezhetetlen. Ő a leghatalma-

sabb isten, azonban nem nyers erejével magasodik a többi isten fölé. Odin hatal-
mának kulcsa tudásában rejlik, mit még az idők kezdetekkor szerzett meg. Mivel 
ő a legeszesebb és legbölcsebb isten a többi Asgard lakó közül, hívják őt Minden-
tudónak (Fjölnir), Okosnak (Fjölsviður), Rejtvényoldónak (Sanngetall), Szófőnek 
és Fennszavúnak, Igazságkeresőnek és Igazságok Tudójának valamint Titoktudó-
nak. Itt két történetet ismer a skandináv mitológia, amik Odin tudásának forrását 
rejtik, s mint látni fogjuk, Odin sok rokon jegyet mutat az észak-ázsiai sámánok-
kal. 
„Kint ültem egyedül, ímhol jött a vén/ borzongató Áz s szemembe bámult:/ »Mit 
kérdezel engem? mit kísértesz engem?/ Jól tudom, hová tetted szemed, Ódinn:/ a 
messze híres Mímir forrásába!/ Méhsert iszik Mímir minden reggel/ Holtak atyja 
zálogából.« - Mit hallanátok még?” (78) A történet, melyre a Jósnő utal az, hogy: 
még az idők kezdete után kevéssel Mímir(79), a legbölcsebb óriás, s a tudás forrá-
sának őrzője Odinnak megengedte, hogy igyon egy kortyot ebből a forrásból. 
Cserébe azonban fél szeme világát (máshol fél szemét) kívánta. Azóta Odin nevei 
közt szerepel még a Félszemű (Bileygur), az Éjszemű és a Szikraszemű. Nagy árat 
fizetett a tudásáért. Azonban nem csak innen szerezte meg mérhetetlen bölcsessé-
gét.  

Egy másik mítoszváltozat szerint, Mímir fejét levágták, s úgy küldték el 
Odinnak. (8.ábra) Odin azonban gyógyfüvekkel életben tartotta a fejet, s olykor-
olykor tanácsért fordult Mímirhez. Mircea Eliade itt felhívja a figyelmet arra, 
hogy a „jukagir sámánok sámán-őseik koponyájának tanácsát kérik…”(80) Itt 
tehát már megjelennek Odin sámánisztikus vonása. Azonban, ha tovább vizsgál-
juk Odin tudás utáni vágyát, ez megerősítést nyer.  
A második történet arról szól, hogy Odin hogyan szerezte meg a rúnák titkát. 
„Erős kötelet kötött hát a világ kőrisének egyik ágára, felakasztotta magát rá, és 
dárdájával átdöfte mellét. Így himbálózott ott kilenc napon és kilenc éjen át az 
Yggdraszil ágán, esőtől verve, széltől fúva, hogy megszerezze a tudást és a művé-
szeteket az emberek számára.” (81) Mindez a ’krisztusi szenvedés’ azért volt 
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szükséges, hogy megismerhesse a rúnákat, s azok titkait (9.ábra). Mindez azon-
ban egy sámán beavatási szertartásra emlékeztet, hol a rítus végén megszerzi a 
titkos tudást, s az ehhez járó bölcsességet. (82) Nem elhanyagolható, hogy a rítust 
Odin a világfán hajtotta végre, s ebben az állapotban elméje megnyílt, s átjárt a 
világok közt.  

Odinnak azonban számos más tulajdonsága is köthető a sámánizmushoz
(83) . (10.ábra) Akárcsak az ázsiai sámánok, képes állatok alakját felvenni, illetve 
számos állat kísérője, s segítője volt, köztük nyolclábú táltosa, Sleipnir is. 

„Ismeretre vágyva/ rúnákat vallass,/ isteni rovás mind,/ a Magasságos 
műve,/ Fimbultul festése,/ helyes, ha hallgatsz rájuk.” (84) Természetesen Ma-
gasságos és Fimbultul ismételten Odin nevei. Eszerint tudásának egy részét - a 
rúnák ismeretét - megosztotta az emberekkel is, és így őt tartják az írás feltaláló-
jának.  
Jó atyához méltón azonban útmutatás nélkül nem hagyta el fiait. Az Eddákban 
van egy vers, mely a Fenséges beszédére vagy Nagyságos szavára hallgat, erede-
tileg Hávamál. (85) Ezt a verset tartják sokan a legősibbnek illetve ennek a vers-
nek vannak olyan mély gyökerei, melyek akár a kereszténységet is megelőzték. 
Odin szituációkon, példázatokon keresztül próbálja erkölcsös életre nevelni az 
embert, s ha valaki e szerint a törvények szerint él, az nem lesz harcias barbár, 
hanem egy erkölcsös, bölcs és megfontolt lélek. Főként ezek az erények melyek 
folyton visszaköszönnek a vers olvasásakor. Ha valaki komolyan veszi tanításait, 
megtanulja tisztelni felebarátját, s tudja, majd hogyan bánjon jó barátjával, isme-
rősével és ellenségével. Az embert megtanítja közösségben élni, s kiemeli annak 
fontosságát is. „Köves fennsíkon/ a fenyő kiszárad,/ nem védi vértezete;/ vajon az 
az ember,/ kit senki se szível,/ meddig tengeti életét?”(86)  Rámutat arra az ősi 
igazságra, hogy az ember vágya az, hogy szeressen és szeretve legyen, különben 
elszárad és elmúlik. Erre már sokan rájöttek vagy épp újra felfedezték maguknak, 
hiszen Samuel Pufendorf központi tézise is ez. Szerinte az ember a személyes 
boldogságát csak közösségben találhatja meg, s ebben a közegben teljesedhet ki 
az ember. Ez a közeg a kultúra. (87) Az Edda szavaival élve: „Ifjúkoromban/ 
magamban róttam/ úttalan útjaim./ Gyarapodni mégis/ másokra lelve kezdtem,/ 
ember embernek öröme.” (88) 
E verset vizsgálva Odin testesíti meg az északi ember erkölcsét. Mitológiai törté-
neteiből ismerjük, hogy ő is gyarló, követett el hibákat, azonban a vers ennek a 
meglett Öregistennek a kinyilatkoztatása, amit életútján sajátított el. Mint 
Mindennek Atyja úgy jelenik meg az emberek előtt, mint az apjuk, ki alapvetően 
meghatározza a törvényhez, erkölcshöz, az államhoz, az értelemhez és a szellem-
hez viszonyukat. „Az apa az alkotó és a tekintély, ezért ő a törvény és az állam. 
Átszövi a világot képzelőerejével, mint a szél, ő a láthatatlan gondolatokkal alko-
tó és kormányzó. Ő a teremtő szellő (pneuma – spiritus – atman), a szel-
lem…”(89)  Jung az atyát hatalmas archetípusként(90) írja le, mely  meghatározó 
az egyes ember életében.  
Vodan – Kereszténység hatása a skandináv főistenre 

 
2.1. Világkormányzó és a Világvége 
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Bemutattam a kezdeteket, s íme, bemutatom a végjátékot is, de nem azért 
mert itt ér véget a szellemi útikalauz. Valójában itt egy korszakot lehet lezárni, s 
egy újabbat nyitni, azonban a határvonal nem olyan éles, mint itt sejtetni engedem. 
Mint minden ez is inkább egy hosszú folyamat, de élnem kell ezekkel a megköté-
sekkel. A pogány teológiának valószínűleg része volt az eszkatológia – világvége-
várás – mivel ez minden indoeurópai mitológia sajátja. Azonban amit ma isme-
rünk azt a keresztény Európában írták, így természetesen hatott rá. Ez az oka an-
nak, hogy a Ragnarököt itt tárgyalom, s nem az eddikus mítoszoknál, annak elle-
nére, hogy ezt is közéjük soroljuk. 

A Ragnarök(91) hasonlatos a Jelenések Könyvében szereplő világégés-
hez, melyet a skandinávok hasonlóan is élhettek meg. Raganrök ideje az istenek 
végét jelentette, mikor beköszöntött a Hármas-tél, s minden isten ősi ellenfelére 
talál Vígrid mezején.  
A XI-XII században valószínűleg a Jelenések Könyve inspirálta a Voluspát (más 
néven: Völva (92) Jövendölését, Jósnő Próféciáit), ami egy válasz volt a keresz-
tény eszkatológiára, vagy keresztény költők műve volt a régi istenek végzetét hir-
detve. „Úgy tűnik, hogy valamikor még a viking kor vége előtt a különálló, ve-
szélyben forgó istenekről szóló történeteket (Odin és a farkas, Thor és a világkí-
gyó, az elszabaduló Loki, az egyik kezét elveszítő Tyr) olyan rendszerbe foglalták, 
ami nem volt teljesen ellentétes a keresztény apokalipszissel és az ószász nyelven 
Mutspelli néven ismert változattal.” (93) 
Eric Christiansen szerint ez nem a pogány teológia utolsó próbálkozása volt, ha-
nem elsőként tudósított a Ragnarökről. Korábban viszont Dr. Heinrich Gusztáv 
azon a véleményen volt, hogy a Ragnarök sosem volt része az északi hitvilágnak, 
hanem keresztény szellemben antik és germán hagyományok felhasználásával 
készítették. (94) „Ha már e tartalom, hang – és szerkezetbeli hasonlóság a sibyllák 
és a Völuspâ közt feltünö, még meglepőbb az, hogy e hasonlatosságok sok rész-
ben azonosságba, mégpedig látszólag csekély jelentőségű részletekre is kiterjedő 
azonosságba megy át…” (95) Mircea Eliade azonban rámutat arra, hogy itt az 
indoeurópai eszkatológiai mítosz skandináv változatával állunk szemben. (96) 
Tehát eredendően is volt egy hasonló világégés az északi germánok mítoszaiban.  

A X. században vagy azt követően a germán mítoszokat keresztény szel-
lemben átformálták. Ez az első példa arra, hogy egy mítosz illetve annak szereplői 
hogyan válnak olyan szereplőkké, amilyenekre az adott kornak szüksége van. Ez 
az első példa, azonban nem az utolsó. 

Most térjünk át magára a történetre és arra, mit mutat az utókornak.  
Loki leszabadul, s Fenrir is eltöri Gleipnir-béklyóját. Hel az Alvilágból 

kivezeti a holtakat, s a Körömhajóval átkelnek a tengeren. (11.ábra) Heimdall 
meglátja, hogy Muspellheimből a lángóriások is támadnak Surt vezetésével. Az 
Istenek Őrzője (Heimdall) ekkor megfújja a Böhömkürtöt. Az Arany Ászok sietve 
Vígrid-mezejére sietnek, mialatt a Bifröszt leomlik a lángóriások alatt. A mezőn 
mindenki megtalálja mitikus ellenfelét. Odint felfalja Fenrir, a Világfarkas, Vidar 
azonban nem késlekedik s végez a farkassal. Frey és Surt párharcából Surt kerül ki 
győztesen, ki ezután felégeti az egész teremtett világot. (12.ábra 13.ábra 14.ábra) 
Loki és Heimdall kölcsönösen elpusztítják egymást, Tyr azonban hiába keresi 
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Fenrirt – aki leharapta a kezét korábban – csak Garmot találja, Hel kutyáját. 
Mindketten ottmaradtak a csatamezőn. Thor a hatalmas Midgard-kígyóval, 
Jörmuganddal kerül szembe és agyoncsapja Mjöllnirrel, de az megmérgezi a hős 
Thórt és kilenc lépés után holtan rogy össze. Ezek után új hajnal virrad, s előme-
részkedtek a túlélők. Egy tűzbiztos helyen egy emberpár, Élet és Életvágy vészel-
te át a világégést, s az Alvilágból feltámad Baldur és Höd, kik csatlakoznak Thor 
fiaihoz az istenek új lakhelyén Gimlében. Az ő uruk lesz az Ismeretlen Isten. Ez-
zel beköszönt az új aranykor.  

A befogadó a Jósnőtől értesül, aki Odinnak mondta el a távoli jövőt. 
Tehát itt mindenképp egy olyan jövőről van szó, mely még nem jött el. Hasonló-
an a keresztény apokalipszishez itt is feltételezhető, hogy maga a cselekmény a 
’történelmen kívül’ azaz utána esedékes. Itt is egyfajta eszkatológikus (98) értel-
mezéssel állunk szemben. A verses Eddában megjelennek a vég kezdetének elője-
lei: Baldur álma, majd halála; Loki csúfolódása, majd mindezek után Lokit le is 
láncolják, azonban nem tudni mennyi időre.  
Odin számára tehát megnyilatkozott a jövendő, s bepillantást nyert saját jövőjébe. 
Ha lecsupaszítjuk a történetet, akkor egy vezető áll előttünk, ki Muad Dib-hez 
(99)  hasonlóan mérlegeli a jövőt, s megpróbálja azt irányítása alá vonni. Sok 
olyan történet szól arról, hogy egy-egy isten és eszköze milyen fontos a tervszerű 
Ragnarök lefolyása szempontjából, így állandóan készenlétben vannak, s tudato-
san készülnek a végső csatára. Odin valkűrjei, kik a harcban elesett hősöket hoz-
zák el apjuknak, amivel apjuk esélyeit növelik. (15.ábra) Így végső soron egy 
vezetőt látunk, kit a jobbik fele figyelmezteti, hogy azokért a bűnökért, amit elkö-
vetett meg fog bűnhődni, de küzd is azért, amit eddig elért. Azonban hogy lehet-
séges az egyes ember számára, hogy a téridőt áthágja, s megismerhesse az elkö-
vetkezendő időket? Attól, hogy isten, a tér és idő rajta is uralkodik. Jung szerint 
az egyetlen dolog, ami fittyet hány a térre és időre az emberi elme. Segítségével 
távoli tájakra utazhatunk mozgás nélkül, s időben is kényünk-kedvünk szerint 
ugrálhatunk. Ezáltal a tudatunk akár teren és időn kívül is értelmezhető. (100) 

Odin mindemellett ezzel a történettel ismételten neveli gyermekeit, hi-
szen magát a Ragnarököt – amit jól ismer – átírhatta volna számára kedvezőbb 
végűre, de nem tette. Tartotta magát ahhoz, amit megismert. Mikor leláncolták 
Fenrirt elpusztíthatta volna, akárcsak Lokit, kit szintén csak megbéklyóztak. De 
nem tette. Zeusz biztosan kiiktatta volna ezeket a veszélyforrásokat, s ezzel bizto-
sította volna örök hatalmát, ezzel szemben Odin inkább példát mutat az emberi-
ségnek azzal, hogy meghal. „Amiként a lövedék röppályája a célban, úgy az élet 
a halálban végződik, amely tehát az egész élet célja. Felszálló ága és tetőpontja is 
csupán lépcsőfok és eszköz arra, hogy elérje a célt, nevezetesen a halált…” (101) 
Így az Istenek Végzete, a skandináv Apokalipszis nem más, mint az istenek tettei-
nek és életének beteljesülése. Belenyugvás az elkerülhetetlenbe. Ez Odin legelső 
és legutolsó tanítása: az elmúlás elfogadása. 

 
2.2. Szt. Osvald és a Világjáró  

 
A kereszténység térhódításával a pogány istenek kiszorultak. Az új isten, 
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Fehér Krisztus nem tűrt meg egyetlen pogány vetélytársat sem. Elpusztítani gyö-
keresen nem tudta, így inkább magába olvasztotta őket. „A kereszténység nem 
pusztította ki és nem is akarta kiírtani a germán őshitet. Nagy Gergely pápa Melli-
tus apáthoz írott levelében (601) azt az utasítást adja, hogy a térítők ne semmisít-
sék meg a megtérítendő népek szentélyeit, hanem inkább használják ki az azokhoz 
fűződő kegyeletet s éppen azokon a helyeken állítsák fel az igaz isten oltárát, ahol 
azelőtt pogány isteneiket tisztelték…” (102) 
Ennek eredményeképp számos pogány isten beleolvadt a keresztény mitológiába. 
Így kerülhetett Thor menydörgő tulajdonsága Szt. Péterhez és Hel, Loki lánya, ki 
Niflheimben uralkodott, így vált Pokollá. Ekkor íródott Mutspelli vagy Muspilli 
(103) (Világégés) címet viselte. Ezt „…829-ben Németh Lajos egy regensburgi 
kéziratban kapta ajándékba…” (104) Ez lényegében véve Illés próféta (Elias) és 
az Antikrisztus harcát meséli el, azonban nem a Jelenések Könyvének nyomdokain 
haladva, hanem a ragnaröki történeteket átírva. E mű írója Thor és Jörmungand 
párharcát írta le, mint Elias és a Sátán csatája, tehát Thort azonosította Illéssel. 
(105) Ez a munka kitűnő példa arra, hogy a skandináv mítoszok hatással voltak a 
keresztény kultúrára, akár még az Eddák megírása előtt. 
Odin is hasonló változásokon ment keresztül. Szent Osvald legendája szerint egy-
szer találkozott egy öreg vándorral, ki hosszú, fellegköpenybe öltözött. Ennek az 
öreg vándornak volt két hollója, amit oda is adott a szentnek. (16.ábra) Így lettek 
Szent Osvald követei a hollók. (106) Az öreg vándor természetesen Vodan, ki hí-
res volt vándorlásairól is. (107) Itt konkrétan nem azonosították Odint Szent 
Osvalddal, hanem mintegy jelképesen átadta a staféta botot. Így lényegében 
Vodan Szent Osvaldban él tovább.  

Itt lényeges vonása Vodannak, hogy egy bölcs vándorként jelent meg, ki 
segíti az embereket (17.ábra). Ez az oldala, tehát nem idegen tőle, sőt inkább jel-
lemzi karakterét. Általában elrejti, hogy ki valójában, mint például Grimnír 
(Álruhás, Álcás) vagy Gangleri (Fáradt Lábú) néven mutatkozott be, de ebben a 
történetben is csak egy öreg fáradt vándornak mutatja magát, semmint Szélisten-
nek, vagy a Bitóistennek. E történet szerint szóba elegyedik a szenttel, s ezután 
adja oda hollóit, azonban nem lenne meglepő, ha itt egy próbát állt volna ki Szent 
Osvald. Vodan egyik másik mítoszbéli vonása, hogy az embereket nem erejükkel 
teszi próbára, hanem értelmükkel. Egy ízben Thorral is megmérkőzött ilyen téren, 
mikor Habárdnak, a révésznek adta ki magát. Akkor csak móresre tanította a fiát, 
ki erejében annyira bízott, hogy mindenkit lenézett. (108)  

Vodan Szent Osvaldon kívül egy másik szenttel is kapcsolatba hozták. „A 
kereszténységnek utoljára egyéb teendője sem maradt, minthogy az Odinból 
Knecht Ruprechté változott alaknak Miklós nevet adjon. Alakja, öltözete, feladata 
maradt a régi.”(109) Ugyanis Vodanról azt tartotta a hagyomány, hogy karácsony 
környékén végigvonult az országon, s megjutalmazta azokat, kik serényen dolgoz-
tak, de aki lusta volt azt megbüntette.  

 
2.3. Viharcsitító az erdőkben 
 

A következőkben egy sötét erdőbe érünk, hol megláthatjuk, hogy a szen-
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tek segítsége nélkül, hogyan boldogul a pogány főisten a keresztény középkor-
ban. 
„Bokrok között csörtető lovak hangja jelezte, hogy újabb téboly közeleg felé. 
Felfoghatatlan kinézetű lovasok vágtattak el mellette… Az erdő visszhangzott a 
lovasok hangjától… Sosem látott lovakon vágtató, nem evilági szépségű alakokat 
látott elszáguldani… A lovasok furcsa színű és formájú páncélt viseltek. Mind 
mesteri munka volt, de valahogy nem tűnt túl praktikusnak. A míves sisakok tele 
voltak kiálló részekkel, amin a lesújtó kard inkább megakad, semmint hogy elté-
rült volna. Az egyiket ében sólyomszárnyak díszítették, a másik tetejére elefánt-
csont szarvakat erősítettek, a harmadikat arany szarvasagancs ékesítette. A sisa-
kok és a karcsú dárdák fittyet hánytak a sűrű aljnövényzetnek, mintha a növények 
nem mertek volna hozzájuk érni. A cirkalmas rúnákkal díszített vértek, a láncin-
gek és a lábvédők is inkább dísznek tűntek, mint igazi páncélnak. Ennek ellenére 
félelmetes látványt nyújtottak… A Bolond és a lovasai vadászatra indultak. Ha 
meglátnak véged.” (110) Ez a történet, illetve jelenség nem ismeretlen az európai 
népmesékben, hiszen sok történet szól a Vad Vadászról (111) és kíséretéről 
(18.ábra). Főként Ausztriában, Svájcban, Szlovéniában és Dél-Németországban 
ismeretes ez a történet, mikor is karácsony és vízkereszt között megjelenik ez a 
démonikus csapat, kik leginkább ördögi lelkekből, bukott angyalokból, gonosz 
lelkekből és keresztetlenekből állnak. Ilyen zivatardémonokat ismernek Kalota-
szegen és Moldovában is. „Itt a tisztátalanok, keresztetlenek illetve rosszak egye-
bek mellett a levegőben, felhőben járnak, és… ’nehéz időket csinálnak’, a mold-
vai tisztátalanok rossz időt, jégverést hoznak a falu határára…” (112) 

Ezeknek a zivatardémonoknak az eredetére nézve, mindenképp azt eme-
lik ki, hogy az év ennek a szakaszában hatalmas elementáris viharok söpörnek át 
az erdőkőn, ami valószínűleg alapja lett a Viharisten tombolásának, később vadá-
szatának. A legtöbb helyen a zivatardémonok tombolását összekötötték a germán 
főistennel, s úgy tartják, hogy ezt a vad hordát ő maga vezeti. Ezt támasztja alá, 
hogy sok helyen Németországban ilyenkor azt mondják, hogy ’Wore jaget’, ami 
annyit tesz: ’Vódan nyargal az égen’. Vódant hívták még Nagy Vadásznak és 
Elátkozott Lelkek Urának is. „Mint maga Vódan, a Wilde Jagd is mindig lovon 
ül, széles karimájú kalappal, sötét köpenybe burkoltan, kíséretében a meghaltak 
fejnélküli, megcsonkított szellemei. Aki nem vonul szerényen félre útjából, annak 
kárt okoz.” (113)(19.ábra) 

Vodannak, mint germán főistennek, természetesen volt hatalma az időjá-
rás felett, mit ugyancsak nevei bizonyítanak: Dörgő (Þundur), Szeles (Váfuður), 
Viharcsitító (Sviðar), Vihar, Szélisten, Szelek Istene, Villámló, Hullám, Habokat 
Rengető és Felhők Ura. Mindezek ellenére az Eddákban nemigen fordul elő, 
hogy alkalmazta volna ebbéli hatalmát. Ez az oldala valószínűsíthetően a dühös 
oldalát volt hivatott leírni, de nemigen tudta senki kihozni sodrából. De a haragvó 
Vodan elöl nincs menekvés. Itt, ebben a helyzetben olyan lesz, mint egy haragos 
apa, kinek ilyenkor nem ajánlatos az útjában lenni. „Az apa jár-kel a többi férfi-
val, tárgyal, vadászik, vándorútra kél, háborút visel, szabadjára ereszti rosszkedv-
ét, mint valami égiháborút, láthatatlan gondolatoktól ösztökélve, mint valami 
hirtelen szélvihar megváltoztatja a körülményeket. Ő a harc és a fegyver, ő az oka 
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minden változásnak…” (114) Jung leírása az apa archetípusáról találó, hiszen ez 
minden ízében ráillik Vodanra, illetve a Vad Vadászra. Az emberek szemében 
tehát a Bolygó Vadász úgy jelenik meg, mint az apa hatalmas archetípusának egy 
szelete mely, mint a meg nem értett féktelen vihar: tombol s rombol. Azt az akara-
tot testesíti meg, mely pusztító szándékkal vonul végig a világon, de ezt nem lehet 
kifürkészni, megismerni. Ezt az akaratot nem lehet megállítani, csak kitérni útjá-
ból. Ez Vodan akarata. 

