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Állami elismerések 
Áder János Magyarország Köztársasági elnökének kitüntetéseit ünnepélyes keretek 

között vehette át folyóiratunk  két munkatársa, október 15-én, az Ághegy VIII. köteté-
nek stockholmi bemutatója  előtt, Makkay Lilla nagykövetasszonytól. Mindkét kitünte-

tés indoklásában szerepel folyóirataink  szolgálatában végzett évti-
zedes munkánk dicsérete. 
 
Tar Károly  
a Magyar Liget és az Ághegy  alapítószerkesztője az Ághegy iro-
dalmi és művészeti lapfolyam létrehozásáért és működéséért, a 
magyar nyelv és irodalom népszerűsítésében, külhoni megőrzésé-
ben és terjesztésében végzett munkássága elismerésért, a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjét, 
 
Moritz László 
a magyar kultúra svédországi ápolása, valamint a magyar nyelvű 
irodalom terjesztése érdekében végzett tevékenysége elismerése-
ként a Magyar Arany Érdemkeresztet kapta. 
 
 
 

Moritz László, az Ághegy intézője, Bíróné  Gulyás Katalin konzul,  
Makkay  Lilla, Magyarország stockholmi nagykövete, Tar Károly író és szerkesztő  



     Az Ághegy két munkatársának 
magas állami kitüntetése  nyilván-
valóan a folyóirat összes, több, 
mint félezer munkatársát is érinti, 
hiszen közösségi munkájuk nélkül 
sem a skandináviai magyar irodal-
mi és művészeti lapfolyam sem a 
Magyar Liget, a skandináviai ma-
gyar családok lapja nem jelenhetett 
volna meg és nem jelenhet meg 
ezután sem. Bízzunk abba, hogy a 
haza éltetõ figyelmét birtokolva, a 
magyar kultúrát, nyelvünket és 
hagyományainkat az elvárt szinten 
ápolhatjuk és továbbadhatjuk az 
utánunk következőknek. 

 
 
 
 
Lenn: 
Morítz Lívia és lánya a fogadá-
son az ünnepelttel. 



  
Tar Károly laudációja 

  
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje  

átadása alkalmából,   
Stockholm 2013. okt. 15. 

 
     Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  Kedves hon-
fitársak - az anyanyelv által meghatározott - , 
de a világot átfogó nagy szellemi hazánkban! 
     Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ne-
kem jutott a laudáció megszerkesztése abból 
az alkalomból, hogy Áder János, Magyaror-
szág köztársasági elnöke a Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztje kitüntetést adományoz-
ta Tar Károlynak „A magyar irodalmi és kul-
turális élet terén elért kimagasló teljesítmé-
nyéért, az Ághegy www.hhrf.org/aghegy 
irodalmi és művészeti lapfolyam létrehozásá-
ért, működéséért, a magyar nyelv és irodalom 
népszerűsítésében, külhoni megőrzésben és 
terjesztésében végzett önfeláldozó munkássá-
gáért”. Aki külhonban olyan szerteágazó, 

meghatározó és látható módon, de mégis fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenyke-
dett és tevékenykedik ma is a magyar irodalom,  a nyelvészet és anyanyelvápolás ügyé-
ért, méltán megérdemli az elismerést. Mindig titok volt a kitüntettek és a kitüntetők vi-
szonya. Hogyan kapnak kitüntetést művészi alkotó tevékenységük alapján a kitüntetet-
tek? A kérdés mindig ott lebeg Tar Károly élete, és most már így fogalmazok: művészi 
munkássága horizontján, mint egy felhő, ami zavarja a napot. Az igyekezet, hogy nemes 
és csiszolt mondatok sokaságát sorokba rendezze, úgy tűnik, néha megtörik a mellőzés 
falán. Károly bátyám életpályáját a színesség, sokrétűség, dinamizmus, pontosságra és 
tökéletességre való törekvés jellemzi, midőn József Attila (1905-1937) tragikus sorsú 
múltszázadbeli költőnk a mindenkori tollforgatók legmagasabb virtuozitásról szólva így 
foglalt össze: „dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érde-
mes”. Tar Károly mély benyomást keltő geo-politikai életrajza  megírása helyett egyik 
beszélgetésünkre emlékeznék. Károly bátyám félszáznál is több kötettel állt a nyilvános-
ság elé és egyik írói mottója ”A létnek sűrű szövevénye mélyén / Keresd valódat a halha-
tatlanságot / Mindenható leszel és világteremtő / Istentelen isten. Magad leszel a világ” 
Önmagáról így vall ”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 újraálmodnunk. 
Otthon vagytok a végtelen nagyvilágban: az anyanyelvben, mondta. A magyar írók leg-
jobb kisprózáinak kötetében szerepelt 1991-ben egy novellája, számos különdíjat nyert 
(Irodalmi jelen, Magyar Írószövetség, Várad folyóirat, Ex libris stb.),  publicisztikája - 
ha sorba állítom betűit - a holdig érne és félúton a földközelbe jutott. 



