
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 