A Vad Vadász mítosza azonban több hasonló népmese vagy hagyomány 
alapjává lett, hiszen sorra jelentek meg hasonló vad illetve dühös vadászról szóló 
történetek (20.ábra). „Lausitzban Berni Dietrich, Alsó-Hessenben Nagy Károly, 
Dániában Waldemár király, Angliában Arthur király, stb. lépett e kísértetes sereg 
élére a pogány isten helyett. Már nem is mindenütt jelenik meg rendesen, sok he-
lyütt csak akkor, ha háború küszöbén áll az ország.” (115) Ludwig Tieck még 
verset is írt a zord vadászról. (116) Ide köthető még Hackelberg (117) és Herne a 
vadász alakja is, kik ugyancsak nagy és félelmes vadász hírében állottak.  

Hackelberg és Herne figurája meglehetősen hasonlóak, hiszen mindket-
ten egykor vadászok voltak, kik e tevékenységüket haláluk után is folytatni kíván-
ták, s folytatták is.  

„Ismeritek Herne vadász meséjét:/ Vadőr volt hajdan a windsori erdőn,/ 
És télidőn, csendes éjféleken/ Jár a nagy tölgy körül, fején aganccsal,/ Fákat kiszá-
rít, megront barmokat,/ És miatta fejnek véres tejet,/ És láncokat csörtet iszonyta-
tón./ Hallottatok e szellemről: meséjét/ Babonás, üresfejű őseink/ Rebesgették, s 
adták tovább korunknak/ Mint igazat: Herne vadász meséjét.” ((118) 21.ábra) Így 
vedlettek az idő múlásával a dicső pogány istenek alantas rontást és bajt hozó dé-
monokká. Ez már kevéssé köthető Vodan tomboló és kérlelhetetlen dühéhez, de 
még érezni belőle azt az ősi mítoszt melyből táplálkozott.  
Európára ez a történet meglehetősen termékenyen hatott, hiszen a Bűvös Vadász-
ból Johann August Apel novellát írt Kísértetkönyv (Das Gespensterbuch) címen. 
Ezt később Johann Friedrich Kind átdolgozta, s Carl Maria von Weberrel 
háromfelvonásos operát írt. (119) Azonban itt már nem a jól ismert s bemutatott 
zivatardémon jelenik meg, hanem egy teljesen más történet, de nyomaiban még 
felismerhető Vodan közvetett hatása.(120) 

Jegyzetek 

1  Dr. Balogh Tibor: A pszichológiai elméletépítés néhány alapvető időszaka; Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1997. (70.oldal) 
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35 Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina kiadó, 2005. (15.oldal) 
36 Bővebben a történet: G. Beke Margit: Északi istenek – Történetek az Eddából; Móra 
Ferenc könyvkiadó, Budapest, 1973. (88.oldal) 
37 Az eddikus mítoszok szerint Odin fia. 
38Lokinak is számos neve volt, azonban nem helyi hagyományoknak megfelelően, legin-
kább csak leíróneveiben van nagy választék. A germán népeknél meglepő egyezéseket 
mutat Loki neve (Loður, Loft, Loftur, Hveðrung és Wagnernél Loge). 
39A jósnő szava 17-18. vers Bernáth István fordítása /Forrás: Bernáth István: Skandináv 
mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (152.oldal) 
40A Fenséges beszéde 47. vers N. Balog Anikó és Tandori Dezső fordítása /Forrás: Tandori 
Dezső: EDDA – Óészaki mitológiai és hősi énekek; Budapest, 1985. Internetes forrás: 
http://mek.niif.hu/00300/00377/html/index.htm (belépés: 2008.02.12) 
41 Azonban fordítás és fordítás között is van különbség, hiszen a Verses Edda nem magyar 
nyelven íródott, így lényegében a fordító válogatja meg azokat a szavakat, mikkel megis-
merhetjük ezt a művet. De sok esetben nem csak egy egyszerű fordításról van szó, hanem, 
ha kicsit is, de újraértelmezik a szöveget, s megpróbálják a maga teljességében visszaadni. 
Így minden, amit tud az adott kultúráról tükröződik a fordításában: a fordítók valamelyest 
mítosz-értelmezők is egyben. 
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42„Ifjúkoromban/ magamban róttam/ úttalan útjaim./ Gyarapodni mégis/ másokra lelve 
kezdtem,/ ember embernek öröme.” A Nagyságos szava (Hávamál) 2. vers (47.) Bernáth 
István fordítása/ Forrás: Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 
2005. (169.oldal) 
43 Loki csúfolódása 9. vers N. Balog Anikó és Tandori Dezső fordítása /Forrás: Tandori 
Dezső: EDDA – Óészaki mitológiai és hősi énekek; Budapest, 1985. Internetes forrás: 
http://mek.niif.hu/00300/00377/html/index.htm (belépés: 2008.02.12) 
44 Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (307.oldal) 
45 Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (315.oldal) 
46 Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (329.oldal) 
47Tyr-Týr-Tiu-Tiwas etimológiailag megfelel Ziunak és az indoeurópai Djausz-Zeusznak. /
Forrás: Sz. A. Tokarev [főszerk.] Mitológiai Enciklopédia I.; Gondolat, Budapest, 1988. 
(563.oldal) 
48 Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (14.oldal) 
49 Loki és Angurboda (Bánathozó) közös nászából három gyermek született 
(Világszörnyek). Az első gyermek Jörmungand, a Világkígyó, más néven a Midgard-kígyó, 
testvére Fenrir farkas, Világfarkas, más néven Fréki. A két fiú mellett a harmadik egy lány 
volt, ki a Hel névre hallgatott. Őt Odin megtette az Alvilág úrnőjének Niflheimben. Az 
Alvilágot úrnője után szokás Helnek is hívni Niflheim mellett.  
50 Gylfi káprázata 34. fejezet Bernáth István fordítása /Forrás: Bernáth István: Skandináv 
mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (87.oldal) 
51 Týr kezét Fenrir a csuklójánál harapta le, amit az óta farkas-ízületnek is hívnak. / Forrás: 
Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (83.oldal) 
Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 
(129.oldal) 
52  Sz. A. Tokarev [főszerk.] Mitológiai Enciklopédia I.; Gondolat, Budapest, 1988. 
(563.oldal) 
53 A szaamok hiedelmében egy alacsonyabb rangú istenség, a betegségek istene. /Forrás: 
Sz. A. Tokarev [főszerk.] Mitológiai Enciklopédia I.; Gondolat, Budapest, 1988. 
(564.oldal) 
54  Szimonidesz Lajos: A világ vallásai I.; Dante kiadás, Budapest, 1988. (226.oldal) 
55 Ez eredetileg Lévy-Bruhl Lucien kifejezése: misztikus részvétel, azonban Jung itt a szü-
lőkkel való összetartozást érti.  
56  Carl Gustav Jung: Föld és lélek; IN: Carl Gustav Jung: Szellem és élet, Kossuth kiadó, 
Budapest, 1999. (49-50.oldal) 
57 „Az általunk ismert olümposzi rendszer a hellén és a prehellén felfogás kompromisszu-
mos összeegyeztetése révén jött létre: a hat istenből és hat istennőből álló család élén Zeusz 
és Héra állt egyenjogú társként, s babiloni mintára létrejött egy Istenek Tanácsa. De mikor a 
prehellén lakosság fellázadt – az Iliász a lázadást Zeusz elleni összeesküvésnek nevezi -, 
Héra behódolt Zeusznak, Athéné kinyilatkoztatta, hogy ’mindenre kész az Atyjáért’, és 
végül Dionüsszosz kiszorította az Istenek Tanácsából Hesztiát, s ezzel biztosította a férfiak 
túlsúlyát…” /Forrás: Robert Graves: A görög mítoszok, Első kötet; Európa könyvkiadó, 
Budapest, 1981. (22.oldal) 
58 Sz. A. Tokarev [főszerk.] Mitológiai Enciklopédia I.; Gondolat, Budapest, 1988. 
(564.oldal) 
59 „Boyer szerint a természeti erők megszemélyesítésének korai kísérletei voltak, Motz 
szerint a germán kor előtti idők lefokozott istenei, Dronke szerint pedig az istenek hatalmá-
nak ellenségei, akik meggátolták azt a megújulásban.” /Forrás: Eric Christiansen: Vikingek; 
Szukits Könyvkiadó, Debrecen, 2008. (226.oldal) 
60 Eric Christiansen: Vikingek; Szukits Könyvkiadó, Debrecen, 2008. (226.oldal) 
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61 VÖLUSZPÁ I. A »TÁTONGÓ TÉR«-TŐL AZ ELSŐ EMBERIG 17-18 vers. Gulyás Pál 
fordítása IN: Keresztúry Dezső [szerk.] A német irodalom kincsesháza; Athenaeum kiadása 
(11.oldal) 
62 Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (13.oldal) 
63„Nevének jelentése: talán az Yggur ’Rémes/ Borzasztó’ (Óðin-név) és drasill ’ló’ összeté-
telből: ’Óðin lova’ (de így a birtokviszony hibás)…” /Forrás: Bernáth István: Skandináv 
mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (338.oldal) 
64 Jankovics Marcell: A fa mitológiája; Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. (41.oldal) 
65 Eredetileg a borostyán szavunk szláv eredetű, tájnyelvi repkényt Kazinczy emelte rokon 
értelmű megfelelőjévé. / Forrás: Jankovics Marcell: A fa mitológiája; Csokonai Kiadó, 
Debrecen, 1998. (51.oldal) 
66 Jankovics Marcell: A fa mitológiája; Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. (51.oldal) 
67 Jankovics Marcell: A fa mitológiája; Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. (52.oldal) 
68 A Fenséges beszéde 49. vers N. Balog Anikó és Tandori Dezső fordítása /Forrás: Tandori 
Dezső: EDDA – Óészaki mitológiai és hősi énekek; Budapest, 1985. Internetes forrás: 
http://mek.niif.hu/00300/00377/html/index.htm (belépés: 2008.02.12) 
69 Mózes első könyve 3. rész 7 sor /Forrás: BIBLIA- Istennek az Ószövetségben és Újszö-
vetségben adott kijelentése; Reformátusi Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1975. 
(8.oldal) 
70  Gilgames 1. tábla Zászlós Levente fordítása /Forrás: Zászlós Levente: Gilgames; Tertia 
Kiadó, 2004. (7.oldal) 
71 Fred Staufenbiel: A kultúra tudományos fogalmának néhány eszmetörténeti forrásáról /
Forrás: Maróti Andor [szerk.] Forrásmunkák a kultúra elméletéből I. szöveggyűjtemény; 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. (9.oldal) 
72 Lelley János: Az ember és kenyere; Gondolat, Budapest, 1980. (12.oldal) 
73 Matthew Stover: Star Wars – A Sith-ek bosszúja; LAP-ICS Kft. AQUILA Könyvkiadó, 
Budapest, 2005. (15.oldal) 
74  A Nagyságos szava 85. vers Bernáth István fordítása /Forrás: Bernáth István: Skandináv 
mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (179.oldal) 
75 A völva jövendölése 17-18.vers N. Balog Anikó és Tandori Dezső fordítása /Forrás: 
Tandori Dezső: EDDA – Óészaki mitológiai és hősi énekek; Budapest, 1985. Internetes 
forrás: http://mek.niif.hu/00300/00377/html/index.htm (belépés: 2008.02.12) 
76 Carl Gustav Jung: Szellem és élet; IN: Carl Gustav Jung: Szellem és élet; Kossuth Kiadó, 
Budapest, 1999. (23-25.oldal) 
77  VÖLUSZPÁ III. ÓDINN A FÖLD ALATTI VIZEKHEZ FORDUL TANÁCSÉRT 28-
.vers Gulyás Pál fordítása IN: Keresztúry Dezső [szerk.] A német irodalom kincsesháza; 
Athenaeum kiadása (13.oldal) 
78 „Nagyon ősi, homályos, óriás vagy álf eredetű, rendkívül bölcs lény, akit olykor ásznak 
is neveznek. Nevének jelentése a *mer- ’gondol’ gyökből, így μερμηιξω és a latin memeor 
’rágondol, emlékszik’, esetleg a *mai-mer vagy *mi-mer gyökből származó ’ábrándozik, 
régi dolgokat tud’ jelentésű szavakból ered… (Mímir, Mími, Mímur)… valamilyen módon 
lényeges viszonya van a Világfával, a Mímameið (Mímir fája) összetételből eredően azonos 
vele…” /Forrás: Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (321
-322.oldal) 
79 Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 
(142.oldal) 
80 Román József: Mítoszok könyve; Gondolat, Budapest 1963. (612.oldal) 
81 Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 
(126-127.oldal) 
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82  Sámánisztikus tulajdonságokat leíró nevei: Igaz (Sannur/ Saður), Varázsvesszős 
(Göndlir), Pálcát Hordó Glondir, Varázs-Oltalmazó, Igazságkereső, Titoktudó, Vajákos, 
Alkotó, Varázsrúnavéső. 
83  A Fenséges beszéde 80. vers N. Balog Anikó és Tandori Dezső fordítása /Forrás: Tan-
dori Dezső: EDDA – Óészaki mitológiai és hősi énekek; Budapest, 1985. Internetes forrás: 
http://mek.niif.hu/00300/00377/html/index.htm (belépés: 2008.02.12) 
84 „Általában úgy hiszik vagy legalábbis hitték, hogy a viking kor erkölcse egy tizenharma-
dik századi, Odinnak tulajdonított közmondásokat és aforizmákat tartalmazó gyűjtemény-
ben őrződött meg… ’Az Ő Mondásai Onnan Fentről’, amit 1665-ben kiadtak latinul, és 
amit azóta egyes angol olvasók számos verzióban ismernek…” Forrás: Eric Christiansen: 
Vikingek; Szukits Könyvkiadó, Debrecen, 2008. (225.oldal) 
85 A Fenséges beszéde 50. vers N. Balog Anikó és Tandori Dezső fordítása /Forrás: Tando-
ri Dezső: EDDA – Óészaki mitológiai és hősi énekek; Budapest, 1985. Internetes forrás: 
http://mek.niif.hu/00300/00377/html/index.htm (belépés: 2008.02.12) 
86 Fred Staufenbiel: A kultúra tudományos fogalmának néhány eszmetörténeti forrásáról /
Forrás: Maróti Andor [szerk.] Forrásmunkák a kultúra elméletéből I. szöveggyűjtemény; 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. (14.oldal) 
87 A Nagyságos szava 2. vers Bernáth István fordítása /Forrás: Bernáth István: Skandináv 
mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (169.oldal) 
88 Carl Gustav Jung: Föld és lélek; IN: Carl Gustav Jung: Szellem és élet; Kossuth Kiadó, 
Budapest, 1999. (46-47.oldal) 
89 A tudattalan szerkezet tartalmai „az archetípusok bizonyos mértékig a tudatos léleknek a 
mélyben rejtőző fundamentumai, vagy gyökerei, amelyeket a lélek nemcsak a szűkebb 
értelemben vett földbe, hanem egyáltalán a világba mélyesztett bele. Az archetípusok ké-
szenléti rendszerek, amelyek egyúttal képek is és emóciók is. Agyszerkezettel öröklődnek, 
sőt ennek a pszichikai aspektusát képezik…”/ Forrás: Carl Gustav Jung: Föld és lélek; IN.: 
Carl Gustav Jung: Szellem és lélek; Kossuth Kiadó, 1999. (39.oldal) 
90„A Ragnarok az ’istenek sorsát’ jelenti, nem pedig az ’alkonyukat’, a fogalom pedig az 
eddikus versekben bukkan fel, és semmi nyoma sincs a viking kori forrásokban…” /
Forrás: Eric Christiansen: Vikingek; Szukits Könyvkiadó, 2008. (263.oldal) 
91  Völva (vulva, vagina) az alapvető jelentésétől eltérően itt egy ősi istennőt testesít meg, 
ki a matriarchális korból maradt itt. „Archaikus kozmológiákban a legfőbb női princípium, 
a Nagy Istenanya (égi képmása a Tejút, méhe a Föld) napról napra fölfalja, majd újraszüli 
égitestgyermekeit… Ez a szűzi fogantatás képzetének gyökere…” Forrás: Hoppál Mihály, 
Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György: Jelképtár; Helikon kiadó, 2004. 
(324.oldal) 
92 Eric Christiansen: Vikingek; Szukits Könyvkiadó, 2008. (263.oldal) 
93 Heinrich Gusztáv: Az Edda eredetisége. (kivonat Heinrich Gusztáv r. tagnak 1892. nov-
ember 21-én tartott székfoglalójából) IN: Szily Kálmán főtitkár [szerk.] Akadémiai Értesí-
tő, Harmadik kötet, 1892. évfolyam 25-36. füzet, Buda-Pest, 1892. Kiadja a Magyar Tudo-
mányos Akadémia (710.oldal) 
94 Heinrich Gusztáv: Az Edda eredetéhez IN: Heinrich Gusztáv [szerk.] P. Thewrewk Emil 
[szerk.] Egyetemes Philologiai Közlöny, ötödik évfolyam, Budapest, Franklin-Társulat 
Könyvnyomdája, 1881. (62.oldal) 
95 Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Osiris Kiadó, Budapest, 1995. 
(133.oldal) 
96  G. Beke Margit: Északi istenek – Történetek az Eddából; Móra Ferenc Könyvkiadó, 
Budapest, 1973. (109-115.oldal) 
97 Világ beteljesülésének várása.  
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98  Frank Herbert kitalációja. Eredetileg Paul Artreidesnak hívták, s megvolt az a csodála-
tos képessége, hogy látta a jövendőt. Azonban nem azt az egyet, ami be fog következni, 
hanem választásokat és döntéseket, ezeknek következményeit, így ő több alternatív jöven-
dőt fürkészett egyszerre. Ismerte a jövőt, de volt választása. 
99 Carl Gustav Jung: Lélek és halál; IN: Carl Gustav Jung: Szellem és lélek; Kossuth Ki-
adó, 1999. (119-120.oldal) 
100 Carl Gustav Jung: Lélek és halál; IN: Carl Gustav Jung: Szellem és lélek; Kossuth Ki-
adó, 1999. (112.oldal) 
101 Szimonidesz Lajos: A világ vallásai I.; Dante kiadás, Budapest, 1988. (234.oldal) 
102 Mikor elkezdődik a Ragnarök Muspelheimből – a teremtetlen forró országból – Múspell
-fiak zúdulnak Vígrid-mezejére, ahol összecsapnak az Asgardi istenekkel. Muspell-fiakat 
Lángóriásként is számon tartják és vezetőjük Surt, ki tüzes pallosával megöli Freyt és 
felperzseli a világot.  
103 Györffy Miklós: A német irodalom rövid története; Corvina, Egyetemi Könyvtár, 1995. 
(9.oldal) 
104 Heinrich Gusztáv: Muspilli; IN: Heinrich Gusztáv [szerk.] P. Thewrewk Emil [szerk.] 
Egyetemes Philologiai Közlöny, Nyolczadik évfolyam, Budapest, Franklin-Társulat 
Könyvnyomdája, 1884. (158-163.oldal) 
105 Szimonidesz Lajos: A világ vallásai I.; Dante kiadás, Budapest, 1988. (235.oldal) 
106 Vodant hívták még: Nagyszakállúnak (Siðskeggur), Ősz-szakállnak (Hárbaður), Pofa-
szakállnak (Hengikjöftur), Koromszakállnak, Ezüstszakállnak, Szürkeszakállúnak 
(Hárbard), Őszszakállú Révésznek, Világjárónak, Vándornak (Gagnráður), Köpenyhordó-
nak, Nagykalaposnak (Siðhottur), Félelmes Vándornak, Csuklyás Férfinek és Kalpagos-
nak. 
107 A most megjelenő Thor (2011) film éppen ezt a problémát dolgozta fel.  
108  Dr. Versényi György: Mikulás IN: Vasárnapi Újság XXXI. évfolyam, 50-ik szám Bu-
dapest, 1884. Deczember 14. (798.oldal) 
109  Raymond E. Feist: Tündérmese; Excalibur könyvkiadó, Szeged, 1998. (212-213.oldal) 
110 Vad Vadászt sok néven említették: Zord Vadász, Bolygó Vadász, wilde Jagd, wütendes 
Jagd, wütendes Heer, Wudesheer, Wuotisheer, Wutheer, Wütenheer, wildes Gjaig, wilde 
Jagd, Weothunges. Ezek mind Wuodana vagy Wuotan nevéből lettek képezve. /Forrás: 
Pallas Nagylexikon http://www.kislexikon.hu/bolygo_vadasz.html 

111 Pócs Éva: Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán; L’Harmattan, Budapest, 
2002. (71.oldal) 
112  Pallas Nagylexikon http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/108/pc010806.html 

113  Carl Gustav Jung: Föld és halál; IN: Carl Gustav Jung: Szellem és lélek; Kossuth Ki-
adó, 1999. (47-48.oldal) 
114  Dr. Versényi György: Mikulás IN: Vasárnapi Újság XXXI. évfolyam, 50-ik szám Bu-
dapest, 1884. Deczember 14. (798.oldal) 
115 „A zord vadász komor éj közepén/ riad a vadon csalitos sürüjén,/ fölzúg a vihar, föl a 
vére vadul,/ szólítja kutyáit, a kürtbe fúj./ S már száll a nyeregbe, viharsebesen/ ront, törtet 
a remegő rengetegen,/ paripája nyerít, a kürtje rivallva/ hajszolja hadát, csahol kutyafalka./ 
Fel a vadra merészen! a vadra merészen!/ Mig az éj, ez a táj a miénk csak egészen,/ fúria-
fergeteg üldözi azt,/ kit a vad csaholás iszonyodva riaszt./ Így feldübörögve feszülnek a 
légnek,/ hogy borzad a jámbor, a hívő lélek,/ de ha nem rettent a vadon meg az éj,/ ez a 
szellem-száguldás csupa kéj.” Ludwig Tieck Tandori Dezső fordítása/ Forrás: http://
www.babelmatrix.org/works/de/Tieck,_Ludwig/Der_wilde_J%C3%A4ger 

116 „A monda szerint ez egy XVI. században élt gróf. A braunschweigi udvar fő vadász-
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mestere volt. A vadászat annyira szenvedélyévé vált, hogy istenről, templomról megfeled-
kezve, vasár- és ünnepnapokon is vadászott. Bűnhődésül halála után éjjelente örökké a 
levegőben vadászik. De Hackelberg nevét Hackelbarend-nek is mondják, a mi azt teszi, 
hogy köpenyhordó. Ez meg szintén Odin mellékneve volt.” /Forrás: Dr. Versényi György: 
Mikulás IN: Vasárnapi Újság XXXI. évfolyam, 50-ik szám Budapest, 1884. Deczember 
14. (798.oldal)  

117 William Shakespeare: A windsori víg nők Márton László és Révész Ágota fordítása IN: 
William Shakespeare összes műve Helikon kiadó, Szekszárd, 1999. (478.oldal) 
118 Wikipédia: Bűvös Vadász /Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/A_b%C5%B1v%C3%
B6s_vad%C3%A1sz 

119  Itt leginkább Vodan kísérete ragadt meg igazán, kik elesett harcosok voltak, később 
dühös és elkárhozott lelkekké váltak. Itt vezetőjük konkrétan a Sötét Vadász, a Sátán, ki 7 
áldott-átkozott golyót ad a hősnek lelkéért cserébe.  
 

Folytatása következő számunkban 
 

Székely Péter  

a szegedi tudomány-
egyetemen végzett, 
jelenleg egy budapesti 
raktárban dolgozik, 
kétszer is részt vett a  
(MTA Szegedi Akadé-
miai Bizottság  pályá-
zatán. Mindkét alka-
lommal díjazták a pá-
lyamunkáját Ász-Thor 
az európai művészet-
ben, 2010. Oklevél; 

(Megjelent az Ághegy: Skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam, 
35. számában (4657-4858), 2011.) és  A germán főisten archetípusa történeteinek 
tükrében, 2011. II. helyezet) a skandináv mitológia iránti érdeklődése az egyete-
men alakult ki, s diplomamunkája is erről szól. Nagykanizsán  az MCSE Napóra 
Szakcsoportban, elnöke Marton Géza —  Időfelfogás a Reneszánsz művészetében, 
tartott előadást— 2011.09.17.) Újabb érdekes dolgozatának első részét az Ág-
hegy 36. számában, ODIN, AZ EURÓPAI KULTÚRKÖRBEN címmel közöljük. 
A fenti ismertetővel  felhívjuk dolgozatára mindazok  figyelmét, akik északi és 
egyben mai világunk megértéshez közelebb szeretnének  férkőzni, az ősi  míto-
szok máig érnek. 
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Székely János fotókompozíciója  



Erkel Ferenc  
dédunokaöccsének  

levele 
     
Levél érkezett szerkesztőségünkbe 
Budapestről, válaszként Juhász 
Gyula Erkel Ferencről írott 
tanulmányára (Ághegy, 35. szám, 
4763-4772 oldal). Szokatlan módon, 
nem másod- vagy harmadkézből  
s z e r z e t t  é r t e s ü l é s e k k e l 
szembesülünk. A levélben leírt 
eseményeket a levél írója átélte. Így 
ezúttal nem tudományos értekezést, 
hanem egy figyelemre méltó, 
személyes hangú, egyéni vallomást 
olvashatnak folyóiratunkban. 