 Egyik alapítója volt az újra életre hívott Erdélyi Szépmíves Céhnek, a kolozsvári 
napilapnak, skandináviai magyar lapoknak, rádiónak. Rengeteg megtiszteltetése sem 
véletlen: szorgalma és kemény munka eredményeként több újságnak lett főmunkatársa, 
főszerkesztője több folyóiratnak, rádiónak, szolgált a magyar művelődés felügyelője-
ként. A magyar és az egyetemes kultúra lovagjaként kitüntető elismeréssel került 2003-
ban kardlapát alá! Tovább működik a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságá-
nak választmányi tagjaként, a svédországi Anyanyelvi Alapítvány kurátora volt, stb. 
Felsorolhatatlan mi mindenben volt kezdeményező és önzetlen munkatárs.  

Bejelentem: Károly legbüszkébb magyar tanári gyakorlatára, arra, hogy anyanyelvét 
unokáinak továbbtanulásra és megőrzésre átadhatta.  

Tar Károly, a Magyar Kultúra Lovagja, író, költő, publicista, szerkesztő, drámaíró, 
kritikus, műfordító, a Magyar-, a Román- és Svéd Írószövetség tagja. Álljunk csak meg 
egy szusszantásra életpályájának néhány főbb állomásánál. Szólni szeretnék arról a hát-
térről, amelynek eredményeként ma igazi európai tudatú magyar íróként gazdagítja az 
egyetemes magyarságot. 1935. augusztus 30. Kolozsváron született, és 1995. óta itt, a 
svédországi Lundban termel regényt, elbeszélést, riportokat, abszurd drámát, verseket, 
szerkeszt és könyv- és lapkiadó. Mindezt ifjúkori „előéletében” annakidején igen alapo-
san Kolozsvárott tanulta kezdve a Ref. Kollégiumban,  a fémipari technikumban, majd a 
román fővárosban, a bukaresti újságíró főiskolán,  folyamatosan pótolva tanulmányait 
tanári ismeretek elsajátításával a marosvásárhelyi tanárképző főiskolán. Változatos élet-
utat járt be, volt lakatos, műszaki rajzoló, az Igazság című kolozsvári napilap, majd az 
Ifjúmunkás hetilap munkatársa, rovatvezetője, publicistája. Munkakörében színházat is 
alapított, később a magyar művelődési élet szervezésében vállalt feladatokat, 1987 és 
1988 között a nagyhírű gyermeklap: a Napsugár (ahol Sütő András, Kányádi Sándor, 
Bálint Tibor, Méhes György, Kiss Jenő, Fodor Sándor közölte gyermekeknek szánt írá-
sait) főszerkesztőjeként tevékenykedett. Amikor lánya nemzetiségi megkülönböztetés 
szenvedőjeként Svédországba menekült, lapújító munkáját elismerve leváltották, a ma-
gyar nyelvű országos napilaphoz kényszerítették, ahol módszeres idegrombolással be-
tegnyugdíjba kényszerítették. A romániai politikai átalakulások után, nyugdíjasként a 
kolozsvári Szabadság indításánál bábáskodott, a Szabad Európa Rádió tudósítója.  Ala-
pította és szerkesztette az Erdélyi Kiskönyvtár című könyvsorozatot, Transsylvanicus 
névvel az Erdélyi Napló főmunkatársa, a Magyar Nemzet tudósítója volt. Szépirodalmi 
és publicisztikai munkássága gazdag: 1969-ben a nevezetes Forrás-könyvsorozatban 
jelent meg első: Köszönöm jól vagyok című kisregénye, majd regényei (Nyári mese, Bög 
Viola Társaság), elbeszéléskötete és riportkönyvei, ez utóbbiak közül Szerelmes földrajz 
című 1983-as könyvét kell megemlíteni. Az ismert katona című regénye két alkalommal 
is a közönség elé került: 1985-ben hatóságilag cenzúrázottan, 2002-ben teljes szövegé-
ben. Faragott fájdalom - elrománosításunk naplója című műve 1995-ben az erdélyi ma-
gyarság szomorú fogyatkozásáról adott képet, az addig íróasztalfiókban őrzött Tótágas 
pillanatok című egypercesekből álló kötete is megjelenhetett. A változáskor a  nyelvi 
rögtön segélyként a Sztranyiczki Mihállyal közösen szerkesztett Romániai magyar 
nyelvvédő szótár-ral, fontos nyelvművelő feladatot vállalt.  Erdélyi sors című, a Korunk 
pályázatán három díjazott szociográfiai munkája, Tanítók nyomában című riportkönyve, 
Erdélyért kiáltom és Magyar dolgok című publicisztikai kötetei és viselkedésjavító 
könyvei: Viselkedjünk és a népszerű Illemszótár.  