Gaál  Zoltán  
 

Tisztelt Juhász Gyula, kedves kollegám! 
 
Néhány percre igénybe venni a türelmét, ezért engedje meg, hogy mindenek 

előtt bemutatkozzam: Erkel Tibor vagyok, az Ön évfordulós tanulmánya által re-
mekül megidézett nemzeti zeneszerzőnk dédunokaöccse. Tekintve, hogy ez nem 
érdem, csak „helyzet”, hozzátenném még: hajdanvolt zongoraművész, aki majd-
nem 50 éve Liszt Ferenc Zeneakadémián tanítok. Ezen kívül a Magyar Rádió ze-
nei főrendezője a 1990-es évekig, a Kulturális tárca főosztályvezetője 1994-ig, 
majd, az első Fidesz ciklusban (1998-2002) még országgyűlési képviselő is. Ter-
mészetesen ez sem érdem! De talán magyarázat arra, hogy miért éreztem erős és 
jogos késztetést, a köszönet-nyilvánításra. Ezekről a szakterületekről és posztokról 
ugyanis igazán jól lehetett látni, hogy mennyire igazak az Ön legfontosabb állítá-
sai. Viszont valamivel többet ismertem meg a hozzájuk vezető okokból. Kölcsö-
nös feltárásuk és megvitatásuk, talán a kivezető úthoz is eljuttat, de legalábbis 
közelebb visz. 
* 

Erkel születésének 175. évfordulóján (1985) éppen az MR-ben dolgoztam, 
mint főosztályvezető. Tapasztalnom kellett, hogy a kommunista kormányzat szisz-
tematikusan kizár minden, alkalomhoz illő és méltó állami ünneplési lehetőséget.  
Ezért az, a szülővárosra, iskolákra, általában a jó szándékú oktatási intézményekre 
és önkormányzatokra hárult, valamint a Magyar Rádió művészi elkötelezettségére. 
Utóbbi ugyanis archív felvételeinek műsorra tűzésével, keret-beszélgetések szer-
vezésével igyekezett pótolni a Magyar Állami Operaház és vidéki rokonintézmé-
nyei, valamint az akkori Zenetudományi Intézet mulasztásából adódó feladatokat.  
Joggal mondhatná, hogy állításaim, ha mégannyira dokumentálhatók lennének is, 
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inkább egyfajta családi sértődöttséget tükröznek. Hiszen, egyébként minden logi-
kát nélkülöznek! Még ezt a feltételezést is szívesen vállalnám, ha 1982-ben, a 
Kodály 100. születésnapjára készülődő koordinációs irodánk tevékenységét nem 
függesztette volna fel a Pártközpont, mondván: „Kodály provinciális szerző! 
Nemzetközi ünnepel(tet)ése (?) csak árnyékot vetne  Bartókra. Nem lesz Kodály 
Centenárium!” Közbe kell szúrnom, hogy az UNESCO, az ikercsillagzat időseb-
bik tagjának, Bartóknak ítélte 1981-et, aki akkor lett 100 éves! Logikus lett volna 
- azt folytatva, - a világ elé tárni a XX. századi összmagyar zenei eredményeket, 
kiemelve közülük a zeneoktatás páratlan sikereit is.  

A Nemzetközi Kodály Társaság ekkoriban Japánban székelt. Elnökük, 
Tanimoto úr a sajátos döntés hírére azonnal felkínálta Minisztériumunk felé az 
ünnepségek szervezésének átvételét… Mondanom sem kell, hogy az UNESCO 
meghirdette: „1982 Kodály Év”. A kommunista kormány nem firtatta az előzmé-
nyeket, de szó nélkül tudomásul vette, hogy az erkölcsi- és anyagi siker veteke-
dett a Bartók év eredményeivel. 

Okulva a tapasztaltakon, 1989-ben, Gyulán, Erkel szülővárosában Erkel Fe-
renc Társaság alakult, Dr. Bónis Ferenc – nemzetközi hírű magyar zenetörténész 
– elnökletével, a Város és a Család közreműködésével. 

Nem fárasztom Önt a „társaság” munkájának részletes leírásával. Kiváló pro-
fesszorok, történészek, előadóművészek és jó szándékú lelkes civilek fáradoztak 
azon, hogy kivilágosodjék a homályban tartott erkeli életmű.  

Minden év szeptember II. felében tudományos ülésszak tárta nyilvánosság elé 
a tagok nemzetközi csapatának előadásokba foglalt elméleti munkáját, és mind 
több élő zene hangzott fel. Bónis Dr. március 15.-nek egy délutáni szakaszát le-
foglalta a Magyar Rádió Bartók adóján, ahol az erre specializálódott előadómű-
vész gárdánk Erkel valamennyi kamarazenei kompozícióját évről évre bemutatta. 
Az így felépült repertoárt már hanglemezre is rögzítették. Közöttük találjuk Erkel 
kórusműveit is, amelyek állandó műsordarabjai a hazai amatőr kari-mozgalom 
legkiválóbbjainak. (Nemrég jelent meg a Hanglemezgyártó Vállalat gondozásá-
ban az a CD, amelynek a műsorán többek között a - korábban szinte teljesen is-
meretlen - Ünnepi kantáta is szerepel. A pécsi kórusok vezénylő karnagya Erkel 
egyenes-ági leszármazottja, Somogyváry Ákos.)  

Külön feladat lenne azoknak kórus-központú opera-részleteknek hangverseny-
dobogóra állítása, amelyek zongorakíséretes formában már megszólalhatnak, de 
igényes, zenekari beágyazású verziójuk anyagi okok miatt késik. 

Számomra ezek között az Ön által is kiemelt Brankovics c. műnek több részlete 
különös státusszal bír. Szeretném kihasználni ezt az operát, hogy áttérjek levelé-
nek néhány konkrét passzusára. 

* 

A választáson nemrég megbukott szocinál-liberális pártok kormány káderei szá-
mos csontvázat hagytak a különböző szekrényekbe rejtve. Ezek közé tartozott az 
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Erkel Év ünnepségeinek elszabotálása is. Már az évad szeptemberi megnyitására 
joggal vártuk azt művet, amely végre a vadonatúj, nyomtatásban először megjele-
nő „ős Bánk bán partitúrája”* alapján szólal  majd meg. Az új partitúra „avató 
ünnepségén” a ZTI koncerttermében Héja Domokos pálcája alatt olyan sikerrel 
hangzottak el részletek a műből, hogy joggal érezhettük magunkat a 150 év előtti 
bemutató közönségeként.   

Mindenki számára nyilvánvaló provokáció volt  szezonnyitó céljára kiválasz-
tott Mahler szimfonikus koncert.  
Az igazgatóságot érdemei elismeréséül „lapátra tették”. Ez is egyfajta premierrel 
ért fel, és óriási ovációval fogadta a közönség. Mint ahogy az „ős Bánk bán”, 
(fenti előzmények miatt) lapról-, jelzett díszletek között november 7.-én megszó-
laló hangjait is. 

Mégis, annak az estének a függöny előtt megjelenő ünnepi szónok volt az 
igazi szenzációja. Kocsis Zoltán zongoraművész, a Nemzeti Filharmonikus Zene-
kar igazgató karmestere egyértelműen hitet tett a magyar operajátszás, és a törté-
nelmi, nemzeti repertoár megőrzése mellett. Hirdetett véleménye szerint, e XIX. 
században született művek kiállták az idő próbáját, és méltók helyet foglalni az 
elkövetkező évszázadok színpadjain.  

* 

A Brankovicsot lapozva és hallgatva, benne Erkel állítólagos 
„provincializmusát” keresgélve minden szempontból európai problematikájú mű-
vel találkozunk. Az új formai próbálkozások pl. természetesen illeszkednek abba 
a folyamatba, amelyben a wagneri hasonló megoldásokat is megtaláljuk. Ami az 
igazán meglepő és szokatlan volt, azt mai szemmel vizsgálva különösen pozitívan 
fogadhatjuk: A műből idézett szövegrészlet (L. 1. melléklet) egyértelművé teszi, 
hogy E. nem fertőződött a korra már ugyancsak jellemző idegengyűlölettel. Még 
Brankovics nyilvánvaló árulására is keres mentséget, noha engedi, hogy a törté-
nelem által felkínált, és valóban bekövetkező büntetés utolérje. Az opera egyik 
meghatározó részére, a szenzációs Kólóra, kedves, repülőszerencsétlenségben 
elhunyt barátom, Vujisits Tihamér (rác hagyományit őrző szentendrei muzsikus) 
azt mondta, hogy az eredetik között nem talál tökéletesebbet. Ugyanebben jellem-
ző, hogy a harci toborzóként megjelenő népi táncdal nem harcba küld, hanem 
harcból hazavár. 

A Bánk bánnak 2010-ig csak kéziratos eredeti ill. kézi-másolatú parttúrája 
volt. A Magyar Zenetudományi Intézet döntése volt valamennyi Erkel-opera kri-
tikai kiadásának a megjelentetése.  A sorozatban harmadik a Bánk (2010.03.30.) 
amely a Bátoti Máriát és a Hunyadit követte 

Az opera – ismereteim szerint – mind a XIX. századi bemutatóján, mind a 
későbbi felújítások alkalmával nagy közönségsikert aratott. A kritika ennek elle-
nére folyamatosan kikezdte. A mondvacsinált és gyakran politikai felhangoktól is 
hemzsegő vélemények mögött ma már úgy véljük, hogy zenei megfontolásokat 
nem is kell keresnünk. A második „Hunyadi opera” győztes mű! Nándorfehérvár-
nál világraszóló, Európa-mentő diadalt arattak az egyesített nemzetközi seregek. 
Ezekben meghatározó szerepe volt a jórészt Magyarországon toborzott keresztes 
hadnak és vezérüknek Kapisztrán Jánosnak. Azt kevesen tudják, hogy az ő szent-
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té avatását Hunyadi hitvese, Szilágyi Erzsébet kezdeményezte a pápánál. 
Nos, nekünk viszont magában kellene elfogadnunk a lefejezett Hunyadi László 
emlékét megörökítő Erkel opera másfélszáz éves sikerét. Még a vigasztalást is 
fogadhatjuk: „Micsoda remek vezér válhatott volna belőle!..” De egy olyan mű 
állandó repertoáron tartását, amelyben a magyar vezetésű egyesített seregek dia-
dalt aratnak, azt jobb, ha elfelejtjük. 

Aki ezzel az operával meg akar ismerkedni, javaslom, hogy forduljon a Ma-
gyar Rádióhoz. Hajdanán a nemzetközi műsorcsere rendszer keretében átküldték 
volna a stockholmi, vagy ebben illetékes más svéd rádiótársaságnak a rendelkezé-
sükre álló felvételt. Biztosan ma is meg lehet teremteni a feltételeket. Annyit tu-
dok ebben segíteni, hogy a felvétel – ma már zenetörténeti értékű - szereposztását 
ehhez az íráshoz csatolva eljuttatom Önökhöz. Az akkoriban még pályakezdő 
fiatalok közül nem egy jutott el a Metropolitan sztárjai közé.  

Az ezredforduló az ezeréves magyar államalapításra is emlékezőket kiemelke-
dő kulturális rendezvények létrehozására serkentették. A „négy tenor” nem várt, 
de nagy örömöt okozó budapesti fellépése ezek között is kivételesnek számított. 
Volt ugyan egy kis szépséghibája: két fiú helyett hölgyek jelentek meg a zenekar 
előtt! Ámde hazánkban az Alkotmányból is levezethető, hogy egy kvartett két 
férfi + két hölgy, s mivel esetünkben utóbbiak is világsztárok voltak felhőtlen volt 
az örömünk. 

Placido Domingo a műsorában méltó ajándékkal lepte meg a stadionnyi elra-
gadtatott közönséget: az általa kiválasztott operaáriák közé beemelte Bánk bán 
Budapesten megismert nagy áriáját (Hazám, hazám...) majd ráadásként a Bordalt 
is. Valószínű, hogy a mámoros közönség is inspirálta a döntésében, hogy az ak-
koriban általa igazgatott Washingtoni Operaházban is műsorára vegye az addig 
soha nem látott-hallott magyar művet. Az erről vele készült interjúban beszélgető
-társa volt a magyar kormányfő is, aki megköszönve döntését, a kormány nevé-
ben minden szükséges segítséget megígért az énekes-karmester-igazgatónak. Arra 
biztosan nem számított, hogy Magyar Királyi Opera főigazgatója nem adja majd 
ki a partitúrát… A washingtoni bemutatóra nem került sor. Budapesten viszont az 
akkori polgári kormány hathatós támogatásával két remek film született: a Híd-
ember, (Széchenyi életregénye) valamint a tárgyalt Erkel mű. Tudtommal a hazai 
bemutatását követően az USA-ban is vetítették, sőt részt vett egy 200-as létszámú 
operafilm versenyen is. Ötödik lett a mezőnyben. 

Természetesnek vettük, hogy a barátunkká vált kiváló tenorista új állomáshe-
lyén, a Los Angelesi Operaház igazgatói székében is felmelegítette korábbi álma-
it. Négy előadást tervezett magyarokkal vegyes nemzetközi szereplőgárdával. A 
szereplőválogatást két európai helyszínre tervezték. 

 

*Lásd melléklet 
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Arra már nem lehetett hivatkozni, hogy nincs partitúra. A kiadó ZTI korlátlan 
számban tudott volna vadonatúj parttúrát és szólamanyagot biztosítani. Sajnos, 
eltűnt viszont az aláírásra váró szerződés, az aláírás napján. A magyar delegáció 
nem tudta azt prezentálni. 

Vannak olyan „véletlenek”, amelyekre tisztességes ember csak elhúzza a 
száját. A új operákra éhes zenekedvelő közönség már évtizedekkel ezelőtt rájö-
hetett, hogy a feledésre ítélt olasz, német, francia stb. remekműveket érdemes 
ismét fellapozni. Az új-régi sikerek között biztos helyre számíthatna nem egy 
Erkel mű. Ma már a különös hangzású idegen nyelv problémája is könnyedén 
megoldható, csak a színpad fölé kell úgymond vetíteni.  
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Erkel Ferenc: Brankovics György 
négyfelvonásos opera 

(zenéjét Kókai Rezső+ dolgozta át) 
Szövegét Obernyik Károly drámája nyomán  

Odry Lehel és Ormai Ferenc írta  
(átdolgozta: Romhányi József +) 

Szereposztás: 
Brankovics György, szerb fejedelem - Kovács Kolos 

Mara, a leánya - Pászthy Júlia 
A fiai,  Gerő - Palcsó Sándor + 

 István - Kalmár Magda 
Murát, török nagyvezír - Simándy József + 

Cselebi aga - Sólyom Nagy Sándor 
Fruzsina, Mara duennája - Takács Klára 

Hunyadi László - Tarnay Gyula + 
Székely László, magyar nemes - Németh Gábor 

Lázár, Brankovics bizalmasa - Ötvös Csaba 
Gerő szolgája - Gurszky János 

Közreműködők: 
Magyar Rádió Énekkara  

(karigazgató Sapszon Ferenc) 
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara  

 
Vezényel: Kórodi András + 

 
Hangmérnök: Balogh Gyula 
Zenei rendező: Erkel Tibor 

 
A felvétel 1976 decemberében készült. 

 



A már megjelent Bánk bán filmnek még a svéd barátaink is igen örülnének. 
 

Már-már befejezettnek tekintettem hosszúra nyúlt hozzászólásomat, amikor is 
marosvásárhelyi rokonaim látogatása eszembe juttatta az 1993-as Erkel-évforduló 
erdélyi eseményeit. Úgy hozta a sors szeszélye, hogy e magyar szempontból sors-
fordítónak ígérkező évben, a zeneszerző halála 100 évfordulóján, rá emlékező 
hálás tisztelőivel először találkozhattam - külföldön. Éppen Erdélyország szívé-
ben, Kolozsvárott. Nem turistaként voltam ott, hanem a kommunista terror alól 
éppen kimenekültnek remélt hazám kormány-tisztviselőjeként, mint a Kultusz-
tárca Színház-, Zene- és Táncművészeti főosztályának vezetője. 

Utóbbiaknak annyiban van megkülönböztetett jelentősége, amennyiben Ko-
lozsvár ekkor ünnepelte a magyar nyelvű színjátszás 200. évfordulóját, és egész 
komoly delegáció állt össze, a zenészeken kívül az irodalmat, a határon-túli ma-
gyarság és a hazai nemzetiségek ügyeit képviselve kormányunk színeiben.  

Az ünnepségek egy „kort idéző” márványtábla elhelyezésével, s az előtt el-
mondott megemlékezésekkel kezdődtek… volna! Ám a kor sajátos politikai gon-
dolkodásmódja eredményeként, és diktátori hatalmát bizonyítandó, a város polgár-
mestere nem engedélyezte, hogy bárhol Kolozsvárott az emberek szeme elé kerül-
jön „bármi”, ami a magyar lakosság önbecsülését erősíthetné. 

A hajdanvolt Nyári Színház Trianon után a Magyar Színház nevet vette föl, 
kényszerűen átadva korábbi rangos otthonát az új „honfoglalóknak”. Természetes 
volt tehát, hogy a közterületről száműzött márványtábla ott találjon menedékre. A 
jogos dac kifejezését erősítette, hogy a tábla sorsát részletesen leírták és a színházi 
előcsarnokban kifüggesztették a megemlékezők. Így aztán meglehetős lassan vo-
nult be a közönség az esti opera előadásra. Mindenki betűről - betűre meg akart 
ismerkedni a teljes szöveggel.  

Az Erkel ünnepségsorozatot „három mű – három nap”-ra tervezték. A Bánk 
bán és a Hunyadi László mellett harmadikként a „Második Hunyadi opera”, a 
Nándorfehérvári törökverő vezér diadalának emlékét idéző Brankovics volt műso-
ron. Hihetetlen siker volt! Talán az 1800-as évek bemutatóinak légköre lehetett 
ehhez hasonló. Bizonyára ebbe csöppentem bele már az előadás megkezdése előtt, 
ahol, tisztem szerint a magyar kulturális kormányzat és az Erkel család nevében is 
köszönthettem a kolozsvári társulatot, és a lelkes magyar közönséget. A „Család” 
szó, nem fellengzős nyelvbotlás! Ugyanis a család Ferenc jövőjét meghatározó 
döntése volt, természetesen az 1800-as években, hogy az ifjú diák számára pozso-
nyi tanulmányai végeztével nem az „evidens bécsi egyetemi évek”, hanem Ko-
lozsvár következhetett. Ennek a korszaknak a reá gyakorolt hatásáról az érintettet 
is hitelesen megidézhettem, saját szavaival. 1868-ból keltezett bensőséges hangu-
latú levelét olvastam föl, amelyet az őt tiszteletbeli elnökké választó Kolozsvári 
Dalkör felkérésére, válaszul fogalmazott.  

I. idézet:  
[…]„Kétszeresen lekötelezve érzem magam e’ szíves megtiszteltetés által, 
mert igen kedves, felejthetetlen emlékek kötnek engem Kolozsvárhoz – ahol 
nemcsak első alapját vetettem meg szerény ismereteimnek, de megkönnyí-
tett szerencsésebb haladásomat is nagy részben ottani legbensőbb baráta-
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im szíves részvételének, szakadatlan buzdításának köszönhetém, - mit min-
denkor hálás elismeréssel, nyíltan bevallani szeretek!” […]  
Gyulán, [1868] Június hó 25.-én … Erkel Ferenc 
Ugyanerről Ábrányinak, barátjának és munkatársának, mintegy a fentieket 

kiegészítve így nyilatkozott.  
II. Idézet:  
[…]„Ami vagyok, mindent Kolozsvárott töltött éveimnek köszönhetek. Ott 
műveltem ki magam zongoraművésznek, ott tanultam legtöbbet, ott lelkesí-
tettek és ott kötötték szívemre a magyar zene elhanyagolt ügyét, s ott telt 
meg a szívem a szebbnél szebb magyar népdalok árjával, amelyektől nem 
is tudtam többé szabadulni, míg csak ki nem öntöttem a lelkemből mindazt, 
amit már akkor éreztem, hogy kiöntenem kell.” 
Még aznap este fontos üzenetet kaptam: a hajdani Katolikus (vélem: piarista) 

Gimnázium érettségiző diákjai, dolgozatírás miatt nem jelenhettek meg az elő-
adáson. Ezért kérnek, hogy másnap délután tartsak náluk osztályfőnöki órát. Be-
szélgessünk Erkelről és Kolozsvárról. És főként, arról a levélről! 
Ahogy vezetőmmel elhaladtunk Mátyás király szülőháza, majd a világhírű lovas-
szobor (csoport) mellett, Funár polgármester hivatala ezek árnyékában szinte fel 
sem tűnt… 

A tanterem zsúfolásig megtelt. Nemcsak diákokkal, hanem tanár-kollegákkal 
is. Közöttük nem lehetett megkülönböztetni: ki közülük a jó szándékú megfigyelő 
és ki a mellénk küldött spicli. Nem az én előadásom – egyébként is improvizáltra 
tervezett - szövegét akarták ellenőrizni, hanem a diákok reagálására voltak kíván-
csiak.  

Rövidre fogott bemutatásom után vártam az első kérdéseket. A teljes némaság 
bár feszélyezett, nem hozott zavarba. Már készen álltam egy áthidaló tervvel. 

Úgy gondoltam, az lesz az első kérdésetek, hogy hogyan is szólt a tegnapi 
idézet, amelyet aztán most megbeszélhetnénk. De mégse azzal kezdjük. 

Hányan tanulnak közületek hangszeren játszani? Hegedülni? Más vonós és 
fúvós hangszeren..? 

A kapott kérdések és a válaszok számukra is nyilvánvalóvá tették, hogy a té-
mánknak a zenével és az oktatással szoros kapcsolata nem fenyeget politikai be-
ugratás veszélyével és a légkör lassan oldottabbá vált. Egészen magától értetődő 
volt hogy megkérdezzem: 

Hány családnak van otthon zongorája? 
De hogy kerülnek ezek a kérdések Erkel kolozsvári éveihez. Mindenki meg-

hökkent, még a kollegák is, amikor kijelentettem, hogy a XIX. században Kolozs-
várott több zongora volt a polgárság otthonaiban, mint egész Magyarországon. S 
ha az Erdélyen túli magyarságnak nem is kellett emiatt szégyenkeznie, Kolozsvár 
meglátogatott diákjai - még a XXI. század felé haladva is – láthatóan büszkék 
voltak őseik zeneileg is kimagasló műveltségére.  

Egészen más értelmet nyert az a két-, színházban elhangzott idézet ezek 
után!  

Zene/szó                                                 5021 



[…] „Ami vagyok, mindent Kolozsvárott töltött éveimnek köszönhe-
tek. Ott műveltem ki magam zongoraművésznek, ott tanultam legtöb-
bet […],  

és, különösen ez a részlet:  
[…] „Kétszeresen lekötelezve érzem magam e’ szíves megtiszteltetés 
által, mert igen kedves, felejthetetlen emlékek kötnek engem Kolozs-
várhoz – ahol nemcsak első alapját vetettem meg szerény ismereteim-
nek, de megkönnyített szerencsésebb haladásomat is nagy részben 
ottani legbensőbb barátaim szíves részvételének, szakadatlan buzdí-
tásának köszönhetém, - mit mindenkor hálás elismeréssel, nyíltan 
bevallani szeretek!” […]  

 
Nos be kell vallanom, hogy nemcsak a padban ülők felől ragyogtak a be-

párásodott szemek. Az én torkom is elszorult a gondolatra, hogy kikerülve a 
történelem bennünket ért csapdáit, mit építhettünk volna még együtt, egymá-
sért. 

* 
 

A sajátos „kolozsvári operatrilógia” 1993 után folyamatosan bővült. Az ün-
nepségeket követőn a Kolozsvári Magyar Opera Erkel valamennyi operáját mű-
sorra tűzte. Majd sorra áthozta Magyarországra, Gyulára, ahol szintén telt házak 
közönsége láthatta, hallotta. Tán még azt is megérjük, hogy a honi, operát előadni 
képes színházaink valamennyije felfedezi a közönsége lelkében rejlő, és a múlt 
értékeire mind fogékonyabb kíváncsiságot. 

  
Budapest, 2012.03.12 

      Erkel Tibor 
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 Kraitzék  
a világhírű magyar-svéd művészházaspár  

A 35. számban megjelent ismertető folytatása  

 

Wang Chucheng 
kutató, az antik kerámiák szakértője: 

 

Művészet, mely az életből fakad 
 

         Első ízben a pekingi Capital Museum kávézójában találkoztam  Kraitz 
Gusztávval.  A Kraitz művészházaspár műtárgyainak és szobrainak kiállítását ké-
szítettük elő. Mikor tudtomra jutott, hogy a műveiket a Sung-dinasztia korában 
létrejött  alkotások ihlették, nagyon meglepődtem. Nehezen tudtam magamévá 
tenni a gondolatot, hogy tőlünk oly messze, Észak-Európában, él két ember, akik-
re az, hogy negyven évvel ezelőtt Nils Palmgren Sung Sherds címü könyvében 
megpillantották egy Sung-korabeli kerámia-töredék mázát és színét, akkora befo-
lyással volt, hogy attól kezdve egész életüket a kerámia művészetének szentelték. 
A munkafolyamatban le kellett győzniük az égetőkemence működtetésével járó 
teknikai nehézségeket és meg kellett tanulniuk az 1300 fokon felüli hőségben le-
játszódó színbeli, formai és minőségi változások ellenőrzését. Ez bizony nem volt 
egyszerű dolog. Ízgatottan vártam, hogy végre saját szemeimmel láthassam műve-
iket. 
       A kiállítás 2009. április 21-én nyílt meg. Számtalanszor megnéztem, és isme-
rőseimet is buzdítottam, hogy tekintsék meg, mert minden egyes kiállítási tárgy 
rendkívüli hatást gyakorolt rám. A főtémát temmoku, szeladon és vérvörös máz, 
valamint világoskék zománcok képezték. A kiállításnak óriási sikere volt. Jóma-
gam egyre jobban elmélyedtem Kraitzék művészetében. 

Nils Palmgren könyvét ugyan nem olvastam, de a Kraitz házaspár művei-

Képtár                                                    5023 



5024                                                   Képtár 

ből kiindulva arra a következtetésre kellett jutnom, hogy az említett könyvben 
látható kerámia-töredékek az úgynevezett Jun-porcelán kategóriájába sorolhatók 
és Henan tartományban készültek. Jun az a jól ismert termék Észak-Kinából, me-
lyet a Sung-dinasztia korában  (960-1127) császári udvari porcellán rangjára 
emeltek. A Jun kerámiát a mázak színénekváltozatossága jellemzi, vérvöröstől 
égszínkékig sőt holdfehérig.  A kék zománcok szinte bársonyra emlékeztetnek.  A 
Song-dinasztia korában, ha a színárnyalatokra gondolunk, egyetlen területen sem 
sikerült hasonló szépségü termékeket előállítani.  

Kraitz Ulla és Gusztáv összehangolja a teknikai felkészültséget kulturális 
példaképekkel. Fával és szénnel fűtik kemencéjüket, ezzel hozzájárulnak az ezer-
éves kínai technika életre keltéséhez, ugyanakkor képesek a példaképekkel 
egyenrangú zománcokat létrehozni. De nem torpannak meg itt. A műalkotás szá-
mukra nem elszigetelt jelenség. Kraitzék művészetében az alkotások egyediek 
ugyan, de egy mélyebb szinten összefüggnek egymással és magukon viselik an-
nak a kornak a jellemző vonásait is, melyben keletkeztek.  
2011. szeptember elején, immár másodízben, látogattam meg őket Svédország-
ban. Gusztáv már 85 éves, de mozgékony és szellemi képességeinek teljes birto-
kában van. Ő maga vitt körbe autóján, hogy megismerhessem a környék látniva-
lóit.  Esténként visszatért munkájához; a folyamatban lévő égetési periódus kriti-
kus szakaszba érkezett, és ez egész lényét igénybe vette. 
Látogatásom ideje alatt egyre inkább tudatára ébredtem annak, hogy a környezet, 
melyben tartózkodtunk, milyen jelentős ösztönzést adott a két művésznek. A ter-
mészet közelsége olyan formák létrehozásához vezetett, melyek rokonok a termé-
szeti formákkal. Számos művük a szabadban kap helyet és ilymódon közvetlen 
viszonyba kerül a természettel. Negyven éve élnek vidéken, Dél-Svédországban, 
és úgy vélik, hogy a táj döntő befolyást gyakorolt tevékenységükre.  

U. és G. Kraitz: Lószobor a Hudson River partján 
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Kraitzék egy termékeny hegyoldal lankás déli oldalán laknak. Innen remek 
kilátás nyílik egy hatalmas síkságra, melyen szántóföldek váltakoznak gyümöl-
csöskertekkel és bükkerdőkkel. Ez a vitalitástól duzzadó látvány nagyban hozzá-
járult  Kraitzék műveinek létrejöttéhez, és ők maguk is úgy érzik, hogy mikor 
kész alkotásaikat  elhelyezik ebben a környezetben, azok mintegy visszatérnek a 
természetbe. A természet és a kultúra dialógust folytat. Erezett felületű szobrok 
lehetővé teszik a csigák számára, hogy felkússzanak rájuk; vérvörös szferoidok és 
kerámiapárnák illeszkednek be jól gondozott bokrok és gyümölcsfák közé, köze-
lükben egy bronzmacska lopakodik, kifinomultan és nesztelenül. 

Kraitz Gusztáv roppant elfoglalt ember. Tisztában van az élethez és a mű-
vészethez való viszonyával, és tudja, hogy az idő feltartózhatatlanul halad a maga 
útján. Mikor erről beszélgettünk, elmondta, hogy nem egyszer fordult sóhajtozva 
felsőbb hatalmakhoz, hogy bár adnának még öt évet: „Oly sok tennivalóm van 
hátra, annyi új műalkotást kellene elkészítenem.” Szeretne szünet nélkül alkotni. 
A művészet derítsen világosságot a létre, a műalkotások szolgáljanak magyará-
zattal. 

A művészházaspár alkotásai, úgy formailag, mint tartalmilag, dicsőítik az 
életet és reményt ébresztenek, mint például szobraik: a „Nő áldott állapotban”, 
vagy az „Újszülött”. Más műveik, mint az „Alma”, a „Cserepek”, a „Báb”  és a 
„Párna” ,  modelljéül mindennapi tárgyak szolgálnak, de Kraitzék átlényegítik 
ezeket a tárgyakat.  A jólismert túlnő önmagán és, nagyon hatásosan, az ismeret-
len benyomását kelti. Az élet Kraitzék örök témája, ugyanakkor irányt ad tevé-
kenységüknek és nemzetközileg is elismert művészekké teszi őket.  

Kívánom, hogy sok új művet alkothassanak, és élvezhessék egy még 
nagyszabásúbb, virágzó művészélet örömét. 
 
 
                           A kínai szöveg svéd változatát magyarra fordította: Gaál Zoltán 
 
 
   Hibaigazítás: 
 
   Az Ághegy 35. számának 4682. oldalán ábrázolt műtárgy, valamint a Képtár 
melléklet 6. oldalán  látható tál nem Ulla és Gustav Kraitz munkája.  
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   Donáth László Levente  
 
    1943-ban született Jászalsószentgyörgyön,  
Svédországba menekült 1969-ben. Svéd állampol-
gár 1977-től. 
 
     Cogito ergo sum! gondolkozom tehát vagyok - 
festek tehát vagyok. Leírni a gondolataimat midig 
nehezebb volt ,mint festeni. A festéshez elég a 
szem, az íráshoz tudni kell a nyelvet, a helyesírást, 
összefogni a gondolatokat és stílusosan fogalmazni 

lld@laszlold.eu 
Bergengatan 49, 164 37 Kista 

Telefon: 08-750 45 02, 070-891 48 39 
Egyéni kiállításai: 
1976 
Galleri Trekanten i Sigtuna  
Galleri Constance i Blackeberg 
1978 
Galleri Latina i Stockholm 
1981 
Galleri Skeppar Karl i 
Stockholm 
Stockholm International 
Art Expo i Sollentuna 
Galleri Toth i Bålsta 
1992 
Kista Bibliotek 
1993 
Norberg´s 
Kista Bibliotek 
1994 
Karlavägen 100 
1995 
Husby Träff 
1998 
Stadsdelsnämnd 1 Kista  
2004 
Studio 5, Stockholm 
2005 
Festmények és Datorgrafik 
2005 03 06-04 01 
Väsbyvägen 36, Upplands 
Väsby 
 



Csoportos kiállításokon:  
1973 
Borås Kultúrális hetek 
1974 
Värnamo Kultúrális hetek 
A bevándorlók kultúrfesztiválja a 
Liljevalchs Konsthall-ban 
1975 
Nemzetközi szalon Solna 
Galleriet-ben 
1976-77 
Djurgården Ősz és Tavasz 
1990 
Järva Művészeggyesület, a tagok 
művei Akalla Könyvtárban 
1991 och 1993 
Järva Salon Akalla Könyvtárban 
1992 
Grafik és Rajzok Norberg- nál 
1998 
Kista Szalon 
2002 
Öszi Salon Husby Konsthall-ban 
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2004 
EN VAR 
(Mindenkitől egy)
gyűjteményes kiállítás 
a KKV (Művészek 
közös műhelye) tagja-
inak, a Stockholmi 
Kultúrházban, 21/8 -
19/9 2004 
2005 
Hagasalongen 
 
Közületi munka: 
1976-77 
Kerámialapok mázzal 
festve a Stockholmi 
Déli Kórházban (Södersjukhuset) 
 
Ösztöndíj: 
1975 
Stockholm Város Kulturális díja 
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A művész családjával a műteremben 
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Donáth László Levente:A reneszánszra várva 



5030                                                   Képtár 

 

Donát  László Levente: Az utolsó halász emlékműve 

mázas kerámia, 95x75 cm,  1977 
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Székely János önmagáról 

   Magyarországon születtem 1970-ben. 
Az utóbbi években viszonylag sűrűn 
jártam Lundban nagynénémnél, Alföldi 
Ritánál. Svédország a szívemhez nőtt a 
maga kultúrájával, szépségével.  Svédor-
szágban készített fotóim helyileg nem túl 
elszórtan készültek, főként kerékpáron 
közlekedve, de előre megtervezett útvo-
nalon haladva készítettem őket. Elsősor-
ban Lund, Malmö, Helsingborg, és a 
köztes területeken készített fotókkal ren-
delkezem. 2004-ben kezdtem fotózni egy 
kicsi digitális fényképezőgéppel. Aztán a 
technika segítségével alkotói készségem 
is jobban kihasználhattam, megfontoltab-
ban készítettem fotóim. Jelenleg 2db 

SLR Leica méretű filmes tükörreflexes fényképezőgépet, valamint 3db DSLR digitális 
tükörreflexes fényképezőgépet használok. Utóbbiak közül az egyik fényképezőgépem át-
alakítva az infravörös 720 nm tartományában dolgozó fényképezésre tettem alkalmas-
sá.  Az így készített képek látványosak, a múltban is alkalmazták ezt a fotózási formát. A 
Csepeli Réti Pál Fotóklub tagja vagyok 2008-ban a XXV. MAFOSZ  (Magyar Fotóművé-
szeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége  Szalon  pályázatán 559 alkotó 1026 alkotásá-
ból öten értük el a maximális pontszámot, oklevéllel és különdíjjal jutalmazták munkámat. 
Fotóklubunk a XXVII. MAFOSZ Szalon 2010 - es pályázatán a 64 tagszervezetből a II. 
helyezést érte el, melyhez két munkám ismét átesett a zsűrizésen, és kiállították. A Réti Pál 
Fotóklub évente 4-5 alkalommal rendez kiállítást. Az utóbbi időben tájképeimet, épületfo-
tóimat kizárólag Svédországban készített alkotásaimból válogatom.  Az UNESCO is felkért 
fotózásra különböző konferenciákon, de amire legbüszkébb vagyok: 2009 kiadványukban 
több képem is megjelentették. Weboldalam:  http://amdazerg.info 

Székely János színes fotói a Képtár mellékletben 
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Székely Jánost: A híd 
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Sárfi István 

Türr István rendkívüli élete 

  

Hivatásos katona, akit kétszer halálra ítél-
tek, forradalmár, összeesküvő, szabadság-
harcos, aki királyokkal parolázott és egy 
császárral került rokonságba, diplomata, 
hadvezér és emberbarát, alkotó mérnök – 
ez volt Türr István.  1825-ben született 
Baján, jómódú szülőktől. Jófejű gyermek 
volt, de a tanulás nem nagyon érdekelte. 
Bár szülei taníttatni akarták, a gimnáziu-
mot abba kellett hagynia, mert édesapja 
halála után a család anyagilag tönkrement. 
István elszegődött molnárlegénynek, aztán 
lakatosinas lett, végül 19 éves korában 
katonának állt be. A hadseregnél gyorsan 
haladt a ranglétrán, káplár, őrmester, majd 

21 éves korában már hadnagy lett. 
 A napoleoni háborúk után a nagyhatalmak felosztották Európát. A mai 
Itália kisebb-nagyobb országok tarka összevisszasága lett, az ország északi része 
pedig az osztrák birodalomhoz tartozott. Itt, Lombardiában állomásozott István 
ezrede is. A fiatal hadnagy a hadseregben használatos német nyelv mellett olaszul 
is megtanult, (emellett a franciát és angolt is elsajátította) és közeli kapcsolatba 
került a helyi lakósággal. Így szerzett tudomást az osztrák elnyomás ellen kibonta-
kozó szabadság mozgalmakról.  
 1848 európai forradalmai Lombardiában is nyugtalanságot okoztak. A for-
rongás napról napra erősödött, de ennek reakciójaként nőtt az osztrák elnyomás, a 
kegyetlen megtorlások napirenden voltak. Türr hadnagy kezdte szégyelleni a csá-
szár egyenruháját. Miután hiába kérte áthelyezését Magyarországra, és látta a na-
pirenden lévő osztrák kilengéseket, tettekre határozta el magát. Titokban felvette a 
kapcsolatot a Ticino folyó túlsó partján lévő piemonti olasz ezreddel, és össze-
szedve a magyar katonákat, egy színlelt rohamot intézett a híd túlsó oldalán lévő 
„ellenség” ellen, amely tárt karokkal fogadta őket. Türr Istvánt az osztrák hadbíró-
ság távollétében halálra ítélte, egy kis táblát, melyre a nevét írták, kiszögezték egy 
akasztófára. 
 1849 január 24-én a piemonti hadseregben megalakult a magyar légió, Türr 
István őrnagy parancsnoksága alatt. Piemonte és Ausztria azonban néhány hét 
múlva békét kötött, ezért Türr úgy határozott, hogy a légióval hazaindul Magyar-
országra és csatlakozik a forradalmi honvédséghez. Svájcon keresztülhaladva be-
lecsöppentek két német állam, Baden és Poroszország háborújába. A badeni kor-
mány Türr segítségét kérte és még két ezredet is rendelkezésére bocsátott. A po-



rosz túlerő ellen három hétig sikeresen védték a Rajna vonalát, de végül vissza 
kellett vonulni Svájcba. Itt értesültek arról, hogy az orosz hadsereg segítségével 
Ausztria leverte a magyar szabadságharcot.  
 Türr ekkor feloszlatta a légiót és visszatért olasz földre, ahol ismét uralko-
dott a reakció. Piemont békét kötött az osztrákokkal, a pápa, aki néhány hónapja 
álruhában megszökött Rómából, visszatért az egyházi állam élére, a nápolyi ki-
rályságot a Bourbonok uralták. Türr csatlakozott a földalatti szabadságmozgal-
makhoz, Garibaldival és Mazzinivel együtt szervezte az ellenállást Ausztria ellen. 
Nyelvtudása miatt titkos diplomáciai feladatokat is ellátott, hol Párisban, hol Lon-
donban bukkant fel váratlanul. Felvette a kapcsolatot az európai magyar emigrá-
cióval is. Fáradhatatlanul dolgozott az osztrák császárság gyengítésén, hogy ezzel 
Magyarország nagyobb függetlenséget nyerjen. 1853 februárjában Türr egy felke-
lést próbált kirobbantani Páviában, de a csendőrség elfogta és bírói ítélettel de-
portálták az akkor török fennhatóság alatt álló Tuniszba.  
 Érkezésekor már bejárta a hír a világot: kitört a krimi háború. Hadviselő 
felek egyrészt az oroszok, másrészt a törökök voltak, ez utóbbiak angol és francia 
segítséget kaptak. Türr Tuniszban összebarátkozott az angol konzullal, aki szemé-
lyesen beajánlotta őt az angol főparancsnokságnál. Máltába utazott, ahol ezredesi 
rangban bevették a brit hadseregbe. Már egyenruhában ment Krimbe, ahol csatla-
kozott a harcoló csapatokhoz. A háborúban alaposan kivette részét, mellette sok 
magyar önkéntes is harcolt a gyűlölt oroszok ellen. 
 A háború vége felé Türr ezredest elküldték lovakat vásárolni Bukarestbe, 
ahol akkor volt egy osztrák helyőrség is. Itt az utcán találkozott egy régi tiszt tár-
sával, akivel Lombardiában együtt szolgált. Barátságosan üdvözölték egymást és 
Türr estére meghívta szállására Hauser kapitányt. Az meg is jelent hat fegyveres 
katonával együtt és emelt hangon közölte: Őfelsége a császár nevében letartózta-
tom önt, mint katonaszökevényt. Türrt láncraverve vitték el, de annyi ideje volt, 
hogy szállodabeli angol szomszédjának elmondta, ami történt. Végül Brassóban, 
a várban indult el ellene a hadbírósági tárgyalás, ami hetekig tartott, ezalatt föld-
alatti börtönben,  magánzárkában tartották. 1857 tavaszán került sor az ítélethoza-
talra. A hadbiró tanács elnöke komoly hangon olvasta a ítéletet: Türr István kato-
naszökevényt halálra és javai elkobzására itéljük – majd egy pillanatnyi szünet 
után folytatta: Őfelsége a császár azonban különös jóindulattal kegyelemben ré-
szesíti, de birodalma területéről örökre kitiltja. Ha visszatér, a halálos ítélet végre-
hajtandó. Másnap már útba is indították Trieszt felé, ahonnét hajóval az akkor 
angol birtokban lévő Korfu szigetére vitték. A kormányzó személyesen fogadta és 
elmondta: Nagybritannia nem tűrheti, hogy egy tisztjét letartóztassák, ezért Vik-
tória királynő levélben tiltakozott az osztrák császárnál és követelte szabadon 
bocsátását. 
 A krimi háború befejezése után is még sokáig maradt egy nemzetközi tár-
saság – diplomaták, katonák, szakértők – Isztambulban. Türr is ide tért vissza. A 
fiatal, daliás ezredes hamarosan kedvence lett a „high society”-nek. Itt ismerke-
dett össze Ferdinand Lesseps-el, aki lelkesen ismertette nagy tervét, a szuezi csa-
torna megépítését. Akkor még nem gondolta, hogy a távoli jövőben ő is hasonló 
tervekkel fog foglalkozni. 
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 Időközben az olasz 
szabadságmozgalom is 
megerősödött. A cél most 
már az egységes Itália 
megteremtése lett. 1859-
ben kiéleződött a helyzet 
Piemonte és Ausztria kö-
zött. Cavour miniszterel-
nök megnyerte a francia 
császár támogatását. 
III.Napoleon Párisban 
fogadta Kossuthot és elis-
merte a Magyar Nemzeti 
Direktóriumot mint Ma-
gyarország törvényes kép-
viseletét. Türr kilépett az 
angol hadseregből és fel-
ajánlotta szolgálatát Gari-
baldi fővezérnek. A hábo-
rú hamarosan elindult. Az 

osztrákok kezdeti sikereket értek el, de Türr, aki az alpesi vadászok parancsnoka 
lett, a hegyeken keresztül a hátukba került és ezzel megfordította a hadihelyzetet. 
Garibaldi egyik vezérkari tisztje így írt:„ A mi első vonalunk már kritikus hely-
zetbe került, amikor Türr vadászai élén lovagolva kivont karddal rárontott az el-
lenségre, melyet rendezetlen visszavonulásra kényszerített.” Türr derekasan 
résztvett ebben a háborúban, rászolgált a „l’intrepido ungherese” (rettenhetetlen 
magyar) névre. A piemonti-francia egyesült hadsereg elfoglalta Milánót és a 
solferinoi csatában megverte az osztrák sereget.  Ekkor azonban III. Napoleon 
meglepetésszerűen békét kötött Ferenc József császárral. Piemonte megkapta 
ugyan Lombardiát, de Ausztria továbbra is megtartotta Velencét és környékét. A 
villafrancai béke után így Észak-Olaszország egy része osztrák uralom alatt ma-
radt, az ország közepén az egyházi államot a pápa korlátlan hatalommal kormá-
nyozta, Szicilia és az olasz félsziget déli része a Bourbonok nápolyi királysága 
volt. Egyedül Piemont, Viktor Emanuel királlyal az élén, képviselte az olasz nem-
zeti államot.  
 A két forradalmár, Mazzini és Garibaldi nem adta fel Itália egyesítésének 
gondolatát. Mazzini Sziciliában szervezte az ellenállást helyi felkelések kirobban-
tásával, Garibaldi pedig Genovában kezdett önkénteseket toborozni egy fegyveres 
invázióhoz. Türr István és számos emigrációban élő magyar csatlakozott a moz-
galomhoz. Viktor Emanuel király és miniszterelnöke félt a nemzetközi bonyodal-
maktól és tartott a republikánus felkelőktől, ezért nem támogatta az expediciót. 
1860 április 5-én Garibaldi és a legendás ezer vörösinges önkéntese elindult 
meghóditani a Bourbon királyságot. A vörösingesek két hajója május 11-én kötött 
ki a sziciliai Marsalában. Türr részére egy fontos feladat jutott: 50 emberrel 
partraszállt, elfoglalta a városházát, megszállta a távíróhivatalt és lefegyverezte a 
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helyőrséget. Így kezdődött 1088 vörösinges háborúja egy erős hadsereggel rendel-
kező 6 milliós ország ellen.  
 