Családi tragédiái (katona fia meggyilkolása, anyjának, apjának, apósának, anyósá-



nak, feleségének és nővérének halála) után, ahogyan az 1989-es események után próbált 
mindent újrakezdeni – nagy lendülettel szervezett, írt, és kortársainak, barátainak, szak-
társainak elmaradt lelkiismereti vizsgálatáért gyűlt benne a keserűség.  De nem mene-
kült, mert ilyen megoldás a diktatúra idején sem fordult meg fejében, hanem „svéd-
magyar unokái nevelésére” áttelepült Svédországba, de megmaradt Erdélyinek és három 
ország polgárságának vállalásával jogot formál a közügyeinkbe való beleszólásra. Rá-
szánta magát az önkéntes száműzetésre? Nem, unokáit választotta akkori főtevékenysé-
gül. A dél-svédországi Lundban megtalált új otthonban Tar Károly a legkevésbé sem 
adta fel azt a közéleti és írói küldetést, amelynek szülőföldjén elkötelezte magát. Az 
itteni magyar diaszpóra leginkább tevékeny és eredményes munkásai közé tartozik: a 
Svédországi Magyarok Országos Szövetsége Anyanyelvünk Alapítványának volt kurá-
tora, több folyóirat alapító szerkesztőjeként, és az említett igen jelentékeny Ághegy című 
irodalmi és művészeti folyóirat és antológia-sorozat alapító-szerkesztőjeként, a lundi 
rádió magyar adásának létrehozójaként és vezetőjeként, a bevándorlók lapjának, az Över 
Gränsen főszerkesztőjeként máig érően  meghatározó szerepe volt nemcsak a svédorszá-
gi és a skandináviai magyar kulturális élet irányításában, nemzeti kultúránk egyetemes 
gondozásában. Svédországi áttelepülése óta megjelent könyvei, a Gyászpárta, a Létszó, 
az És illetve Itt és ott című verseskönyvei, a Szerenád című kisprózai írásokból álló kö-
tete, a Pánik című regénye, a Száraz oázis című négy groteszk színjátékot tartalmazó 
könyve. Szerenád dobra, cintányérra és más ütőhangszerekre című regényével az Iro-
dalmi Jelen regénypályázatán különdíjat nyert. A nemzet és összmagyarságban gondol-

Gondolatcsere a fogadáson Makkay Lilla nagykövetasszony, Dr. Békássy N. Al-
bert, a laudáció szerzője és Tar Károly  író és főszerkesztő részvételével. 



kodó tevékenységében, Svédországban a legősibb anyaghoz – az anyanyelvhez nyúl, és 
kinyilvánítja, hogy szeretne hű lenni önmagához: ”génjeimből faragtam ki lányom és 
őseimből indult első unokám szép szóból, nagyapa szeretetből jövőnkké alakítható igye-
kezetből jussom éppen annyi, amennyi valamennyi tőlem kitellett gesta hominum lel-
kem formája művészetdarab saját külön bejáratú gesta hungarorumom”.  Belső világ-
képét elemezve kezdve a dolgok csökönyös rögzítésétől és dokumentálásától, a méretbe 
szorított, és onnan kitörni nem nagyon akaró művész cselekedetéig, hiszen a belső világ 
határtalan szeretettel veszi körül, még arra is képes, hogy a néha dorgáló üzeneteket 
kellemes irodalmi formákba csomagolja. Az ébren álmodás összes veszélyével együtt, 
ha képesek vagyunk arra, hogy cselekedeteink egy bizonyos pontján megállítsuk az időt 
s kimerevítve /furcsa szó/ azt,- elemezzük az adott pillanatban adott összefüggéseket, 
nagyot léphetünk előre a dolgok megismerésében, hiszen ha elengedjük, az filmszerűen 
pereg tovább. S lám, megtörtént!  Nyilvánvaló, hogy a különféle „otthoni” intézmények 
segítsége, „a haza éltető figyelme”,  nélkül nehezen véghezvihető sanyarú külhoni ma-
gyar helyzetünk jobbítása. A Lundi Lap, a Magyar Liget www.hhrf.org/magyarliget, 
majd a dél-svédországi magyarok családi lapja után az Ághegy  www.hhrf.org/aghegy 
(a skandináviai magyar irodalmi és művészeti „lapfolyam”) vaskos gyűjteménykötetei 
manapság a több mint félezer fős alkotók számával, bizonyítanak! 

Mondhatnám, mert nekünk úgy tűnik, hogy Károly bátyám élete alkonyán kapcsolt 
nagyobb sebességre: közember, itt - egy idegen, ismeretlen világban. Szakmai önmegva-
lósítása jóllehet kezdetben a csonka ország tollnokain akadozott - az akkori hivatalos 
írótábor beskatulyázott távlatain – mert hát az ún. „nyugatra sodródott sorstársról” 
egyből kibökték, hogy érződik a másság szaga. S ezt nemigen veszi be a magyar orr. De 
Tar Károly nem vált közösség-vesztes íróvá. Az erdélyi híres emlékírók nyomába lépve 
lassan „begyűjti szénáját”, ötkötetes regényes életrajának harmadik kötetét írja. A Bol-
dog utcán túl és a Saját lábon című, negyven más könyvével együtt egyelőre a Magyar 
Elektronikus Könyvtár honlapjáról olvasható. Terjedelmes életrajzi műve alkotásának 
szünetében, visszatérve pályának kezdeti lendületéhez, életről, szerelemről, öregségről 
vall életigenlő sodrású, Hajnalban vadnyuszik ablakom alatt  című regényében. 

Képességeinek köszönhetően még csak nyelv vesztes sem lett; svédül tanult és kivá-
ló költőket, szövegeket ültetett át magyarra! Kellő humorral lépett akcióba – 
„konzervatív” nyelvmentőként a bevándorlók – vagy mai kifejezéssel élve - a migránsok 
sokrét(eg)ű, kis és gyakran rengeteg feszültséggel terhelt közösségében végzi az északi 
magyar értelmiségiek szolgálatát, az itt élő csaknem félszázezer magyar nyelvének és 
kultúrájának megtartásában segítve, hídszerepünket megkönnyíti. Az idegen nyelvi kör-
nyezetben élő magyarokat az otthoniaknál még nagyobb mértékben érinti a nyelvkeve-
rés betegsége.  Az anyaországon kívüliséggel járó  földrajzi helyzetünk együttérzésre, 
együttgondolkodásra sarkall, mert hát Svédországban is közös a magányunk és hiányér-
zetünk. Talán ezért is „avatott be” szellemi és lelki összmagyar otthonunkba – az egye-
temes irodalom mélységeibe – távlataiba, felmutatva az emberi tudat és belső értékrend 
erdélyi eredetét, amelyet útravalóként egy életen át magunkban hordozunk. Valahol az 
idő és a tér kettős szorításában, most bizonyos dolgok rendeződni látszanak, mindenkép-
pen az eredeti hozzáállás kezd érvényesülni. Ez kegyes, érzelmi csalás, nevezzük nevén 
a brutális elegancia. Lényeges, hogy milyen formában viszonylunk hozzá, meghatáro-
zó,mivel a nyomhagyás és a nyomulás ténye egybemosódik. Így tehát jelet saját érték-

 
 
 

 
 



rendjükön belül csak azok képesek hagyni, akik felvállalják az önmaguk által létrehozott 
világot és azt, minden formájában érvényesítik.  

A másik oldalon, a napos parton „Nyelvében él a nemzet”. Valószínűleg a hivatástu-
dat, az eredendő kreativitással párosulva, ad erőt Tar Károlynak ahhoz, hogy elhagyva a 
mindennapok szürkeségét, kilépjen önmagából, és elegáns mozdulatok formájában létre-
hozza Életművét. Emlékművet az utókor számára. Vajon ez a fontos, vagy a társadalom 
elismerése, annak fontossága, hogy mások is tudatában vannak annak, hogy Tar Károly 
itt van Svédországban, köztünk él, mint azok, akik jó céllal „mellettünk járnak”. Termé-
szetesen az anyanyelvi mozgalomnak is tevékeny és eredményes munkatársa: Az Anya-
nyelvi Konferencia egyik megbecsült vezetője - sokunk jó barátja és szellemi szövetsé-
gese. Anyanyelvünk őrzőjeként kiadáshoz segítette az Anyanyelvük Alapítvány segítsé-
gével Vallomások az anyanyelvről  című kötetet, amelynek előszavában a nyelvápolást 
az egyszemélyes párthoz hasonlítja, ahhoz, amit Erdélyben maga alapított Erdély Párt 
néven, s amelynek góbésan örökös elnöke titkára és tagja ma is. Az ezredfordulón csat-
lakozva Molnos Angéla magyarító munkásságához, Magyarító könyvecske című köz-
hasznú könyvének appendixeként megjelentette svédországi magyarító szótárát.  