 Amikor Garibaldi érkezésének híre elterjedt, ezrével csatlakoztak hozzá az 
emberek. Az első csatára Calatafini mellett került sor. Az ellenség katonái töme-
gesen adták meg magukat, őket Garibaldi rögtön besorozta a csapatába. Június 3-
án elkezdődött Palermo ostroma. Itt esett el csapata élén Tüköry Lajos őrnagy, 
akinek nevét viseli ma is Palermo legnagyobb katonai létesítménye és egyik főut-
cája. Türr a város elfoglalásában fontos szerepet játszott és maga is megsebesült. 
Garibaldi ekkor fontos feladattal bízta meg: tárgyalni kell Viktor Emanuel király-
lyal, hogy nemzeti ügyként ismerje el a vörös ingesek hadjáratát. Ezt a feladatot 
Türr sikeresen oldotta meg. A király szolidaritást vállalt Garibaldival, aki viszont 
beleegyezett, hogy a jövőbeli egyesített Itália államformája királyság lesz. Cavour 
miniszterelnök, ismerve Türr képességeit, elküldte őt Párisba, hogy rábírja III. 
Napóleon császárt arra, ne támogassa a francia befolyás alatt álló nápolyi királysá-
got. Türr meggyőzte a francia császárt, ha nem ismeri el a szövetséges Viktor 
Emanuelt mint nápolyi királyt, akkor ott a radikálisok egy franciákkal ellenséges 
köztársaságot fognak alapítani. Ezt belátva, III. Napóleon megvonta a támogatást 
II.  Francois nápolyi királytól. 
 Visszatérve Palermóba, ott már javában folyt az itáliai partraszállás elő-
késztése. Szeptemberben Türr az elsők között volt, akik átkeltek a messinai szoro-
son. A döntő csatára október 1-én Capua mellett került sor, ahol a felkelők tönkre-
verték a nápolyi hadsereget, II. Francois király pedig külföldre menekült. Garibal-
di Türr Istvánt tábornokká és Nápoly kormányzójává nevezte ki. Viktor 
Emmenuel, ímmár mint Itália királya, ünnepélyesen bevonult Nápolyba, ahol Türr 
kormányzó fogadta őt és az ünneplő tömeg sorfala közt a hintója mellett lovagolt.  
 Hamarosan azonban fordulat állt be hősünk életében. Korábbi párisi tartóz-
kodásai alatt, amikor a legmagasabb körökkel kapcsolatba került, megismerkedett 
a császár fiatal unokahúgával, Adeline Wyse Bonaparte hercegnővel. Az ismeret-
ségből szerelem lett, Türr letette az egyenruhát, lemondott a nápolyi kormányzó-
ságról és feleségül vette Adelinét. Ugyanakkor Viktor Emanuel érdemei elismeré-
séül párisi nagykövetnek nevezte ki. Így kezdődött Türr István diplomáciai pálya-
futása. 
 A Türr házaspár Párisban a gazdagok életét élte. Adeline bőséges apanázst 
kapott, férjét kedves sógornak szólította a császár. Palotájuk nyitva volt a korbeli 
ismert emberek előtt, szalonjukban Munkácsy Mihálytól Victor Hugóig mindenki 
megfordult, akinek neve volt. Türr azonban nyitott szemmel figyelte az európai 
politikát. 1862-ben elérkezettnek látta az időt egy Ausztria elleni háborúra és ilyen 
javaslatot tett az olasz kormánynak. Ugyanakkor a porosz „vaskancellár” Bis-
marck nagyméretű fegyverkezésbe kezdett, és egyesíteni akarta a kisebb-nagyobb 
német államokat. Az egyesítésnek Ausztria volt a legnagyobb akadálya, ezért dip-
lomáciai hadjáratot indított. Egy háború esetén Itáliának ígérte Velencét és kör-
nyékét, Kossuthtal pedig tárgyalni kezdett két magyar légió felállításáról, amelyek 
Északról és Délről törtek volna be Magyarországra. Kérdés volt azonban Francia-
ország magatartása. Bismarck keresett valakit, aki bejáratos a francia és olasz leg-
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felsőbb körökbe és kapcsolatai vannak a magyar emigrációval is. Természetesen 
ez a személy csak Türr István lehetett, és Bismarck neki küldött egy meghívót 
Berlinbe. Türr Viktor Emanuel meghatalmazásával elutazott Poroszországba tár-
gyalni Bismarckkal. A kancellár ismertette terveit Itália háborús részvétele eseté-
re. Ezt Türr kisebb módosításokkal elfogadta. Megegyeztek két magyar légió 
felállításáról és Türr megígérte, minden befolyását latba veti, hogy Franciaország 
semleges maradjon. Az Ausztria elleni küszöbön álló háború híre Magyarország-
ra is eljutott, ahol széltében énekeltek egy új nótát: 
 Tiszta az én ingem, szennyes a gatyám is, 
 Majd Kossuth hoz tisztát, Türr Pista meg puskát! 
Megindult a háború és a poroszok váratlan gyorsasággal döntő győzelmet arattak 
Königgrätznél 1866 július 3-án. A szervezés alatt lévő magyar légió bevetésére 
már nem került sor.  Ausztria kénytelen volt kilépni a német szövetségből, elvesz-
tette olaszországi területeit és mint egy jelentőségéből veszített dunai állam, Ma-
gyarországra lett utalva. Ezzel Deák Ferenc munkássága nyomán megnyílt az út a 
kiegyezés számára. 1867 június 8-án Budán megkoronázták Ferenc Józsefet, mint 
magyar királyt, és létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia. A kiegyezés politikai 
amnesztiával is járt, a magyar emigráció nagyobb része hazatért, csak Kossuth és 
radikális hívei maradtak idegenben. 
 Türr mint diplomata belátta, hogy lejárt a romantikus forradalmak ideje és 
számolt a politikai realitásokkal. A kiegyezést, mint elérhető maximumot helyes-
nek tartotta. Feleségével együtt meglátogatta szülővárosát és több hetet töltött 
Pestbudán. Amerre járt, lelkesen ünnepelték, amikor megjelent a Nemzeti Szín-
házban a közönség felállva üdvözölte. A pesti szállóban, ahol lakott, sorba meglá-
togatták őt az új kormány miniszterei. Egy étteremben állandóan fenntartott egy 
25 főre terített asztalt, ahol művészek, zeneszerzők és írók találkoztak.  Látogatá-
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sa két hónapig tartott, ezalatt számos beszédet tartott, újságokba írt. Híres bajai 
beszédében mondta az emlékezetes szavakat: Magyar hazánk legyen egy gazdag, 
felvilágosult és békés ország. 
 Egy év múlva Türr ismét meglátogatta Magyarországot. Ez alkalommal 
Andrássy külügyminiszterrel találkozott, aki diszkréten elmondta, hogy Ferenc 
József szeretné őt fogadni. Türr tréfásan megkérdezte, kivel kíván beszélni a ki-
rály: a szökött katonájával, vagy Viktor Emmanuel adjutánsával, vagy a francia 
császár sógorával? Néhány nap múlva aztán megjött a meghívó Türr István tábor-
nok részére. Azt az embert, akit kétszer ítéltek halálra és örökre kitiltottak a biro-
dalom területéről, most udvari pompával fogadták a budai várban. A király And-
rássy jelenlétében barátságosan fogadta és megköszönte a megbékélés érdekében 
tett fáradozását. Az udvarias szavak mögött azonban volt más szándék is. András-
sy jól tudta, hogy az új kettős monarchia politikailag elszigetelt Európában, Fe-
renc József ezért kifejtette, hogy szívesen látna egy közeledést Itália felé.  
 Türr visszatérve Firenzébe (ekkor még ez volt a főváros), beszámolt Vik-
tor Emanuelnek a hallottakról. Hozzátette azonban, hogy egy osztrák-magyar és 
olasz barátsági szerződésbe be kellene vonni Franciaországot is. Ismerte ugyanis 
Bismarck nagyhatalmi törekvéseit és ennek ellensúlyozására kívánt létrehozni 
egy hármas szövetséget. A király egyetértett és Párisba küldte őt ilyen irányú 
tárgyalásokra. Itt azonban megdöbbenve látta, hogy III. Napoleon nem ismei fel a 
politikai realitásokat. A császár úgy vélte, Poroszországgal nem kell törődni, mert 
Bismarck el van foglalva saját ügyeivel. Türr mint katona, nagyon jól látta a fran-
cia hadsereg felkészületlenségét is. Amikor ezt szóbahozta a francia hadügymi-
niszternek, az gúnyosan így válaszolt: ön kaszárnyát akar csinálni Franciaország-
ból? Türr erre azt válaszolta: Ha nem veszi komolyan a porosz fenyegetést, akkor 
Franciaország temetővé válhat.   
 Ez a komor jóslat hamarosan bevált. 1870-ben Poroszország megtámadta 
Franciaországot, tönkreverte a francia hadsereget, maga a császár is hadifogságba 
került. Európa képe radikálisan megváltozott. A poroszok Varseillesben kikiáltot-
ták a német császárságot, Franciaország köztársaság lett, az olaszok elfoglalták az 
eddig francia védelem alatt álló pápai államot és Róma lett fővárosa az egyesült 
Itáliának.  
 Az események a Türr házaspárnak is változást jelentettek. Megszűnt 
Adeline hercegi járadéka, bár továbbra is jólétben éltek. Türr pedig úgy határo-
zott, visszavonul a politikától és egy olyan dologgal foglalkozik, amely újabban 
felkeltette érdeklődését. Párisban ugyanis jó barátságba került Lesseps Ferdinánd-
dal, akivel már Isztambulban találkozott. Türr a szuezi csatorna sikeres megépíté-
se nyomán arra az elhatározásra jutott, hogy a magyar Alföldön megépít egy szál-
lításra és öntözésre egyaránt alkalmas Duna-Tisza csatornát. Magyar és angol 
tőkével 1870-ben megalakította a Csatorna társaságot, amely az 1802-ben elké-
szült a Bezdántől Óbecséig húzódó Ferenc csatorna kibővítése mellett Újvidékig 
egy szárnycsatornát létesített. Ezt az új létesítményt Ferenc Józsefről akarták el-
nevezni. Türr audenciát kért az uralkodótól, aki hozzájárult neve használatához. 
Még arra is rávette a királyt, hogy az első ásónyommal személyesen indítsa el a 
munkákat. (A trianoni békeszerződéssel mind a Ferenc, mind a Ferenc József 
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csatorna Jugoszláviához került, de bejáratuk Magyarországon maradt, így telje-
sen elvesztették jelentőségüket.) 
 Türr magyarországi munkássága mellett gyakran időzött Párisban. A fran-
cia köztársaságban is szívesen látott személy volt, még a becsületrenddel is ki-
tüntették. Régi ismerőse, Lesseps felvette vele a kapcsolatot és meghívta az újon-
nan megalakult Panama Csatorna társaságba. Ez a létesítmény 15 ezer kilométer-
rel megrövidíti az utat New York és San Francisco között. A társaság képvisele-
tében Türr Columbiába utazott (ahová akkor Panama tartozott) és megszerezte a 
kormánytól a csatornaépítéshez szükséges engedélyeket. 1876-ban elindultak a 
munkálatok. Az építkezés nehéz terepen, trópusi viszonyok között folyt. Türr 
maga nem rendelkezett mérnöki tudással, de kitűnő munkatársakat választott 
meg, át tudta tekinteni a dolgokat és jó szervező volt. Mint a csatornatársaság 
igazgatója ezért vitába szállt Lessepsel, aki mély bevágásokkal, egy szintben 
akarta megépíteni a csatornát. Türr a többlépcsős zsilipeket javasolta, a vita he-
vében azt mondta Lessepsnek: itt nem a sivatagi homokban, hanem gránitsziklák 
között építkezünk. Mivel az érvelése nem használt, és kettőjük között egyre több 
súrlódás keletkezett, két év múlva kilépett a társaságból. Lesseps egyre több ne-
hézséggel nézett szembe, korrupciós ügyek is kiderültek, végül a társaság botrá-
nyos körülmények között csődbement. A panamázás azóta lett egy ismert foga-
lom. 
 A sikertele1en panamai csatornaépítkezés után Türr figyelme Európára, 
Görögországra irányult. A 130 kilométer hosszú korintoszi öböl a szárazföld és 
Peloponeses félsziget között húzódik, a kettőt csupán egy 6,3 kilométer széles 
földnyelv köti össze egymással. Ennek átvágására már az ókorban is gondoltak, a 
régi elképzelés megvalósítására a görög kormány 1869-ben pályázatot írt ki egy 
csatorna építésére. Erre sokáig nem akadt érdeklődő. Türr 1881-ben francia tőké-
vel egy társaságot alapított és 99 éves koncessziót kapott a csatorna használatára. 
A terveket négy magyar mérnök készítette. A korintoszi csatorna építése 11 évig 
tartott, ma is egy látványosság. A megnyitás 1893-ban a görög királyi pár jelen-
létében történt, Türr István és magyar munkatársai nevét egy emlékoszlop örökíti 
meg. 
 Érdekesség kedvéért kell megjegyezni, hogy 1882-ben a párisi nemzetkö-
zi hajózási kongresszuson Türr István nagyszabású oroszországi csatornaterveket 
mutatott be. Tőkehiány miatt ezek nem kerültek megvalósításra, de a huszadik 
században a Szovjetúnió nagyszabású csatorna építkezései pontosan követték 
Türr terveit. 
 A XIX. század végén Türr már túlhaladt 70-ik életévén és lassan vissza-
vonult a nagyszabású munkáktól. Ő, az egykori hős katona és nyugalmazott tá-
bornok mindinkább felismerte, hogy a német militarizmus, a francia 
revanstörekvés, az orosz feudalizmus és az angol imperializmus előbb-utóbb 
háborúhoz vezet. Gyakori felszólalásaiban, újságcikkekben kiállt az országok 
közti megbékélés mellett. Munkásága elismeréséül megválasztották a francia 
béke-liga elnökévé. 1896-ban nagy szerepe volt a Budapesten megrendezett bé-
kekongresszus előkészítésében és lebonyolításában. A kongresszus Türrt válasz-
totta elnökül, az ő aláírása szerepel a világ államfőihez intézett békefelhíváson.  
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 Türr Istvánt hosszú, sikeres élete alkonyán két sorscsapás érte: 1890-ben 
hosszú betegség után meghalt szeretett felesége, rá nemsokára Roul fia, aki szen-
vedélyes szerencsejátékos volt, hamis váltókkal fizette adósságait. Amikor ez 
kiderült, Türr magára vállalta a milliós követeléseket és szerényebb életvitelre 
rendezkedett be. Párisból a napfényes Nizzába vonult vissza, ott sokszor látták 
sétálni kézen fogva kis lányunokájával. 
 Budapesten gyakran megfordult. Részvett több kulturális intézmény mun-
kájában, kapcsolatban volt a kor neves embereivel. Barátai és tisztelői egyre bíz-
tatták, kérték, írja meg emlékiratait, hiszen egyike volt azon kevés embernek, 
akik jól ismerték a XIX. század nemzetközi politikájának kulisszatitkait. Elfog-
laltságára hivatkozva mindig halasztotta életrajza megírását. 83 éves korában 
Budapestre utazott, hogy átvegye a Ferenc József csatorna társaság tiszteletbeli 
elnökségét. Érkezésekor megígérte, addig nem megy el a fővárosból, amíg meg 
nem írja élettörténetét. Sajnos, más módon valósult meg az ígérete, mert tüdő-
gyulladást kapott, és egy hét múlva örökre lehunyta szemét. Így maradt örökre 
Budapesten - a kerepesi temetőben.   
 

* 
 

Sárfi István, e cikk írója a második világháborúban katonai szolgálatot telje-
sített, a dunántúli harcokban hadifogságba került és közel négy évet töltött a 
Szovjetunióban. Hazatérése után elvégezte a Műegyetemet és mérnökként a ha-
jóépítésben dolgozott. 1956-ban Norvégiába került, itt nyugdíjazásáig ugyan-
ilyen tevékenységet folytatott. Aktívan részt vett a magyar egyesületi munkában 
is. Szabadidejében hadtörténelemmel és írással foglalkozik. 
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Tar Károly 

                                             Titoktáramból 
Folytatás előző számunkból 

Csurka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most már nem titok. 
Ma eltávozott közülünk Csurka István. 
A múlt század kilencvenes éveinek elején, az Erdélyi kiskönyvtár támogatásáért 
házalva találkozhattam vele öt percre. Választási kampány zajlott éppen, mindenes 
titkára éppen helikoptert intézett, hogy elvigye valahova, ahol már várták. Mégis 
fogadott öt percre. Engem, az ismeretlent.  
Már jól ismertem azelőtt is, hiszen évtizede olvastam és szerettem a Kettes kolbász
-t, amelynek világához, származásomnál és választott társadalmi helyzetemnél 
fogva tartoztam.  
Néhány mondatban vázoltam alapított népkönyvtárunk célját és tervét, miszerint 
olyan füzetsorozatban kívánjuk a rendszerváltás utáni időkben pótolni mindazt, 
amit a népművelésben eddig tiltott számunkra a hatalom, amelynek egy-egy példá-
nya soha sem lehet több, mint négy –öt tojás ára. Pillanatokra rám nézett szemüve-
ge fölött, és döntött. Rögtön kiutalt az Erdélyi kiskönyvtár támogatására három-
százezer forintot.  
Nem néztem, hogy mennyi volt ekkor ez a pénz. De nagy segítség volt, hogy a 
Románai magyar nyelvvédő szótár és az én Erdélyért kiáltom címmel összegyűjtött 
időszerű publicisztikáim után, fedezhettük néhány könyvünk nyomtatási költségeit, 
ezután jelenhettek meg a Teleki Béla erdélyiességéről szóló, valamint a Színját-
szók könyve, a Bölöni Farkas Sándor cenzúrátlan naplója, Beke György Hadi utak 
Erdélyben, és Karácsonyi Sándor Lélek és nevelés című könyveink.  
Hónappal később, a gyorssegélyt köszönve, Nistor Gáspárral, a könyvek kiadójával 
és nyomtatójával újra láthattam percekre jótevőnket, amikor a kapott összeg fejé-
ben, könyveinkkel jelentkeztünk nála a Fehér Házban. Jóleső csodálkozását, misze-
rint erre nem számított, hiszen az akkoriban az anyaországból kapott segítségről 
máig nem kértek és kaptak elszámolást az adományozók, azoktól, akik sokszor 
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nem is csak a közösségükért, hanem inkább maguknak kértek, kunyeráltak és tüle-
kedtek.  
Dicséretét bezsebeltem, és akármit is aggattak rá az elkövetkezőkben, bennem, a 
népéhez szorosan kötődő író és politikus képe él. Most már maradandóan. 
Tavaly, annak hírére, hogy színházat kapott, elküldtem neki Száraz oázis című 
négy groteszk játékból álló kötetemet. Nemvárt válasza mikuláskor érkezett. 
Kedves Tar Károly! 
Mivel gyanútlanul az Új Színházba küldte levelét és köteteit, ott azt ellenségeink 
vették kézbe, akiktől csak most, november végén kaptam meg. Az ugyanis a hely-
zet, hogy mi csak február 1-jén vesszük át a színházat. Küldeményének nagyon 
örülök, bizonyosan eljátsszuk drámáit, különösen a Száraz oázist, amelyet rendkí-
vül élveztem. Persze ennek is vannak feltételei, elsősorban az, hogy az országot ne 
sikerüljön bedönteni azoknak a spekulánsoknak, akik nem olyan ártatlanok, mint 
Renner bácsi, aki hol Radulescu, hol Renner, és kifele készül… 
A napokban majd még írok és esetleg telefonon is felhívom, most előzetesben csak 
ennyi. Nagyszerűk a darabok. 
Budapest, 2011. december 6. 

Reménykedő üdvözlettel: 
Csurka István 

Tragikus, hogy Csurka István elment, mielőtt, most februárban nekiláthatott volna 
tervei végrehajtásának. Találkozásunk elmaradt, és már azt sem mondhatom el 
neki, csak majd a  magasságokba sorra kerülő találkozásunkkor, hogy éppen most 
indítottam újra az Erdélyi kiskönyvtár 22. számánál, piszkos anyagi okokból fél-
beszakadt könyvsorozatot, magam is további reménykedésünkben csökönyösen 
bizakodva. 
A nekrológok szerint hetvennyolc éves volt. Lett volna, márciusban: egy eszten-
dővel idősebb bátyám volt. Maradok még, egy a sokak közül, akik őt, saját halott-
juknak tekintik. 
 
Amikor az ötvenediket taposta, Csukás István írt hozzá köszöntőt. Ennek utolsó 
szakaszát mormolom Rá emlékezve. 
 

A fejvesztetten torlódó időben  
megkeressük egymás arcát,  
összeillesztjük emlékeinket:  
saját időnket ők hordozzák!  

Közönyösen néz minket s közönyösen nézzük,  
hogy átlép rajtunk a másik idő,  

kiállítja a számlát, leolvassa szívverésünk,  
mint villanyórát a díjbeszedő. 
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Kicsoda Ön? 
Az ezredfordulón ez jó kérdés volt. Zavarodott világban éltünk. Mikó Ervin tette 
fel a kérdést. Akkor már nem volt munkatársa az kolozsvári irodalmi lapnak, az 
Utunknak. 1983-ban jelent meg Mikó Ervin kérdez című interjúkötete, ennek foly-
tatására készült a következő kérdésekkel: 
 
1. Irodalmi barátságunk jogán megkérdeznélek, ki vagy tulajdonképpen? 
(Curriculum vitae) 
2. Elkalauzolnál-e alkotópályád főbb állomásain? 
3. Mit s miért szeretsz legjobban írásaid közül? 
4. Kedvenc íróid, könyveid, amelyeket újraolvasol? 
5. Ars poeticád, írói hitvallásod? 
6. Szerelemről, barátságról mit gondolsz, 
7. Kedvenc szerelmes versed négy legkedvesebb sora? 
8. Kedvenc szórakozásod? 
8/b. Kedvenc színészed, zeneszerződ, képzőművészed tálalva 10-15 sorban. 
9. Kedvenc vicced, anekdotád? 
10. Hogyan látod az ezredfordulón háború és béke kérdését? 
11. Írói terveid kétezerig? 
12. Mit kérdeznél még: 
13. Kérek fényképet. 
 
Három-hat oldalt kért. Sietősen a következőket válaszoltam. 
 
1.Nagy nekibuzdulással aprítottam a hídon át. Mentem világgá. Apám küldött, 
mert egy majdnem kész cipőt, mély, de nem éppen művészi karcolásokkal díszí-
tettem. A hídon túl sötéten állt a park. Világított a Magyar Színház bejárata. Azóta 
tudom magam. Nem voltam még négy éves. Azóta folyton mehetnékem van. Az 
élet számomra nagy Utazás, amelynek során önmagam javait elkótyavetyélem, 
balesetekben elvesztem, kiviszem a Házsongárdba, nyomdába adom vagy köny-
nyelműen ottfelejtem valahol. Ilyen mehetnékkel valahogyan sikerült mégis meg-
maradnom, mindig visszatérnem szülővárosomba, ahol kirekesztettségem és reu-
mám növelem, mert ugyebár ez már így törvényszerű. Félévszázados vívódásai-
mat önismeretem bástyáján állva, sarkomat a kolozsvári köveknek feszítve kezd-
tem, és a Sors látja a lelkemet itt és így szeretném rövidre szabott pályámat befe-
jezni. Segített és talán még most is segít ebben az a családi hiedelem, amely sze-
rint egyik Zsigmond névre hallgató ősöm a város polgármestere volt. Nemrég, 
csak úgy, szórakozásból felütöttem az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. köte-
tét, és a főbíró címszó alatt többek között a következőket: olvastam: „Hozz a 
minekönk az Urunk: ő Nga paranczolattyat… Thar András a Colosi fő bíró.” Ezt 
egy 1614/1616 dátummal ellátott okiratból cédulázta ki az apámmal egyidős jó 
Szabó T. Attila. A családi hiedelem szerint legalább ötszáz éve lakjuk ezt a kin-
cses várost. A pol-gármesterek között kopasz bizonyára több is volt, de Tar egy 
sem. Meg kellene elégednem tehát a kolozsi illetőséggel, ha a Kelemen Lajos által 
több mint ötszáz évesnek tartott Csillagos ház kapu fölötti címerében nem az S.T. 
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névbetűk állanának. A Lenin út 14 szám alatt áll ez a ház, és ugyanezek a névbe-
tűk a főtéri templomban is láthatóvá váltak a restaurálás nyomán. Számomra két-
ségtelen, hogy Sigismund Tar névbetűiről van szó, vagyis arról a Tar Zsigmond-
ról, akit családunk legnevesebb ősének mondhatunk. Az igazság az, hogy mind-
össze két évtizede érdekelnek őseim, amikor Zsolt fiamnak több okból a Koppány 
nevet is adtam. Nem tudhatjuk kinek, milyen név illik igazán. Ha most választa-
nék, magamnak is a Lőrinc nevet adnám. a fiam érthetetlen halála soha meg nem 
bocsátható … Na, de nem a jövőmről, hanem a velem történtekről kell most valla-
nom. Ötvös mesterségű elődöm is volt, apám cipész. Magam sem azért választot-
tam a fémipari középiskola befejezése után a műszaki rajzoló szakmát, hogy csa-
ládfám rajzolására kellőképpen felkészüljek. Kézimunkatanárom, Cseh Guszti 
bácsi, szobrásztehetségnek hitt, de akkor, az ötvenes évek elején divatba jött a 
fémipar, technikus lettem. Sokfelé dolgoztam az országban. Hosszú katonáskodá-
som alatt kezdtem írni. Előbb az Igazság, később csaknem miden magyar nyelvű 
lapunk közölte irományaimat. Az újságírást 1958 őszén kezdtem az Igazság szer-
kesztőségében. A hatvanas években családot alapítottam, újságíróképzőt végez-
tem a fővárosban és tanári képesítést szereztem Marosvásárhelyen. A hetvenes 
évektől az Ifjúmunkásnál dolgozom. Hivatalból kell fiatalos lennem, pedig a lap 
legöregebb munkatársa vagyok. 
 