Az, hogy mi válik fontossá, értékessé: ez nem mindig ugyanazon idősíkban dől el. 
Ez a Tar Károly az európai távlatú magyar író, aki egyetemes magyar irodalom művelő-
jeként integrált tagjává vált a lelkületében megváltozott anyaországi írótábornak is. Ma-
gányában, vagy más magányában, avagy sajátmagunk magányában. Azt gondoltuk, ab-
ban reménykedtünk, hogy a közép-kelet-európai politikai rendszerváltozással, és a tőle 
elválaszthatatlan irodalmi értékrend-váltással eljön ennek is az ideje. Azóta kiderült: a 
rendszerváltás a magyar irodalom egységtudatát megerősítette ugyan, de a kisebbségi 
magyarság létkérdéseit egyáltalán nem oldotta meg. Sőt: jobban összekuszálta, bonyo-
lultabbá tette azokat. Ezért jutott Tar Károly - a kisebbségi magyar irodalmak szakava-
tott ismerőjeként az ezredfordulón arra a következtetésre, hogy a sajátos kisebbségi lét-
ben gyökerező irodalmak a magyar irodalom egészén belül továbbra is külön figyelmet 
érdemelnek.  S minthogy a hangsúlyeltolódás rendkívül lényeges, nyomatékosítja köte-
tei szerkesztésének alapelvét: Amikor az egyes kisebbségi magyar irodalmakat külön-
külön tárgyalja, nem az egésztől akarja elválasztani azokat, hanem a rész vizsgálatával 
éppen az egészet akarja összetettebben látni és láttatni. Kiteljesedést ígérő életműve na-
gyon is érték- és irányjelző lehet a Kárpát-medencében élő magyarság számára. Olyan 
körülmények közepette, amikor az egyre agresszívabbá váló globalizáció az autentikus 
értékek semlegesítésére/helyettesítésére törekszik, amikor a Duna-völgyi társnemzetek-
kel közösen megőrzött/megteremtett értékeink alapján kell(ene) megtalálnunk helyünket 
a végre egységesülő és mindinkább táguló közös Európában.  
Pomogáts Béla neves irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség volt elnöke írta róla 75. 
születésnapján köszöntve: 
„A dél-svédországi Lundban megtalált új otthonban Tar Károly a legkevésbé sem adta 
fel azt a közéleti és írói küldetést, amelynek szülőföldjén elkötelezte magát. Az ottani 
magyar diaszpóra leginkább tevékeny és eredményes munkásai közé tartozik: a Svédor-
szági Magyarok Országos Szövetsége Anyanyelvünk Alapítványának volt kurátora, több 
folyóirat alapító szerkesztőjeként, és az igen jelentékeny Ághegy című irodalmi és mű-
vészeti folyóirat és antológia-sorozat alapító-szerkesztőjeként, a lundi rádió magyar adá-
sának vezetőjeként meghatározó szerepe van nemcsak a svédországi és a skandináviai 



magyar kulturális élet irányításában, hanem nemzeti kultúránk egyetemes gondozásában 
is. Végére hagytam azt, hogy Tar Károly természetesen az anyanyelvi mozgalomnak is 
tevékeny és eredményes munkatársa, az Anyanyelvi Konferencia egyik megbecsült ve-
zetője - sokunk jó barátja és szellemi szövetségese. Isten éltesse ezen a szép évfordulón - 
kívánjuk, hogy áldozatos és eredményes munkáját töretlen hittel és munkabírással vé-
gezze tovább.” 

Mindezek fényében Tar Károly méltó tulajdonosa annak a díjnak, amely olya-
noknak adományozható, akik a magyar irodalom és kulturális élet terén kiemelkedő 
teljesítményt nyújtanak. Méltatása után már csak egy feladatom maradt: köszönetet 
mondani mindannyiunk nevében Tar Károly eddigi munkájáért, sok sikerrel teli hosszú 
életet és erőt kívánni áldozatos és eredményes munkájához, töretlen hittel és munkabí-
rással végezhesse jövőbeli céljainak és magára vállalt feladatainak önkéntes tovább szol-
gálatát! Büszke vagyok arra, hogy különböző neveltetésünk ellenére Tar Károlyt bará-
tomnak mondhatom. 

Dr. Békássy N. Albert 
 
 
          Köszönet  * 
 
           Első szavam a köszöneté. 