2. Íróságom kényszerítő helyzetbő1 született: újságíróként nem tudtam mindent 
elmondani. Egyszerűen nem fért bele a lapokba. Akkor írok, amikor az idő(m) 
engedi. Megfogadtam Janus Pannonius tanácsát, amely valahogyan így szól: Nézz 
körül és légy hű fia a jelennek. Egyszer tíz napig tartó szabadságomon egyedül 
voltam a hegyekben és írtam egy kisregényt. (Köszönöm, jól vagyok, l968)a For-
rás sorozatban jelent meg a mai napig a sorozatban legnagyobb példányszámban. 
Olyan sikere volt, hogy majdnem évtizedig kellett várnom a már akkor összegyűj-
tött kisebb írásaim megjelenésére. Közben riportokat írtam. ( Hazai utakon, 1978) 
és egyfelvonásost korán elment munkatársammal, Németh Ernővel. Egyszer 
Méliusz József arra bíztatott egy szerkesztő jelenlétében, hogy írjak regényt. Egy 
másik szerkesztő barátom ezt komolyan gondolta, tervbe vette, jóváhagyatta, kipi-
pálta. Én mindenféle utazások és Ifjúmunkás Matinék szünetében megírtam a 
nyári mesét (1981). Aztán több riportkönyvet állítottam össze. Egyet sikerült 
megjelentetnem. (Szerelmes földrajz, 1983) Hatodik könyvem tényregény, fiam 
emlékét őrzi. (Az ismert katona, 1985). Mostanában a groteszkre esküszöm. Ör-
kénytől tanultam, hogy egyszerre sírunk és nevetünk, és akár akarjuk, akár nem 
néha tótágast kell állnunk ahhoz, hogy a dolgok megértéséhez köze-lebb kerül-
jünk. Az egypercesek után a groteszk nálunk is bevonul a regényirodalomba. 
Jobb, ha tőlem tudja meg ezt az olvasó. 
3.Rangos irodalmi körön az éppen szolgálatos titán ifjú felol-vasott könyvéből és 
azt mondta, hogy szerinte éppen azokért a monda-tokért érdemes írni. Mondanom 
sem kell, nagyon odafigyeltünk. Szép, hosszú mondatok voltak. Talány, hogy 
miért azokat a mondatokat választott ki a szerző. Nem volt bennük semmi. Az-
óta még inkább tartózkodom attól, hogy magam válogassak írásaimból. Különben, 
amit eddig leírtam - ebben beleszámítom milliónál több szedett újságsoromat is -, 
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nem tetszik jobban annál, amit le kellett volna, vagy le fogok írni. Persze, jól es-
ne, ha az olvasók felfedeznék groteszk írásaimat. Ízelítőül, íme, egy fecske. 
 

Tele vagyunk gátlásokkal 
Kis János tegnap reggel, háromnegyed hétkor, több szemtanú jelenlétében, hirte-
len pofon vágta Nagy Pétert, akivel egyidőben érkezeti az iroda-ház ajtajába. 
Kis Jánost kórházba szállították. 
A szakavatott elmegyógyászati vizsgálaton ki-derült, hogy Kis János évek óta gát-
lással küzd: nem tudja eldönteni, miként köszöntse reggelen-ként Nagy Pétert. 
A főorvos különösen súlyosnak ítélte a beteg helyzetét, mivel annak évek óta nem 
jutott eszé-be, hogy olykor - akár egész életén át -, köszö-nés nélkül is elsétálhat 
Nagy Péter mellett. 
A történtek után ez sajnos már lehetetlen. Nagy Péter tanúk előtt kijelentette, hogy 
bár Kis János köszönési módja kissé furcsa, de mint annyi mást, ezt is meg lehet 
szokni. 
 
4. Karácsony Benő könyveiből elmaradt természetrajz óráimat igyekszem pótolni, 
különös tekintettel az emberismeretre, amit Bohumil Hrabal, Max Frisch,Kurt 
Vonnegut és főként Örkény István műveiből él-vezettel bővítek. Mindennapi sze-
mináriumokra készülve és fohászként Jaroslav Hasek Svejkjét olvasom. 
 
5. Amikor írok önmagam különállóságát védem. Megpróbálkozom a lehetetlen-
nel: egyedit alkotni. Csakis így,a végletekig különállva mindenkitől elkülönülve 
adhatom, valamilyen parányi részként adhatom magam az egészhez,amelyhez 
elszakíthatatlanul tartozom. Bizonyítani kell, hogy senki sem elhanyagolható, ha 
tudatosan vállalja sorsát. Az ember nem annyi, amennyi, hanem any-
nyi amennyi tőle kitelik” írta Ör-kény. A tőlünk telhető világ-, és emberláttatás a 
megismerés porsze-me. Az emberiség történelme a félelem története. Önmagunk 
megismerésére törekedve elébb magunktól, aztán másoktól, később senkitől és 
semmi-től sem félünk. A halált is legyőzzük egyszer.  Az író magában hisz, az 
olvasónak hinnie kellene az íróban. Akik önmagukban hinni tanít-ják embertársai-
kat, a félelemtől váltják meg a világot. Mindössze ennyi az írók dolga. 
 
6. A barátság, a megértés, együttérzés, együttgazdagodás és cselekvés. A szerelem 
nekem mindezek együtt felforrósítva és apró nőiességekkel, csillogó odaadással 
dúsan díszítve. 
 
7. Szergej Jeszenyin: Perzsa motívumok 
 

A Boszporusznál sose jártam, 
de rólad sejtem, hogy milyen. 
A tenger kéklik, lám, kitártan 
azúr szemednek mélyiben. 
 

8. Az örökzöld gondozása Házsongárdban 
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8.b Amikor még színházba jártam az én Marilyn Monroe-m Vitályos Ildikó 

volt. Minden mozdulata zene, hangja galambbúgása. Nőies-sége elgondolkoztató-
an tökéletes volt. Egyszer festék és szereplési vágy nélkül is láttam. Egy szállodai 
karosszékben ült szürkén, emberközeli természetesen. Ebben a „szerepében” is 
tetszett. Nyilván: mindig önmagát adja. Akár zsebszínházunkban egykor Délceg 
Edmond. 

 
9.Mindig a legújabb vicceket kedvelem, de mostanában gyorsan felejtek. De 

mikor azt kérdezik tőlem mennyi, rávágom, hogy huszonegy. Mi huszonegy? kér-
dezhetik aztán. Mi mennyi? kérdezem én is. 

 
10. Ha azt mondom, háború lesz, nem hiszek az emberiségben. Kiben higy-

gyek? Az igazi írók sohasem hallgatnak. A múzsáknak az íróasztalfiókba vetnek 
jó, kényelmes ágyat. 

 
11. Szeretném, ha még ebben az évezredben nyomdafestéket látnának követ-

kező elkészült munkáim: Tótágas pillanatok – groteszk írások. Tanítók nyomában
- riportkönyv. Erdélyi sors - A Korunk Beszélő történelem című pályázatára ké-
szült szociográfiák. Tótágas – groteszk játék két részben. A régi és új Ifjúmun-
kás szabálytalan antológiája Viselkedjünk – kiskönyv illemszabályok mindenna-
pos alkotóinak buzdítására. 
Az évezred végéig többek között megírom  A világ legjobb embere című regénye-
met és az erdélyi hagyományokhoz hűen gyarapítom a visszaemlékezések sorát. 
Nem tudom, hogy ezt a kettőt vagy az életemet fejezem be előbb. Mindháromból 
még több fejezet hátra van… 
 

12. Mit gondol kié a levegő? 
 
a – egy földalatti titkos szervezeté, 
b – egyetlen államé? 
c – a magasságos atyaúristené? 
Egyik választ sem karikázom be, hanem azokkal tartok, akik makacsul hi-

szik, hogy a levegőből csakis annyi a mienk, amennyit sikerül beszippantanunk. 
13. 
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A tervezett interjúkötet nem készült el. 
Akkor már kész könyveim üggyel-bajjal megjelentek. 
A világ legjobb embere című regényemet nem írtam meg, eltemetett terveim 

közé sorolhatom. 
A régi és új Ifjúmunkás című kétkötetes szabálytalan antológiát összeállítot-

tam. Máig sem értem, hogy miért nem kellett a Kriterionnak.  Lázár Lászlónak az 
antológia részére készített, irodalmunk nagyjait sem kímélő lakkozott írásairól 
szóló tanulmányát átcsempésztem Budapestre, mert ígéretet kaptam az újságírók 
szakfolyóiratában való megjelentetésére. 

Belenézve ebbe a régi tükörbe, nem sokat látok magamból. Szűkre szabott 
volt. Ma már borotválkozó tükröm többet és igazabbat mutatna. De annyi, még 
annyi sok a dolgom, hogy már csak elvétve pillantok tükörbe, mikor villany-
borotválkozom. 

 
Nem piszkozat 
 
 
Poros irattartó mélyéről emeltem ki a következő fogalmazványt. 
Ünnepélyes nyilatkozat 
Alulírott lelkiismeretemre fogadom, keresztfiamat katolikus hithűségre nevelem, 
mert ebben látom biztosítékát annak, hogy magyarságát megőrzi. Teszem ezt a 
keresztények és felekezetenkívüliek összefogásának példamutatására, és a katoli-
kus egyház bátor kiállásának további reményében, hogy elnyomott nemzetiségün-
ket a reánk nehezedő esztendőkben összetartja és a jobb jövendőnkben bízva, lel-
kiekben gazdagítva szülőföldünkön is megőrzi. 
Kelt, Kolozsváron, 1988 decemberében 
Piszkozatnak nem nevezhetem ezt a gépelt írást, pedig, mert tömörnek akartam, 
áthúztam benne mindent, ami részletezte volna indoklásomat, még azt is töröltem, 
hogy „utolsó mentsvárunk az egyház”.  Azt még piszkozatban sem írhattam le, 
hogy fogalmazványom szövegezésében a Szabad Európa Rádióban akkoriban 
hallott hír bátorított, miszerint az erdélyi katolikus egyház elöljárói levélben tilta-
koztak az elnyomás ellen. 
Az eredetit, amelyben keresztfiam neve is szerepelt, aláírásommal átadtam a 
Szent Mihály templom fiatal papjának, aki a keresztelésre való felkészülésünket 
egy héten át vezette. Fontosnak tartottam ezt a nyilatkozatot. Úgy éreztem e nél-
kül, sem a szülők – eltemetett fiam barátai – , sem az egyház, sem barátaim és 
ismerőseim előtt, akik ismerték nézeteimet,  nem vállalhatom  a keresztapaságot. 
A felkészítő másod-, vagy harmadnapján, félrehívott kispap, és megköszönte nyi-
latkozatomat. 
- Sajnos, nem iktathatjuk – súgta. – Sűrűn ellenőrzik. .. Ez egyet jelentene felje-
lentésével… 
Értésemre adta, hogy néhány soros írásom nem kerülhet illetéktelen kezekbe. 
Rendben lezajlott a keresztelő. Vártam, de nem hívattak a pártbizottságra, hogy 
főszerkesztői állásommal ellentétes cselekedetemért felelősségre vonjanak. A 
rendszerváltozás előtti lanyhuló szigorúság időszakát éltük. 
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Lányom Svédországba való menekülése miatt akkor már amúgy is döntöttek me-
nesztésemről. 
Nyilatkozatom mégsem veszett el, 1989 elején, Bajor Andor, az általa indított 
katolikus lap első számában, fontosnak tartotta közölni. 
Ezt onnan tudom, hogy kirúgott főszerkesztőként és már betegnyugdíjasan, Bajor 
Andor barátian maga mellé fogadott. 
Hajaj, azok a régi „szép” idők… 
 
(Most, március 29-én kaptam a hírt Sándor Attila tiszteletes úrtól,  hogy 85 éves 
korában elhunyt Fodor Sándor, akit szerkesztőségünkben minden időkben Fodor 
úrnak szólítottunk. Ő volt Csipike és legfőbb tanúm arra, hogy a Napsugár főszer-
kesztőségét a gyermeklapnál dolgozók kérésére vállaltam el abban az időben, 
amikor mindnyájan tudtuk, hogy nagy változások előtt állunk.  
 - Gyere! -  mondta - különben még a fejünkre ültetnek egy aktivistát. 
A rendszerváltozáskor aztán továbbra is munkatársa lehettem a Bajor Andor szer-
kesztette Keresztény Szónál. Kányádi Sándor és Soós Zöld  Margit — két jó öreg 
— bizonyára ott lesznek a temetésén. Nyugodjék békében!) 
 

 
Könyves titok 
 
 Tasnádon jártam, ahol kedves barátom őrzi könyvtáram megmaradt részét s kéz-
irataimat. Egy irattartóban találtam azt a névsort, amely egyik könyvem mostoha 
sorsának eddigi, tanulságos titkát őrzi. Kolozsvári eleink gyakorlatából tanul-
va, Tótágas pillanatok című, groteszk egyperceseim kiadását szorgalmazva indí-
tottam előjegyzési listát 1992-ben. A rendszerváltás után, tíz könyvem kiadásának 
támogatására jelentkeztem  egy összeíráskor. Kész könyveim között volt regény, 
napló, kispróza, színjáték, szociográfia, riport, illemjavító könyv és lírai recept-
könyv is. A hivatal nehezményezte ezt a számot, mert úgy értelmezte, hogy má-
sok hátrányára, egyszerre mind a tíz könyvemet akarom megjelentetni. Szándé-
kom az volt, hogy az anyagi lehetőségek és a könyvpiac igényeinek mérlegelésé-
vel válogassanak addig titkolt és mellőzött műveimből. A vége az lett, hogy az 
irodalmi értékét tekintve kevésbé jelentős képes receptkönyvemnek ítéltek olyan 
kevés támogatást, amelyből kiadni lehetetlen volt, utána pedig Erdélyben, a mai 
napig, egyetlen könyvem sem részesült támogatásban. 
A továbbiakban könyvkiadóknál kopogtattam, hogy bizonyítsam, van kereslet 
könyveimre. Előjegyzési ívet indítottam, elsőként a múltban nyilván kiadhatatlan 
egyperceseim megjelentetésére. A Dacia Könyvkiadómál addig megjelent köny-
veim jó fogadtatására alapozva, ezt a kiadót jelöltem meg az előjegyzési íven. 
Házaltam, ahogyan ez hajdanán is szokás volt elszegényedett erdélyi íróink életé-
ben, de segítettek svédországi és magyarországi barátaim is. Több mint ezer köte-
tet igényeltek kolozsvári, marosvásárhelyi, élesdi, csíkszeredai, szatmári, tasnádi, 
besztercei, nagyváradi, brassói, enyedi stb. lelkes olvasóim, és ezt aláírásukkal 
vállalták. Magam is lelkesedéssel vittem a névsort a kiadónak. Akkor nem értet-
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tem, nem tudtam, miért nem vállalták, miért 
nem volt kifizetődő könyvem kiadása. Vittem 
tovább, az akkori legismertebb kiadónkhoz. 
Nem kellett. Az általam alapított Erdélyi Kis-
könyvtár köteteinek nyomtatásakor aztán nyil-
vánvalóvá vált, hogy ezer biztos vásárló által 
várt, tehát ezernél nagyobb példányban bár-
mely könyv kiadása kifizetődő. Más, ki nem 
mondott oka volt máig tartó elutasításomnak. 
Nem tolakodtam. Mint, ahogyan nem tolak-
szik az a kollegám sem, akinek olvasmányos 
könyvei sem jelenhetnek meg, hiába tartozik a 
Magyar Elektronikus Könyvtárban sorakozó 
csaknem tízezer más szerző közül a legolva-
sottabbak közé.  (Az Ághegy folyóiratnak 
nyújtott értő miniszteri támogatás maradéká-
ból  muta tóba ,  k is  pé ldányszám-
ban csakazértis megjelentettem egyet az Ág-
hegy Könyvek sorozatában. Ízelítőt adtam 
írásaiból, hogy az olvasók tudják kit mellőz-
nek azok, akik a támogatások odaítélésében 
hivatalból pártatlansággal tartoznak) 
A történethez tartozik, hogy Tótágas pillana-

tok című könyvem végül is Szőcs Géza jóvoltából, anyai támogatásommal, l993-
ban mégiscsak megjelent az Erdélyi Lap- és Könyvkiadónál. Fülszövegként négy 
mondatot írtam: Ez a kötet 1984 óta vár megjelenésre. A diktatúra után közel ezer 
olvasóm aláírásával hiába sürgette kiadását. Felírom a kor falára: Olvasóimtól 
továbbra sem elnézést várok… A késedelemért viszont bocsánatukat – soha a nyá-
jas tolerancia mögül sunyító új-káderesekét – kérem. 
A kötet néhány írása az anyaországban, az alábbi pedig az Utunk főszerkesztőjé-
nek távollétében, Szilágyi István bátorságának köszönhetően jelenhetett meg. 
 
A Vízhányó dosszié 
JELENTÉS 
Alulírott 21.21.21-es önkéntes, alázatos tisztelettel jelentem, hogy a saját fülem-

mel hallottam hogy Vízhányó Géza, a helyi lap belső munka-társa szemtanúk füle 
hallatára kijelentette, hogy a hírlap „tele van fűrészporral". Nem sikerült kideríte-
nem, mire alapozta ezt a kijelentését. Az eset egyelőre nem keltett felháborodást. 
V.G megfigyelését folytatom. 
NYILATKOZATOK: 
1. 
Vízhányóék lakásából napok óta villanydarálók monoton zúgását észleltük. Fel-

tevésem szerint sem kávét, sem cukrot, mákot sem, hanem csakis fűrészport darál-
nak. Ezt a következtetést meglehetősen jó szaglásomra alapozom. A feleségem is 
érzi a - szerintem már átható - fenyőgyanta szagot. 
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Kőhányó Péter 
Vízhányó jobb oldali szomszédja 
2. 
Nem tudok semmiről. Vízhányó elvtárs főleg bort iszik. Ez szerintem magánügy. 

Mivelhogy nem közösségben, hanem főleg egyénileg fogyasztja. Cikkeit rendszere-
sen olvasom. 
Hóhányó Sándor 
Vízhányó bal oldali szomszédja 
3. 
Vízhányó Géza az említett napon azzal a számomra is megdöbbentő kijelentéssel 

lépett be a szerkesztőségbe, hogy „fél kilónyi fűrészpor"-nak nevezett kéziratával 
elkészült. Cikkét gondosan elolvastam, és kisebb húzásokkal leadtam. Min-denben 
megfelelt az előírásoknak. Igaz, színvonal tekintetében nem sikerült meghaladnia 
a sokévi átlagot. Máskor jobban odafigyelek a felelőtlen megjegyzésekre. 
Hányó Lajos 
Vízhányó rovatvezetője 
ORVOSI JELENTÉS: 
Vízhányó Géza, 52 éves újságíró alapjában véve egészséges. Mellbősége 110/l l 

1. Szaporán lélegzik. Vérnyomása 16/8. Enyhén emelkedő tendenciát mutat. Ge-
rincbántalmai, kezdődő gyomorfekélye és elhatalmasodó süketülése egyelőre még 
nem akadályozzák munkájában. Idegállapota labilis. Az agyröntgen vizsgálat ki-
mutatta, hogy koponyájában többek között háromnegyed-kilós fenyőfatuskót hord. 
Műtéti beavatkozásra nincs szükség: felmorzsolódik magától. 
Dr. Doktorhányó Aliz 
VALLOMÁS: 
Alulírott Vízhányó Géza önbírálatilag kijelentem, hogy mások fejében a szálkát 

meglátom, a magaméban a gerendát nem. A „fűrészpor" kijelentés - elismerem - 
tőlem származik. Nemrég az egyik energia-takarékosságot támogató cikkemben a 
fűrészporos kályhák elterjedését bíráltam. Préselt fűrészporból ugyanis - ma már 
mindenki tudja ezt - kifizetődőbb hokedlit gyártani. Cikkem alapos és terjedelmes 
volt. Csaknem megtöltötte az egész lapot. Jókedvemben mondtam, hogy a lap tele 
van fűrészporral. Őszintén sajnálom, hogy félreértésre adtam okot. Máskor job-
ban vigyázok. 
Vízhányó Géza 
hírlapíró   
 
VÉGZÉS: 
Vízhányó Géza megfigyelése felesleges. Később, amennyiben szükségesnek mu-

tatkozik tájékoztatóink közé besorolható. Valószínűleg használható, derék munka-
társat faragunk belőle. 
Tűzhányó Győző 
Felelős 
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A kötet megjelenésekor arra már nem volt erőm, hogy a terjesztést is magamra 
vállalva, eljuttassam az előjegyzettek címére a könyvet. Egy másik kiadó vezető-
je, aki indoklás nélkül nem vállalta a kiadást, a megjelenéskor azzal „vigasztalt” 
hogy az ilyen módon kiadott könyvek amúgy sem jönnek számításba az irodalom 
nyilvántartásában. Vigasztalásául elmondhatom, hogy megelégszem a Magyar 
Elektronikus Könyvtárban is olvasható könyvem gyarapodó olvasótáborának elis-
merésével. 
A könyvet  Feleki Károly illusztrálta, borítója egy amerikai folyóirat címlapját is 

megjárt szenzációs  rajzának felhasználásával készült. A rajzoló fizetsége mind-
össze száz darab tiszteletpéldány volt. 
Két évtized telt el. A könyv megjelenése körülményeinek titkát most azért kell 

felfednem, mert az akkori rohanó időkben nem volt érkezésem mindnyájuknak 
külön-külön 
megköszönni 
jóindulatukat, 
szeretetüket. 
Most a világhá-
ló segítségével, 
a megőrzött 
előjegyzési lis-
tákból is kikö-
vetkeztethető 
közlésükkel és 
némi tanulság-
gal, névre szó-
lóan pótolhatom 
ezt.  
    Tisztelet az 

olvasónak! 
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Egy oldal a 
sok közül, 

amelyen ol-
vasóim alá-
írásukkal  

támogattak. 



 
Mestertitok 

 
                                                                                        

 
Örömteremtő embernek születtem. Úgy hiszem, tudatos alkotónak. De a 

vállamra telepedő évek során rájöttem, hogy nincs új a Nap alatt: ha örömöt aka-
runk, a jót kell utánoznunk, az igazat kell újrateremtenünk, a szépet újraálmod-
nunk. És meg kell osztanunk titkainkat. Szét kell szórnunk aranyainkat, mert iga-
zán csakis az a miénk, amit másokba átültettünk, másokkal megérttettünk, elfo-
gadtattunk. 

A titok, amelyről ez a könyvem (Erdélyi mézeskalács - az idei könyvvá-
sárra készíti a Méry Ratio Könyvkiadó) szól, mindössze néhány mozdulat. 

Tizenkét éves voltam, amikor reám bízta ezeket a mozdulatokat a mézes-
kalácsos mester. Mutatta. Nem erőltette, hanem hagyta, hogy megbámuljam, néz-
zem és eltanuljam. Megengedte, hogy ellopjam. A faltól‑falig nyújtózkodó, te-
nyérnyi vastag tölgyasztallapra elém tett egy kisebb Tordai pogácsának való mé-
zestészta‑darabot, kezembe nyomta az arasznyi hosszú, sétalápca‑vastag sodró-
fát, és biztatott, hogy hozzá hasonlóan, egymás után következő, lendületes moz-
dulatokkal négy egyforma fület hajtsak az előzőleg hengeresre nyújtott pogá-
csa‑embriónak. Ezután két mozdulattal hosszú hasat nyomtam a sodrófával a 
tészta közepére, ecseteltem tojássárgájával, és két villa egymásba csúsztatott ágait 
a pogácsa hasába szúrva, hosszanti irányban mozgatva a nyolc villahegyet, recés 
szélű árkot ástam, amely a sütőben a Tordai pogácsa mókusbarna színétől elütve 
osztrák‑sárgán, szabálytalan alakban kitüremkedve, valóságos csodává szilárdult. 
Figyeltem a mester mozdulatait, és láttam, megmagyarázhatatlan módon felfog-
tam, mit miért és hogyan kell tennem ahhoz, hogy a kezem alól kikerülő pogá-
csáknak Tordai pogácsa alakjuk legyen. 
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Már az első sikerült. 
A mester egy pillanatra megállt a munkában. Rám nézett. Kis teremtű 

fiút látott hosszú fehér kötényben, lapos henger alakú, fehér vászonsapkában. 
Nem szólt akkor semmit, de tudom, hogy utódjának képzelt. 

Hogy mégsem maradtam meg a táblának nevezett hosszú mézeskalácsos 
asztal mellett, annak sokféle oka közül most csak azt említem, hogy háború utáni 
éveket éltük, a kismestereknél hirtelen fontosabbá vált a szövetkezet, a pogácsa-
készítőnél pedig a fémipar. 

Immár fél évszázada hordom magamban a Tordai pogácsa elkészítéséhez 
szükséges mozdulatokat. Vártam -– várom hiába -– az új világ eljövetelét, a méz-
ben, tejben, vajban, lisztben és egyebekben bővelkedő Kánaánt. Hittem ebben. 
Közben eltelt fél évszázad. És immár egyes‑egyedül maradtam azok közül, akik 
valamikor Tordai pogcsát készítettek. Idegeimbe rögzítve, akár a kerékpározás 
tudománya, amit egyszer megtanulva elfelejteni nem lehet, él bennem a Tordai 
pogácsa elkészítéséhez szükséges mozdulat‑erdő, anélkül, hogy az eltelt sanyarú 
évtizedek alatt egyszer is kipróbálhattam volna, mit ér féltett tudományom. Hol a 
méz volt igen drága, hol a fűszerek hiányoztak. Máskor pedig nem jutott erre az 
időmből, másfelé terelt, hajszolt az élet. 

Egyedül maradtam titkommal, amelynek értékét mindig is tudtam, de ma 
felbecsülhetetlennek tartom. Belém nyilall a felelősség: mi lesz, ha rendre elhal-
nak mozdulataink, titkaink, tapasztalataink?! 

A fiam halála óta tudom, hogy nincs jövőm. Messze, északra menekült 
lányom, ha erején felül is vállal belőlem, férfilelkemet ki örökíti? És hát most mit 
kezdjek a Tordai pogácsa titkával?  Egy eltűnt mesterség rám maradt tudományá-
val? Merthogy józanul gondolkodva kiszámítható: messze, nagyon messze még a 
Kánaán! A „harmadik világháború” észokokkal vívott nagy csatája után éppen 
úgy romokban áll majd a vesztes fél hazája, ahogyan az előző két világégés utáni 
időkben. Éppen csak annyi a különbség, hogy most nem a házak, városok, utak, 
hidak dőltek össze, hanem a lelkek, az embernek az ember iránti bizalma, az er-
kölcs. És a sokféle mesterségbeli tudás, a sokféle szépség‑ és örömteremtő gya-
korlat. Ne hagyjuk veszni!  – biztatom magam, másokat – és az olvasót is. 
 

 
 
 
 

 
 

 



Székely János: A bjäredi régi ház 

( részlet, infravörös fotü, 625x900) 
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Dióhéjban a mézes-kalácsról  

 
Minden a mézzel kezdődött. 
Történészek, barlangrajzkutatók, 
ásványgyűjtők számos bizonyíté-
kot találtak arra, hogy a méhek 
már időszámításunk előtt öt-hat 
évezreddel léteztek Földünkön. 
Amikor már az emberek agyag-
edényeket is tudtak készíteni, 
megoldódott a méz tárolása és 
attól kezdve a méz a napi táplál-
kozás részévé vált. 
„Feltételezhető, hogy a mézeska-
lácsosság egyidős a méz haszná-
latával. Az egyiptomi piramisok-
ban nemcsak méz-, hanem 
mézestészta-maradékot is talál-
tak. Amikor abba a lepénybe, 
amelyet az ókorban kenyérnek 
neveztek mézet is kevertek, az 
édes kaláccsá változott. A fűsze-
res mézeskalács nem hiányzott az 
ínyenc rómaiak asztaláról. Az i.e. 
180-170 körül rendezett baccha-
náliákon, amelyek valamiféle 
titkos szex partik voltak, nem 
hiányzott a libium, ahogy a méz-
ből és lisztből készített, izgatóan 
fűszerezett süteményeket nevez-

ték volt. 
Rómában, a valamely családtag születésnapjára készített mézesbábokat nem 

ették meg, hanem a házi istennek ajánlották fel.” 
Ezt az érdekes, ókorba nyúló mézeskalács-történelmet Tar Károly Erdélyi 

Mézeskalács című lírai receptkönyvében olvastam. A könyv 2011-ben jelent meg 
sok régi és külföldi mézeskalács recepttel. 
A szerző a könyvet édesanyja, Király Vilma emlékére ajánlotta, aki lejegyezte 
számára a mézeskalácsos mesterség titkait. 
Tar Károlyról tudnunk kell, hogy neves erdélyi-svéd-magyar író, költő, műfordí-
tó, újságíró, aki 2011. december 12-től a MÚOSZ – Dr. Szalontai Éva Aranytol-
las újságíró vezette – Életmód Szakosztályának is tagja. 

Európában a méz általános használata az 1300-as évektől kezdődően terjedt 
el. 

A nádcukor ebben az időben jelentősen drágább volt a méznél. 
Alkalmazásakor egyre több ismeretet szereztek róla, pl. a népi gyógyászatban 

számos jótékony hatását is felfedezték a különféle betegségek gyógyításában. 
Idővel nem csupán szakképzett pékek és cukrászok készítettek mézeskalácsot, 

hanem egyszerű háziasszonyok is egyre találékonyabb mézesbábokat és figurákat 
sütöttek, ezeket pedig falusi vásárokon ajándékozták vagy árusították. Tükrös 



mézeskalács szívet adni a lánynak-legénynek, felért egy szerelmi vallomással. 
  

Néhány mondatban a jelenről: 
A mézesbábokat általában két módszerrel készítik. 
Az egyik változat, hogy a kinyújtott mézes tésztát ún. ütőfába nyomkodják 

olyan alaposan, hogy a mintát felvegye, majd kiborítják a formából, 1 napig szá-
rítják, majd kemencében kisütik. 

A másik változat szerint az anyagában kicsit más tésztát kinyújtják, különböző 
alakú szaggatókkal „kiszúrják” és sütőben kisütik. 

Az elkészült mézeskalácsokat díszíthetik, festhetik, vagy tojásfehérje-
porcukor keverékével mintákat rajzolhatnak rá. Hazánkban nagyon sok mézeska-
lács készítő van. Róluk 2003-ban, Debrecenben Fekete Józsefné Seres Emília 
„Kézművesek nyomában: Mézeskalácsok” címmel írt egy nagyon sok képet tar-
talmazó könyvet azzal a céllal, hogy „felkeltse egy-egy háziasszony, vagy a krea-
tív dolgok iránt érdeklődők figyelmét”. 

Annak, hogy megírtam e témába illő gondolataimat, az az oka, hogy kará-
csonyra és húsvétra – néha egyéb alkalmakra – én is készítek mézeskalácsokat. 
Az ötletet és a receptet a Magyar Konyha 1995./6. számából vettem. 

Azt az első pillanattól kezdődően tudtam, hogy egyéni megoldásokra kell tö-
rekednem, mert nem csupán a szemnek, de a léleknek, szívnek és gyomornak 
egyaránt örömet okozó termékeket szándékoztam készíteni. 

Munkáimat „élővé” akartam tenni, így születtek fenyőkkel körülvett házacs-
kák, udvarukon hógolyózó medvékkel, leskelődő kutyákkal, fagyokat „tűrő” tök-
magokból, aszalt gyümölcsökből kialakított dísznövényekkel, húsvétkor pedig 
színes tojásokat készítő, cipelő és ajándékozó nyuszikkal. 

Ezek messze nem népművészeti alkotások, de családom, barátaim, ismerőse-
im és én magam sem tudnánk elképzelni az ünnepeket ezen kis mézeskalács-
készítményeim fenséges illata és szívderítő látványa nélkül. 

Én így szeretném szolgálni a népi hagyományok őrzését, örökítését. 
 

Kárpáti Éva 
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A Magyar Kultúra Napján, 2012-ben elismerésben  részesülő svédországi 
személyisége, folyóiratunk munkatársai: 

503. Magyar Kultúra Lovagja  
Maros Miklós (Stockholm, Svédország) zeneszerző 

 
Lovagias tettek: Tanulmányait a Ze-
neakadémia zeneszerzői szakán vé-
gezte, negyven éve végzi hivatását, 
műveit játsszák világszerte. 1972-ben 
megalapítója a Marosensemble kama-
raegyüttesnek. amelynek fennállása 
alatt több mint 150 kompozíciót mu-
tatott be. A nyolcvanas évek elején a 
berlini DAAD meghívott zeneszerző-
je. 1981-91 között a Svéd Zeneszer-
zők Szövetségének alelnökeként kez-
deményezője és szervezője volt a 
svéd-magyar zeneszerző-csere prog-
ramoknak. 1998-óta a Svéd Királyi 
Zeneakadémia tagja. Húsz éve a svéd 
állam által garantált művészi fizetés 

tulajdonosa, és 2004-től a Christ Johnson díj birtokosa. A Marosensemble kortárs 
magyar zeneszerzők műveit adja elő Svédországban és Európa más országaiban, 
ezen belül több mű ősbemutatóként hangzott fel a nevét viselő együttes előadásá-
ban. Az Ághegy – Liget Skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam 
önzetlen munkatársa, és találkozóinak szervezője. 
 
492. Magyar Kultúra Lovagja  
Dr. Békássy Nándor Albert (Lund, Svédország) orvos 

 
Lovagias tettek: A délvidéki Pacséron szüle-
tett, középiskoláit Zomborban végezte el, 
orvosi oklevelét Fiúméban, gyermekgyógy-
ászati szakosítását Belgrádban szerezte meg. 
1976 óta él Svédországban ahol a Lundi 
Egyetem akadémiai oktatójaként ill. a Gyer-
mekklinika kutatójaként, az őssejt átültetési 
egység igazgatójaként tevékenykedett. Több 
száz közlemény szerzője, tucatnyi szaklap 
munkatársa valamint 10 nyelven az őssejt 
átültetés nemzetközi akkreditációs inspekto-
ra. Számos nemzetközi szakmai és polgári 
tömörülés tagja. A nyugat-európai magyar 
reformátusok egyik szellemi vezetője, 1987 
óta a Nyugat-Európai Magyar Református 
Lelkigondozó Szolgálat világi elnöke. Ala-
pító tagja a Magyar Református Egyházak 
Tanácskozó Zsinatának és a Magyar Refor-



mátusok Világszövetségének. Az Ághegy-Liget Skandináviai magyar irodalmi és 
művészeti lapfolyam főmunkatársa.  
„Nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért”  

514. Magyar Kultúra Lovagja 
Dr. Szalontai Éva (Malmö, Svédország) újságíró 

Lovagias tettek: Mezőgazdasági végzettségű, akkreditált ausztrál újságíró, svéd 
tudósító. Az országos Emutenyésztők Egyesületének alapító tagja és elnöke. Az 
egészséges életmód kialakításának és egészséges ételek fogyasztásának szorgal-
mazója. Kiállítások, konferenciák szervezője és megnyitója. 15 könyv és kétezer 
újságcikk, tanulmány írója. A hungarikumok bel és külföldi népszerűsítője. A 
Panoráma világmagazin, a Kanadai Magyarság, a svéd Magyar Liget és az Auszt-
rál Kis újság termékeny tudósítójaként a nemzeti értékek ápolója, az anyaország 
és a távoli országok magyarsága közötti összekötő kapocs.  
 

* 

A diplomata és a szórvány  
Interjú Szentiványi Gábor nagykövettel  

A rendszerváltás után a szórványban élő magyarság és a magyar kül-
képviseletek kapcsolata kedvező változáson ment át: a korábbi idők bizalmatlan 
légköre fokozatosan felengedett, amint az emigráció az őszinte érdeklődés jeleit 
kezdte tapasztalni az óhaza részéről, sőt: olykor segítő szándékkal is találkozott a 
magyar nyelv és kultúra megőrzéséért tett erőfeszítéseiben. 

Mit jelent egy diplomata munkájában, ha az állomáshelyén magyar szórvány 
is él?  

Erről kérdeztük Szentiványi Gábort, Magyarország stockholmi nagykövetét 
Sikerült-e megismernie a svédországi magyar kulturális szervezetek mun-

káját? Összehasonlítva előző állomáshelyeinek tapasztalataival, milyen sajá-
tosságokat lát, anagykövet úr?  

Úgy érzem, hogy a nyugaton élő magyarság körében a svédországi magyarok 
nem csak számban, de kulturális sokszínűségben is az élen járók közé tartoznak. 
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Ittlétem két éve során szinte minden művészeti ág képviselőjével találkoztam, 
akik országos vagy helyi szinten megbecsülésnek és elismerésnek örvendenek. 
Tevékenységükre azért is szükség van, mert, például Hollandiával összehasonlít-
va, Magyarországról kevesebb kulturális program jut el ide impresszáriók közre-
működésével. A Svédországban alkotó művészek bemutatásában jó példával jár 
elöl a göteborgi Kőrösi Kör, amelynek sikeres tavaszi „hu.se.t” kulturális prog-
ramjai keretében az idén magyar festőművészek mutatkozhattak be, de ide sorol-
nám az Ághegy lapfolyam köteteit, amely a skandináviai magyar irodalom alko-
tásait teszi hozzáférhetővé a magyarul olvasók számára.  Említhetném még a 
Svédországi Magyarok Országos Szövetségének és tagszervezeteinek színvonalas 
rendezvényeit, a különböző amatőr csoportok előadásait, vagy éppen az egyházi 
keretek között, sokszor templomokban megrendezett kulturális és emlékműsoro-
kat, vagy a Peregrinus Klub érdekes előadásait. 

A magyar kultúra népszerűsítése az Európai Unión belül életbevágóan 
fontos feladat. Ezzel párhuzamosan fokozódik a szórvány magyarság  küz-
delme nyelve és kultúrája megőrzése érdekében, igényt támasztva egy ma-
gyar intézet létesítésére Stockholmban is. Hogyan látja egy intézet létrehozá-
sának lehetőségét, hiszen ezen a téren lemaradást látunk Magyarország 
szomszédjaival összehasonlítva?  

Tudom, hogy a stockholmi kulturális intézet ügyét már jó évtizede szívén vi-
seli a svédországi magyarság, és voltak korábbi, sajnos be nem váltott ígéretek is 
ez ügyben. 
Skandinávia „fővárosaként”, de az itteni magyarok képviselte erős kulturális akti-
vitás miatt is szükség lenne a magyar kultúra intézményesített jelenlétére, hason-
lóan Helsinkihez, ahol a hagyományos finn-magyar barátság és a finnugor rokon-
ság okán működik intézet. Bár hazai beszámolóimon a megoldást én is rendszere-
sen szorgalmazom, látnunk kell, hogy az ország jelenlegi gazdasági-pénzügyi 
helyzetében egyelőre ennél sürgetőbb problémákra kell koncentrálnunk a meglé-
vő szűkös forrásokat, nem feladva természetesen a terv jövőbeli megvalósításá-
nak reményét. 
A magyar kultúra azért így sem hiányzik a svéd „színpadról”. Az elmúlt szűk egy 
év során itt járt a 100 tagú cigányzenekar, az Amadinda ütő együttes, a Liszt év-
forduló kapcsán pedig számos rangos koncertre került sor, nem beszélve a már 
említett hu.se.t rendezvényekről, vagy a Sólyom János, ismert zongoraművész 
által a nagykövetségen október elején szóban és zenében magtartott Liszt elő-
adásról. Bár egy kulturális intézetet nehéz pótolni, a stockholmi magyar nagykö-
vetség, lehetőségein belül, a jövőben is igyekszik támogatni, felkarolni a magyar 
kulturális értékek bemutatását Svédországban. 

Közismert, milyen lelkesedéssel kutatja állomáshelyén azokat az emléke-
ket, amelyek magyar irodalmi –kultúrtörténeti örökségünk részét képezik, és 
eddig ismeretlenek voltak számunkra, vagy kezdeményez magyar kulturális 
eseményeket. Megkérnénk, említsen néhányat ezekből. 

Külföldi kihelyezéseim során többnyire az adott körülmények szabták meg 
kulturális megjelenésünk formáit, a bizarrtól a felemelően nagyszabásúig. Előbbi-
re példa az 1980-ban létrehozott Iraki Arab Szimfonikus Zenekar, amely 60 szá-
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zalékban magyar zenészekkel és magyar karmesterrel működött, utóbbira pedig a 
magyar államiság ezeréves évfordulójára a londoni Westminster katedrálisban 
rendezett program, amelynek 1200 fős közönségében ott voltak a brit királyi csa-
lád tagjai, a parlament és a kormány képviselői, valamint az angliai magyarok 
közül több százan. Egyik londoni projektünk volt az angliai magyar „lábnyomok” 
felkutatása, azaz olyan történelmi, kulturális emlékek, emlékhelyek megtalálása, 
rendszerezése és közzététele, amelyek a két országot kötötték össze, skóciai Szent 
Margittól kezdve, Széchenyi utazásain és Kossuth politikai beszédein keresztül, 
Guyon Richárd dél-angliai szülőházának megtalálásáig, amire aztán emléktáblát 
helyeztünk el. Stockholmba érkezésem után örömmel fedeztem fel a SMOSZ 
által elhelyezett emléktáblát annak a kórháznak a falán, ahol a neves író, Karinthy 
Frigyes koponya műtétjét végezték. Jó lenne Svédországban is minél több ilyen 
emléket felkutatni és helyüket, rövid leírásukat publikálni. 

Londoni és hágai, jelenleg pedig stockholmi nagykövetként nyilvánvalóvá 
vált előttem, hogy az egyetemes magyar kultúra két forrásból táplálkozik és jele-
nik meg ezekben az országokban: egyrészt a Magyarországról importált és állami 
vagy impresszáriós alapon finanszírozott programokból, másrészt a helyben, sok-
szor hosszú évtizedek óta ott élő magyar írók, költők, előadó-és képzőművészek 
alkotásaiból. Egy nagykövetség, vagy szerencsésebb esetben kulturális intézet 
abban segíthet, hogy e két kategória jól kiegészítse egymást, megtalálja a számára 
fontos közönséget. A külföldön alkotó magyar művészek számára ne csak az 
adott ország magyarsága vagy a világban élő magyarok jelentsék a befogadó kö-
zeget, hanem a fogadó ország művészetet kedvelő polgárainak is tudjanak mara-
dandó élményt nyújtani. Mindhárom említett állomáshelyemen találkoztam olyan 
magyar írókkal, előadóművészekkel, festőkkel, szobrászokkal, akik kiválóan 
megfeleltek ezeknek az elvárásoknak. 

Dolgozószobájának könyvespolcán örömmel látom az Ághegy skandiná-
viai magyar irodalmi és kulturális lapfolyam antológiájának köteteit. Volt 
ideje belelapozni egyik-másikba? 

Már felkészülésem során kézbe vettem az Ághegy egy-egy kötetét, ami segí-
tett a skandináviai és ezen belül svédországi magyar kulturális helyzet megisme-
résében. A könyvekbe azóta is gyakran beleolvasok, többnyire irodalmi élmé-
nyért, de van úgy, hogy referenciaként használom. Számomra és kollégáim szá-
mára hasznos olyan szempontból is, hogy összegyűjti mindazon magyar szerzők 
írásait, akiket személyesen nem tudunk felkeresni egy olyan nagy távolságokkal 
rendelkező országban, ahol magyarok, és magyar művészek mindenhol előfordul-
nak. Örülök, hogy nemrégiben a stockholmi magyar nagykövetség adhatott ott-
hont az Ághegy-Magyar Liget Baráti Társaság 10. évfordulóját ünneplő színvo-
nalas rendezvénynek. 

Nagykövet úr a ”Diplomata Magazinnak” a közelmúltban adott interjú-
ban a Felvidékről, Erdélyből és a Délvidékről Svédországba érkezett magyar 
menekülteket ”honfitársainknak” nevezte, amit örömmel, de ritkán olva-
sunk, hallunk hazai interjúkban. Ez azt jelenti, hogy fontosnak tartja a 
kárpát-medencei magyarság egységes identitását a mai, „globalizált” világ-
ban. 

Nagyköveti munkám során magam és az általam vezetett intézmény is egyen-
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rangú partnernek tekintette a külföldön élő, magukat magyarnak valló honfitársa-
inkat, függetlenül attól, hogy mikor és a Kárpát-medence melyik sarkából szár-
maznak. Közülük igen sokan aktívan részt vettek a magyar identitás megőrzésé-
ben, anyanyelvünk ápolásában, a közösségek megtartásában akár egyházi, akár 
világi alapon, vagy éppen segítették hazánk gazdasági fejlődését, az üzleti kap-
csolatok ápolását, vagy kultúránk megismertetését. 

Még a 90-es évek elejéről emlékszem, hogy amerikai lapoknál dolgozó ma-
gyar újságírók hogyan támogatták a hazai átalakulást, Londonban pezsgő kulturá-
lis életet találtam Határ Győző, Gömöri györgy Sárközy Mátyás, Kabdebó Tamás 
részvételével (hogy csak néhány nevet említsek), Hágában tiszteletre méltó volt a 
katolikus és a protestáns alapon szerveződött  közösségi élet, Stockholmban pedig 
az tűnt fel, hogy a hagyományos magyarországi, köztük 1956-os emigráció tagjai 
mellett, milyen aktív szerepet vállalnak a magyar identitás megőrzésében azok a 
kárpát-medencei magyarok, akiknek a Ceausescu-rezsim elnyomása elől, vagy a 
délszláv háborúk miatt kellett menekülniük. Itt, Svédországban egy sajátos ma-
gyar olvasztó-tégely működik, amelyben úgy találnak egymásra a korábban elsza-
kított közösségek tagjai, hogy egyik fő céljuk éppen magyarságuk megőrzése.  

Általános vélemény, hogy nagykövetként, ön az utóbbi 20 évben egyik 
leghívebb támogatója a svédországi magyar irodalmi–kulturális szervezetek-
nek. Minek köszönhetjük, hogy sokirányú diplomáciai feladatai mellett törő-
dik a magyar irodalom és kultúra népszerűsítésével is? 

Nyelvünk művelése, a kulturális értékek megbecsülése nálunk családi hagyo-
mány, a felmenőim között szinte mindenki pedagógus volt. Édesanyám, akitől a 
legtöbbet kaptam, 1942-ben kezdte pályafutását egy délvidéki tanyai iskolában, 
majd egy többnemzetiségű, Baja melletti faluban lett tanítónő. A szerény körül-
mények ellenére mindkét helyen lelkesen szervezett kulturális programokat a 
gyerekek számára, sokszor engem is bevonva. Később, gyakorló iskolai igazgató-
ként az alsó tagozatos nyelvtan tanításában jeleskedett, amiért nyugdíjba vonulá-
sakor Kazinczy díjat kapott. 
Bár én a tanítás helyett a diplomácia világát választottam hivatásul, hamar rájöt-
tem, hogy az ország méreténél és erőforrásainál fogva egyedül kulturális téren 
lehetünk „nagyhatalom”, a magyar kultúra pedig kiválóan alkalmas nemcsak az 
„ország-promócióra”, ami a diplomácia állandó kiemelt feladata, hanem a kül-
földön, adott esetben, szórványban élő magyarság identitásának megőrzésére is. 

Köszönjük a beszélgetést és azt, hogy rendszeres jelenlétével rangot biz-
tosít összejöveteleinknek, valamint azt is, hogy beszédeiben és írásaiban kiáll 
nyelvünk, kultúránk, nemzeti identitásunk megőrzéséért. 
  