Számos alkalommal hirdettem, hogy a haza éltető figyelme nélkül, mi külföldre 
kényszerültek, meg nem lehetünk, meg nem maradhatunk. S az, hogy ez alkalommal Ma-
gyarország első embere elismerésében részesültünk, olyan ösztönző erőt jelent, amely, 
minden valószínűség szerint megmutatkozik majd erőfeszítéseinkben. 

Olvasom, hogy a Magyar érdemrendet Horthy Miklós kormányzó alapította 1922
-ben. A szélesedő talpú zöld szegélyű, fehér zománcozású kereszt hátoldalán egykor a  

SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS 
 latin nyelvű felirat volt olvasható. A Biblia Dávid királynak tulajdonítja ezt a mondást, 
amely a Rákóczi család jelmondata is volt. 

Erdélyiként Bethlen Gábortól reánk hagyományozottan  Ha Isten velünk, kicso-
da ellenünk? fordításban  jegyeztem meg ezt a kérdő mondatot. 

E patinás kérdő mondat minden szava megkérdőjelezhető. 
Hiszem, az előttünk álló 21. században nem kevesebb a dolgunk: örökké szebb-

nek képzelt jövőnk érdekében megnyugtatóan mindet, legjobb tudásunk szerint, szüksé-
ges megválaszolnunk.. 

Köszönöm. 
 

 
* a fogadáson elhangzott beszéd szerkesztett szövege 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Köszönőlevél 

 
 
 

Skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam 
Magyar Liget – a skandináviai magyarok családi lapja 
http:// aghegy.hhrf.org           http://.magyarliget.hhrf.org 
Svédország, 220 40 Lund, Landsdomarevägen 1/9 
Tel/fax: +46 46 145 364 lunditar@gmail.com 
 
   

ÁDER JÁNOSNAK 
a Magyar Köztársaság elnökének 
          

  
Tárgy: Köszönet 
 
 
Tisztelt elnök úr! 
Kedves Áder János! 

 
A napokban átvettem Stockholmban az Ön által, irodalmi munkásságomért, az Ághegy folyó-

irat alapításáért és szerkesztéséért nekem ítélt Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, amit ezúton is hálá-
san köszönök.  
Számos alkalommal hirdettem, hogy a haza éltető figyelme nélkül, mi külföldre kényszerültek, meg 
nem lehetünk, meg nem maradhatunk, s hogy ez alkalommal Magyarország első embere elismerésében 
részesültünk, olyan ösztönző erőt jelent, amely, minden valószínűség szerint megmutatkozik majd erő-
feszítéseinkben. Nem a királyi többest használom, ezt inkább az ország első emberéhez illik, de az a 
tény, hogy sikerült félezernél több önzetlen magyar alkotót meggyőznöm sziszifuszi munkánk értelmé-
ről, feljogosít és kötelez, nevükben is megköszönjem Önnek azt, hogy a világ minden táján magyarnak 
megmaradók között, minket is észrevett. 

Megvallom, hogy székfoglaló beszéde elhangzásától különösen figyelek Önre, hiszen szívem-
ből szólt, amikor Deák Ferencet idézve figyelmeztetett, hogy „köznapi, hasznos, jólétet gyarapító tettek 
sorával kell szeretni” nemzetünket, s bíztatott: egyenlő mércével mérjük egymás tetteit, tisztelettel vi-
seltessünk egymás iránt, követendőnek tekintsük a teljesítményt, amelyre ki-ki személyes képességei-
hez viszonyítva, legjobb tudása szerint kell, hogy törekedjék.  
Ez történik velünk is, amikor másfél évtizedes munkával bizonyítjuk, pénz nélkül is éltethető műveltsé-
günket megtartó, Skandinávia és Magyarország között épített hídként emelt, immár hétezer oldalnyi 
irodalmi és művészeti alkotásainkat, svéd, norvég, dán, finn művek fordításainkat is bemutató folyóira-
tunk.  

S mert az Ön fogadalmával hisszük, hogy Magyarországnak sohasem lesz közömbös a sor-
sunk, készek vagyunk a további, magunkat magyarságunkban megtartó, szülőhazánknak is dicsőséget 
hozó munkánk folytatására. 
 

Isten áldja, Elnök úr! 
 
LUND, 2013. október 16.                                                                             Tar Károly  
                                                                                                                     író, szerkesztő                                                                                                       

http:// aghegy.hhrf.org/tarkaroly 
                                                                                                             http://titoktarcsi.blogspot.se/ 
 



Tar Károly  Ex Libris díja 
 

A Gubcsi Lajos által alapított Ex libris 
díjat előszőr  az Ághegy folyóirat alkotó-
közösségének, most pedig  a kiadvány 
szerkesztőjének ítélték és adták át a nyá-
ron ünnepélyes kereket között. 
„Alkotókat, a szellem és az erkölcs sze-
mélyiségeit és közösségeit ismerjük el, 
nekik ajándékozzuk az Ex Libris Díjat ” - 
áll az indoklásban.  
A díszdobozban foglalt, hat kötet a 
Kárpát-medencét mutatja be népes szer-
zőtábor segítségével. 

 
 
 
 

Moritz Lívia elismerő oklevele 
 

A Tűz  témával hirdetett Nemzetközi 
Festészeti Kiállítás 2013-ban a Mezőgaz-
dasági Minisztérium, A stockholmi 
Moritz Lívia, az Ághegy műhely tagja   
A tűz örök című munkájáért (olaj  100 x 
80 cm) elismerő oklevelet  nyert. A zsű-
ri  elnöke  prof. dr. Prokopp Má-
ria  művészettörténész elismerő szavak-
kal szólt a festményről a budapesti kiállí-
táson. 
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Kovács katáng Ferenc 

Az év versei 
 
Az év versei 2013 című kötetben szereplő 92 költő olvasta fel verseit a harmadik 
Versmaratonon, amelyet a Költészet Napján, április 11-én rendeztek meg 11 és 23 óra 
között Budapesten, a Thália Színház Mikroszínpadán. 
A Magyar Napló Kiadó szervezésében megvalósuló rendezvényen 12 órán keresztül a 
verseké volt a főszerep. 
A Kossuth Rádió weboldalán élő video-közvetítés formájában bárki bekapcsolódhatott 
a Versmaratonba. Azok a költők, akik e neves versünnepen nem tudtak személyesen 
megjelenni, telefonon jelentkeztek be, akár külföldről is. Így a műsorvezető Völgyi 
Tóth Zsuzsa hívására én pl. az egyetemi irodámból válaszoltam. 
 Az év... kötetbe már harmadszor válogatott be a Magyar Napló szerkesztősége. 
Első alkalommal 2007-ben Az év fordításaiban jelentem meg Knut Hamsun Rossz na-
pok c. novellájának átültetésével, majd 2010-ben és 2013-ban Az év versei c. kötetekben 
szerepeltem. Az alábbi három versem a 2013-as kiadványból való, és jelenleg is meg-
hallgatható a Magyar Rádió weboldalán (http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/versmaraton
-130328.html) 
 
 

január 21. napja 
negyven éve együtt 
 
Nincs két egyforma narancs a világon. 
Forgatom, nézem jobbról 
mustrálom balról. 
Ez eddig rendjén is volna 
de az egyik mintha tojás, 
petank-forma a másik.  
Mindkettő mosolyog. 
Melyiket szeljem ketté,  
préseljem levét Ágnesemnek? 
 
március első napja 
Nővéremnek  
 
Zarándokúton a Monte hegyre 
IV. Károly elűzött királyunk sírjához. 
Ottó visszaemlékezéseiben mondja, 
még járt a szanatóriumi kisvasút, 
de apjával nagyokat sétáltak erre. 
Európa tüdőbajos hírességeit kezelték itt, 
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és pont ezen az áldott klímán 
kapta királyunk a halálos náthát. 
A vidék lenyűgöző és drámai 
négyezer méterre a tengerfenéktől 
s ezerre a vízfelszíntől. Közel a part  
fejest ugrani az óceánba.  
A kikötőben sétahajók, amott felhőből  
kikandikáló Nap. Kicsit szelídebb kép 
mint odalenn a borzasztó sötét.  
 
szeptember 24. napja 
Ritának, Istvánnak 
 
Bobáról csak két kocsival 
gurulunk Zalaegerszegre. 
A hátsó ajtó alól sínpár fut 
mostanból a múltba. 
Összeérnek a láthatáron,  
végül föld alá bukik 
a talpfákkal szeletelt jákobi létra. 
Foghíjas fasoron  
leszálló nap stroboszkópjaa 
szilánkosra tépett 
féltve őrzött álmok. 
Recseg minden rozsdás ereszték. 
Kagylóba dobált csikkek 
vízkő marad mutatóba. 
Repedezett piszok a sarokban.  
Sikálatlan, színehagyott, 
stoppolt műbőr ülés. 
 