Moritz László 
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Kovács katáng Ferenc díja 
 
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az Oktatásban 
Szakosztály a Multimédia az oktatásban gyűrű - képzés díjat 2011-ben Kovács 
Katáng Ferencnek ítélte, a módszertanilag legjobbnak ítélt, pedagógiailag meg-
alapozott multimédia-felhasználást segítő képzés szakmai (módszertani) létreho-
zójának elismerésül. 
A távoktatás Kovács katáng Ferenc részéről egyrészt egy évtizedek óta zajló sze-
mélyes vállalás, amely során a világhálón keresztül tart előadásokat a hazai hall-
gatóknak, s konzultálnak, dolgozatokat írnak és olvasnak föl egymásnak ezen a 
fórumon. Másrészről, ezt a speciális tanulási folyamatot házi versengés egészíti 
ki, s aki ott győz, évente Kovács Katáng Ferenc családjának vendégszeretetét 
élvezheti Norvégiában. 
A díj azonban az oktatási folyamat elméletének kidolgozásáért járt a neves ma-
gyar szakembernek. 
A Dunaújvárosi Főiskola diákjai körében is népszerű (táv)oktató Katáng 1949-
ben született Nyíregyházán. Író, költő, műfordító; képzőművészeti alkotásai kiál-
lításokon, könyvekben, folyóiratokban szerepelnek. 
Kovács Ferenc 1982 óta él Norvégiában, az Oslói Egyetem médiamérnöke(!). 
Három dráma-, két novelláskötete és egy versgyűjteménye jelent meg Magyaror-
szágon. A távoktatási munkálatok mellett dán, norvég, svéd kortárs szerzők anto-
lógiáját szerkeszti és fordítja. 
Az Ághegy skandináviai irodalmi és képzőművészeti lapfolyam 
szerkesztőhelyettese. Az oslói magyar közösségben filmesteket, irodalmi teadél-
utánokat vezet. A Magyar Írószövetség és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetkö-
zi Társaság tagja. Érdemes megemlíteni, hogy Kovács Katáng Ferencet nem első 
ízben találják meg díjak: A Köztársasági Elnöki arany emlékérem birtokosa 
(1999) valamint a Magyar Kultúra Lovagja (2005) cím birtokosa a nemzetközileg 
is elismert irodalmár. 
A főiskolával kapcsolatos további hír(ek), hogy már a mai napon elkezdődik a 
főiskolai hallgatók számára kiírt szépségverseny, valamint, a hagyományos gó-
lyabálnak november 11-én este ad otthont az intézmény. A gólyabáli mulatságot 
természetesen idén is hallgatói önkormányzat szervezi. 

 
 

Az Ághegy VII. kötetének  
bemutatója a stockholmi magyar nagykövetségen 
 
Február 28 -án Magyarország Stockholmi Nagykövetsége adott helyet az Ághegy 
antológia VII. kötete bemutatójának. A Peregrinus Klub és az Ághegy-Magyar 
Liget BT rendezésében sorra került bemutatót Fényes Gábor titkár nyitotta meg 
köszöntve a megjelenteket első sorban Szentiványi Gábor Nagykövetet és Biróné-
Gulyás Katalin konzult, akik jelenlétükkel rangot adtak a bemutatónak. 
A Nagykövet úr méltatta az Ághegy antológia jelentőségét, mint a magyar irodal-
mi és kulturális élet szerves részét képező kiadványt. Példákkal ecsetelte a VII. 
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kötet irodalmi-művészeti értékét. Moritz László az Ághegy skandináviai magyar 
irodalmi-kulturális lapfolyam ügyintéző igazgatója az Ághegy -Magyar Liget BT. 
alelnöke keresztmetszetet adott a VII. kötetben foglaltakról, beszélt az Ághegy 
folyóirat Skandinávián kívüli népszerűségéről, ismertetve azokat a szervezeteket, 
amelyekkel együttműködnek, élvezik támogatásukat, hiszen a mai körülmények 
között nagy gondot jelent egy-egy 700 oldalnyi terjedelmű kötet kiadása. Sajnála-
tát fejezte ki, hogy Tar Károly főszerkesztő betegsége, Gaál Zoltán a BT elnöke 
pedig balesete miatt kénytelenek voltak távol maradni az előadásról. Bezárólag az 
alelnök köszönetét fejezte ki Szentiványi Gábor Nagykövet úrnak, 
hogy  folyamatosan figyelemmel kíséri, és teljes támogatásáról biztosította az 
Ághegy munkáját nyelvünk és kultúránk megőrzésében. Ezután Neufeld Róbert 

felolvasta a szerkesztő üzenetét. A remekbe írt üzenetet Reményik Sándor, József 
Attila, Dsida Jenő, Kányádi Sándor, Tollas Tibor idézetek tették ékessé. Az iro-
dalmi műsor versfelolvasással folytatódott:Tar Károly, Gaál Zoltán verseit Ung-
vári Tamás és Neufeld  Róbert szavalta. Ez utóbbi saját verseiből is előadott. Asz-
talos Ildikó diavetítéses versfelolvasásával újabb színt hozott az előadás műsorá-
ban. A beszédek és szavalatok között Práda Kinga fuvolaművész és Jánky Emese 
gordonkaművész gyönyörű játékában gyönyörködhetett a szép számban megje-
lent közönség. Az Ághegy VII. kötetének sikeres bemutatója az előadók és a kö-
zönség kötetlen beszélgetésével zárult. 
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Az Ághegy oslói bemutatója 

   2012 januárjában vagyunk. Úgy tűnik, csak pár hónapja mutattuk be az 
Ághegy VI. kötetét, s ezzel  ünnepeltük a  tíz éves Ághegyet.  S már ismét 
megjött az új kötet, a hetedik. 
Sajnos az idő olyan gyorsan rohan, hogy pár hónapnak tűnik az, ami egy éve 
volt. Az Ághegy  évenkénti megjelenése olyan pontos,  mint  egy óramű. A VII. 
kötetet  2012 januárjában mutattuk be az oslói magyar nagykövetségen. Ott 
három örömünk és egy bánatunk volt. Az első öröm  maga a könyv megjenése 
volt. Megjelent pontos időben, csinos külsővel. Minél gördülékenyebben 
mennek a dolgok, annál inkább azt hisszük, hogy minden magától megy: legyen 
az kongresszus, szervezett utazás, könyv kiadása. A valóság az, hogy látszatra 
minél símábban megy valami, annál több kemény munka van  a háttérben. Igy 
van az Ágheggyel is. Mi, olvasók, köszönjük a helyi szerkesztőknek és a 
főszerkesztőnek, Tar Károlynak ezt a háttérben végzett szép és szorgalmas 
munkáját. A második öröm az volt, hogy most első alkalommal már jelen volt új 
nagykövetünk, Dr. Jeszenszky Géza és Edit asszony.  Ezt mondtam: “Öröm, 
hogy Nagykövet Úrék már Norvégiában vannak, mikor az Ághegy legújabb 
kötete megjelenik, s láthatják, hogy a norvégiai kis magyar közösség nem álmos 
emberekből áll, akik már félig norvégok lettek, hanem sok komoly alkotó van 
köztük irodalom, képzőművészet és zene terén.” Politikus, történész, publicista, 
író nagykövetünk biztos értékeli ezt. A  bánat az volt, hogy vártuk Tar Károly 
főszerkesztőt, aki magát szerényen csak szerkesztőnek nevezi. De váratlan 
betegsége miatt nem tudott eljönni. Ezt a harmadik öröm pótolta kissé. Az, hogy 
a költő, zenész Gaál Zoltán el tudott jönni Svédországból, és adott egy elegáns 
és kedves irodalmi kavalkádot magyar versekből. Részben sajátjából, 
részben  klasszikus magyar költeményekből. Annak a kihaló generációnak 
tagjai, akik még mindig jobban szeretik a lapozható papírkönyvet, mint az e-
könyveket, öröm kézbe vennie a hetedik kötetet. A Norvégiában élő magyar 
alkotóktól 26 munka található benne. Gratulálunk a szerkesztőknek és a 
szerzőknek is. 
 

                                 Dr. Borka László  
 

Köszönetnyilvánítás 

MAGYARORSZÁG SVÉDORSZÁGI NAGYKÖVETÉNEK 
Szentiványi Gábor nagykövet úrnak 

MAGYARORSZÁG NORVÉGIAI NAGYKÖVETÉNEK 
dr. Jeszenszky Géza nagykövet úrnak 

MAGYARORSZÁG DÁNIAI NAGYKÖVETÉNEK 
dr. Szebényi Ferenc nagykövet úrnak 

 

Tisztelt Nagykövet urak! 
Az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti folyóirat, a 

Magyar Liget, a skandináviai magyarok családi lapja és az Ághegy-Liget Baráti 
Társaság alkotói, munkatársai és támogató tagjai nevében kérem, fogadják hálás 
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köszönetemet a nemrégiben, a Nagykövetség széleskörű támogatásával lezajlott 
sikeres irodalmi találkozóért, amely a Nagykövetségek és az Önök értő támogatá-
sa nélkül nem jöhetett volna létre. 
Skandináviában számos magyar alkotó él. Az Ághegy című irodalmi és művésze-
ti lapfolyam célja, hogy írók, művészek, zenészek, előadóművészek műhelyeként, 
egymásra hatva, egymásból erőt merítve, a tőlük telhető legmagasabb szinten 
önzetlenül szolgálják magyarságunkat. A lapfolyam megjelenési helye elsősorban 
a világháló, de eddig, összesen közel ötezer oldalas terjedelmét, öt-öt számon-
ként, antológiaként, nyomtatott formában és CD -lemezen is megjelentettük. Az 
Ághegy Könyvek sorozatban huszonnyolc kötet kiadását gondoztuk. Az indulá-
sunk óta eltelt tizenegy esztendőben műhelyépítéssel foglalkoztunk. Gyarapodó 
közösségünkben születésünkkel kapott tehetségünket, otthonról hozott, iskolák-
ban ránk ragadt értékeinket és hitünket összeszedve irodalmi és művészeti alkotá-
sainkat becsülő olvasótábort és anyagi támogatókat kerestünk és találtunk. Beru-
háztunk javainkból majd minden szellemit, és bár kevés anyagi és erkölcsi támo-
gatásra leltünk, fejlődésünk töretlen. Tetteink közösségszolgáló indítékúak: ah-
hoz, hogy az anyaországunkon kívül élő magyarok nyelvükben, hagyományaink-
ban megmaradjanak, szükséges az irodalom és a művészet helyi alkotóinak a 
szolgálata, a példamutatása is. „Magyarnak lenni ma nem állami hovatartozást 
jelent, hanem az érzésnek és gondolatnak egy specifikus módját, ami ezer év érté-
keiből szűrődött le: kultúrát…” A többször elismételendő idézet egyik a jövőt 
világosan látó nagyságunktól, Szerb Antaltól való. Az európai közösségbe beil-
leszkedő Magyarországon is tudják ezt, és vallják tiszteletreméltó, művelt fők 
szép számmal. Az északra vándorolt magyarok számához viszonyítva, az itteni 
magyar vagy magyar származású értelmiségiek száma jelentős, de csak kivételes 
összefogással lesznek képesek szellemi műhelyt képező saját folyóiratot eltartani. 
De mivel ez az összefogás egyaránt szolgál minket és szülőhazánkat, reményked-
tünk némi elismerésben és támogatásban. És szüntelenül keresgélünk az értők 
érvei között, és hirdetjük a Mészöly Miklós által hangoztatott „osztatlan magyar 
érdekek” szellemében, hogy „az európai kultúra nem más, mint soha meg nem 
szűnő folyamatos cseréje a kulturális értékeknek.” Az északon fogant magyar 
alkotás előszámlálásával csereképességünket óhajtjuk növelni. Tisztában vagyunk 
azzal is: „Cserére a kultúrában csak az képes, aki értéket teremt, akinek van mit 
felkínálnia, és aki nyitott a Másik szavának befogadására.” Most ez különösen 
szükséges: a skandináv országokban élő magyarok hídszerepe hangsúlyozottan 
fontos. És felemelő is. Mert adhatunk, mert szolgálhatunk hazánknak. A befoga-
dóinknak éppen úgy hasznára lehetünk, mint az otthoniaknak. És ahhoz, hogy ezt 
az utánunk jövők is így cselekedhessenek: meg kell tanulniuk magyarnak marad-
ni. Ebben segíthet, és segít az a magyar alkotóközösség, amelynek műhelye az 
Ághegy. Folyamatosan összegyűjtött értékeinket azzal a gondolattal továbbítjuk 
olvasóinkhoz, hogy sokféleségünket igenelve, összefogásunk eredményességét 
bizonyíthatjuk. Mindezeket a Nagykövetségek támogatása nélkül nehezen telje-
síthetnénk, hiszen hasonló találkozók rendezésére nincs anyagi lehetőségünk. De 
nemcsak az anyagiakról van itt szó, hiszen a Nagykövetség területén találkozva 
minden részvevőnek éreznie kell az anyaország melegét, erkölcsi támogatását. 
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Ismételten hirdetem és most is hangsúlyozni kívánom, hogy a haza éltető figyel-
me nélkül meg nem lehetünk. Nem elvont fogalomról szólok. Jelen esetben a 
Nagykövetségek és személy szerint az Önök kiemelt figyelmezése ad lendületet 
további munkánkhoz, amiért köszönettel tartozunk. Az Ághegy, a Magyar Liget 
alapítószerkesztőjeként és Társaságunk t. elnökeként, s mert betegségem miatt 
nem lehettem ott az oslói majd a stockholmi találkozón sem, kérem, fogadják ez 
alkalommal legjobb kívánságaimat, sikeres munkájához kedvet, kitartást és 
egészséget kívánok. 

Üdvözlettel: 
Tar Károly író, szerkesztő 

 
 
 

Oslói hírek 
 
*** A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK szervezésében működő 
Csincsele gyermekcsoport december 3.-án tartotta ünnepélyes, karácsonyi 
készülődős, sütős foglakozását. A sütemények kiszaggatása közben és után 
karácsonyi dalokat, mondókákat énekeltek.2012-ben is folytatják havi egyszeri, 
szombat délelőtti foglalkozásaikat Karácsony Tünde és Wollner Mária 
pedagógusok vezetésével a Thaulow óvodában: január 14.-én, február 25.-én és 

március 10-én. 
 
*** R ø k e n e s 
E r z s é b e t 
ikonkiállítására 2011 
decemberében került 
sor a Sandvika könyv
-tárban. December 9.-
én ugyanott vetített-
képes előadást tartott 
az ikonok tör-
ténetéről. 

 
 

Olav Haraldsson, 
Norvégia örökös 

királya, 13. századi 
motívum 

 
2012 március 5.-től húsvétig a Bærum könyvtárban festett tojásokat állít ki. Tyúk
-, pulyka-, kacsa-, strucc-, és fatojásokat is fest temperával, akryllal. E 
technikákról szóló könyve: Eggmaling – fra det enkle til den kunstneriske.  
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*** Az új helyen, a 
Kutatópark vetítőjében 
folytatódott a Magyar 
Filmklub, Kovács Ferenc 
előadássorozata. Dec. 17.-
én a negyedik foglalkozás 
c í m e  S z é p  E r n ő 
adaptációk a színpadon.  
*** December 26.-án 
volt a Karácsonyi magyar 
nyelvű szentmise. Újból 
Attila atya érkezett hozzánk 
M a g y a r o r s z á g r ó l .  A 
gyülekezeti teremben a 
gyerekek Mikulásnapi 

ajándékot kaptak, a felnőttek pedig késői órákba nyúló beszélgetést folytattak 
Attila atyával. 
***  A Norvég Magyar Egyesület (NUFO) január 15.-én tartotta szokásos újév 
utáni családi estjét. A gulyásvacsorát követően rövid, klasszikus szórakoztató 
koncertet hallhattunk, Bordás Mária énekelt, Wolfgang Plagge zongorázott, majd 
tombolasorsolásra került sor. A nagy létszámban megjelent vendégseregben 
egyaránt találhattunk fiatalokat, időseket, magyarokat és norvégokat. 
*** Antalóczi Zoltán szervezésében a felnőtt korosztály rendszeresen összejön 
Oslóban egy jó kis teremfocira, szurkolásra, együttlétre. Idén január 21.-én, 
február 25.-én, március végén találkoztak. 
*** Január 26.-án este az oslói magyar nagykövetség épületében Csaba László 
közgazdász professzor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Corvinus 
Egyetem és a Közép-Európai Egyetem tanára tartott előadást ”A magyar 
gazdaság helyzete és kilátásai” címmel. A beszélgetést Jeszenszky Géza 
nagykövet vezette. Az előadás után pogácsa, üdítők s egy pohár jófajta magyar 
bor mellett folytathattunk kötetlen beszélgetést. 
Csaba László professzor még e nap kora délután angol nyelvű tájékoztató jellegű 
előadást is tartott a NUPI (Norwegian Institute of International Affairs) 
rendezésében ”Whither Hungary? Economic and Political Development” címmel. 
*** Január 27.-én került sor az 31-35. lapszámait befogadó Ághegy VII. 
kötetének a bemutatójára. Jeszenszky Géza nagykövet rövid köszöntője után 
üdvözöltük és bemutatkozásra kértük svédországi vendégünket, az Ághegy-Liget 
baráti Társaság új elnökét, a zeneszerző, költő, szerkesztő Gaál Zoltánt. A kötetet 
a szokásainkhoz híven Borka László mutatta be. Majd a kötet Norvégiában élő 
alkotóival (Bendes Rita, Borka László, Kunszenti Ágnes, Røkenes Erzsébet) 
Kovács Ferenc szerkesztőhelyettes beszélgetett. Az estet pogácsás, vörösboros 
beszélgetés zárta.  
*** A Norvégiai Magyarok Baráti Köre rajzpályázatot hirdetett a Norvégiában 
élő 2 és 14 év közötti magyar gyerekeknek. A beérkezési határidő 2012. február 
29.-e volt. A rajzok technikája kötetlen, egy nevező maximum 5 rajzzal 
nevezhetett. A beérkező rajzokat az MBK március 17-i műsorának helyszínén 
állították ki. Az ünnepi műsor keretében hírdettek eredményt, a pályázók szerény 
jutalmazásban részesültek. Velük a következő számban kis riportot közlünk. 
*** Február 13.-án az oslói magyar nagykövetségen újabb izgalmas előadásra, 
beszélgetésre került sor “Három nagykövet a világpolitikáról” címmel. Az első 
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órában angol nyelvű tájékoztató hangzott el a magyarul nem tudó érdeklődőknek. 
Ezután egy hosszabb beszámoló és kérdés-felelet program következett magyarul. 
Jeszenszky Géza oslói nagykövet vendége Csák János londoni nagykövet, 
energetikai szakértő, és Magyarics Tamás dublini nagykövet, amerikanisztikai 
szakértő volt. Sorra beszéltek az állomáshelyükön szerzett tapasztalataikról, majd 
számtalan, a hallgatóság sorából feltett kérdésre válaszoltak a nagyon érdekes, 
tartalmas, hasznos összejövetelen. 
*** Ebben a félévben, a Magyar Filmklub keretében Kosztolányi Dezső 
sorozatot indítunk. Kovács Ferenc rendezésében első alkalommal Kosztolányi 
nem gyakori színházi, TV-színházi szerepléséről volt szó “Boldog, szomorú dal” 
címmel. A esteket minden alkalommal annak “dedikáljuk”, aki tevékenyen, 
termékenyítően vesz részt a Filmklub életében. Ez alkalommal Grábner Évát 
köszöntöttük az Üllői úti fák c. megzenésített Kosztolyányi verssel.  
*** Az idén Pécs városa emlékkiállítással emlékezik a város szülötte, Gebauer 
Ernő festômûvész munkásságára. Norvég vonatkozású esemény, hogy Hvasser 
kisváros templomának is készített két vallásos témájú falfestményt. Az ezekrôl 
készült fényképeket is kiállítják majd a többi, közel 60 templomi munkája között.  

  
                                                                                          Kovács Ferenc 

 

 

Hvasser templombelsô a két Gebauer táblaképpel 
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Ághegy Könyvek  

 
 
 1. Tóth Ildikó: Múltbanéző — elbeszélések 
 2. Tar Károly: Száraz oázis — groteszk színjáték-sorozat  
 3. Szakács Ferenc Sándor: Kettéhasadt lélek, a  
Magyar Ligetben megjelent Lélekgondozó rovat írásaiból 
 4. Bernhard Nordh: A hódtavi újtelepesek –  
fordította Bartha István  
 5. Erdélyi Szépmíves Céh  Emlékkönyv –  
összeállította Tar Károly  
 6. Lőrinczi Borg Ágnes: Állapotok - versek  
 7. Agnes Borg: Tillstånd - svéd versek  
 8. Bjerck-Amundsen: Søren Kierkegaard kezdőknek – Fordította: Lázár 
Ervin Járkáló.  
 9. Dohi Alexandru: Altermundia — Képzelt népek képzelt nyelvén írott 
versek —  Fordította Tar  
Károly  
10. Tar Károly: Itt és ott—versek 
11. Dohi Alexandru: Altermundia — svédül.  Fordította Lőrinc Borg Ág-
nes 
12. Dohi Alex: Illatok könyve — Fordította Tar Károly  
13. Tar Károly:  Pánik —  regény 
14. Skandináviai helyőrség — az Ághegy-Liget Baráti Társaság pályáza-
tára érkezett írásokból, lemezmelléklettel  
15. Elekes Ferenc: Éden Bádenben — kisregény és Leborult szivarvég — 
egyszerű történetek 
16. Asztalos Morell Ildikó: Feloldozás — versek 
17. Hjalmar Söderberg: Jézus Barabbás —regény — fordította Szente 
Imre 
18. Gödriné Bedő Ilona: Gondolatok idegenben—versek 
19. Molnár István: Mint pillangó a tűzhöz– regény 
20. Dohi Alex: Definíciók könyve—versek. Fordította: Tar Károly  
21. Veress Mária: Életre, halálra — kispróza 
22. Janáky Réka: Válogatott versek  
23. Tar Károly: Táncház — gyermekversek –Pusztai Péter rajzaival 
24. Tar Károly: Birka firka — gyermekversek—Pusztai Irina rajzaival 
25. Gaáll Zoltán: szemünk kinyílik—talán ,versek 
26. Gaál Zoltán svéd versei. 
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Donát László Levente: A vörös vitorla  

Olaj, vásznon, 20x25 cm, 2005  

Képtár melléklet 



Képtár melléklet 

Tűzmadár olaj, vásznon, 80x120 cm, 1974 

Donát László Levente:  
Csendélet hagymákkal, olaj, vászon, 30x25,    

A reneszánszra várva. Nr 3. (Godot nem jött!) olaj vásznon, 2005 



Képtár melléklet 

Donát László Levente: Vasaló Visbyben olaj, vásznon, 1993 

Tarantella Nr. 2 olaj, vásznon, 30x41 cm, 2005 



Képtár melléklet 

Donát László Levente: A megrepedt alma nr.2  
olaj, vászon, 30x42, 2005  

Donát László Levente: Emlékkövek szélmalommal  
olaj, vászon, 30x42, 2004  



Donát László Levente: Egy kiállítás képei nr. 9 

akvarell , 62x46  olaj, vásznon, 1989 

 

Képtár melléklet 



Donát László Levente: Akalla falu nr. 5 (tánc)  
akryl, vászon, 33x41, 1992  

Képtár melléklet 



 

Képtár melléklet 

    Donát László Levente:  
Vágyakozás a reneszánszra nr. 1 olaj,vásznon, 30x40 cm, 2004 

◄ Magyar táj (Tornai János emlékére) olaj, vásznon, 80x120, 1975 



Donát László Levente: A megrepedt alma 
olaj, vásznon, 12x19 cm, 2004 

Képtár melléklet 

Donát László Levente: Sóvárgás a reneszánszra nr. 2  
(Titian nyomán) olaj, vásznon, 30x41 cm, 2005 



 
 
 
 
Donát 
László  
Levente: 
 
 Kakas 
tanulmány 
olaj, 
vásznon, 
25x30 cm, 
2005 

Képtár melléklet 

Donát László Levente: A reneszánsz megjelenése nr. 3  
olaj, vásznon, 30x40 cm, 2007 



 

Képtár melléklet 

Székely János: A malmöi toronyház (fotó,  1672x2500) 



Székely János:  
A lundi dóm (infravörös fotó, 1000x 6539) 

Svéd múlt  (fotó 1000x 669) 

Képtár melléklet 



Képtár melléklet 

Székely János: A bjärredi régi állomás (infravörös, 100x651) 

Székely János: Helsinborgi táj ( infravörös, 100x669) 



Képtár melléklet 

Székely János: Lommai tengerpart (fotó, 2500x1678) 

Székely János: Malmöi vikinghajó (fotó, 2500c1592 



Képtár melléklet 

Székely János: 
A malmöi csavart torony  1. (2500x1668) 

A malmöi csavart torony 2. (halszemoptikás fotó, 2500x1752) 
 



Székely János:Ház a vízen  (fotó, 2500x1703) 

Képtár melléklet 

Székely János: Tenger  (fotó, 2500x1721) 



 

Székely János:  Lommai  meduza —  fotó, 1200x757 
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