Két utas, megérkezés... 
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Bendes Rita 
Kråkstad 

 
I 
 

Dugig telt a kocsi. Askim felé mentünk. 
A szántók hullámzani kezdtek, 

pedig még épp csak elhagytuk Oslót. 
Vasárnap volt, borús, 

a szürke felhöktől elszürkültek a tarlók. 
Fakó volt minden, majdnem színtelen, 

csak egy-egy tanya ragogott sárgán, vörösen. 
Álmos ritmusra hullámzott a táj: 
várt minden, hó nélkül, kopáran, 

várt a nap érintésére 
hogy életre keljen… 

 
Majd hirtelen változott a ritmus: 
halmok sorakoztak staccatóban – 

akár egy hüllő fűrészfogai – 
fák nőttek rajtuk, a szántásból kihagyták őket, 
vagy inkább körbeszántották, mintha jeleznék, 
itt valami más van, valami ősi, valami szent. 

A fák is ezt sugallták: 
a legtöbbjük nyírfa, de a legmagasabb halom  

tetején tölgyfa állt, 
nagyúrhoz méltó. 

A keresztút után még egy halom volt, 
majd egy fehér templom – felkiáltójel a szántók felett. 

Tán csak nem a legnagyobb halmon áll 
e vaskori sírmezőn? 

Nem lenne szokatlan. Gyakran építkeztek így, 
mikor Odin hollóit Krisztus váltotta fel… 

 
S a látvány vonzott mint a mágnes… 
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II- 
 

Megállt a busz. Kilenc nap telt el… 
Egy kamion szele 

majd elsodort, míg a lencsét 
élesre állitottam az út szélén. 

 
Még egy lépés – és megszűnt a kapkodás: 

meghallottam, hogy susog a szél 
a lombtalan ágak közt 
és lelassult a léptem, 

a föld is meglágyult lábam alatt, 
nyírfehér emelt 

nyírfehér feszült égkéknek 
testet-lelket óván. 

 
A nagy tölgy mintha térdre ereszkedett volna 

a nagyúr sírhalmán: 
a töve felett jókora kinövés, 

a fa tovább nőtt mégis 
büszke-töretlen. 

Fivére, az ifjabb, mögötte állt, 
ágait imára tárva. 

 
Ághálójukon fennakadt az idő. 

 
Tán ezért helyezte kaptárait 

a gazda a halom tövébe, 
hol megrekedt a nyár, 

s legalább egy napot maradt még? 
A méz is édesebb lett: 
csordult naparanyként, 

akár a saga-hősnők haja… 
 

A köhalom odébb volt, északabbra: 
itt-ott megrogyott 

míg a környékbeli házak 
magasra nőttek köveiből. 

Múltból jelen, 
kultikusból praktikus lett, 
mégis embertől emberig 
jutott el valamennyi kő. 



Irodalom                                                  5681 

 
A halmok körül sápadt 

a levágott tarló, 
de a napfénytől újraéledt  

a szalma aranya… 
Egy traktor keréknyoma 

töltötte meg mértani formákkal a szántót 
a tanya előtt, hol a tavalyi lomb égett. 

 
Hullámzó táj, 

gyöngéden hajol az ekére, 
a magvető keze alá. 

 
Az ezévi szántót 

tavalyi mag termékenyíti: 
mag táplál magot, 
mag táplál varjat, 

mag táplál férfit és nőt. 
 

Majd pacsirtaszót hallottam 
– trillába és szárnyak erejébe öntött 

végtelen rajongást 
mely a melegnek szólt, az életnek, 

az eljövendő nyárnak, 
amely gyümölccsel érkezik. 

 
Ez az időtlen harmónia 

táplál bennünket a tél-halálban, 
míg vissza nem tér a zöld, 
vissza nem tér a gabona 

hullámzón, telt kalásszal, 
s az ősz színkavalkádja. 

 
Egy kerék gördül fel-alá 

e dombok között – 
vele én is, 

az egész ember-élet 
évről évre, 

századokon át. 
 
 
 
 



Gaál Zoltán  - Kovács katáng Ferenc  
 

Fák egymás között  
A vadalmafa (alias Gaál Zoltán)  - A fehér akác (alias Kovács katáng Ferenc) 

 
Személyesen is találkoztunk, de leginkább a kor új vívmánya, az elektronikus  

levelezés tart össze bennünket. 2012 elején találtuk ki, hogy egy-egy kedvenc fánk koro-
nája mögé bújva, onnan időnként kikandikálva, világról nyert tapasztalatainkat, hangu-  
latainkat, élményeinket verssorokba öntjük és megosztjuk egymással.  A kötet címe is 
jelzi, imígyen levelezünk kisebb-nagyobb megszakításokkal. Egy tőled, egy tőlem. A 
költemények – a fák ál vagy valódi termése – mutatja, heti rendszerességgel kerestük 
egymást írásainkkal. Nem célunk, felelgetősdit játszani, az sem, hogy a másik gondola-
tát direkt módon szálvégre kapjuk, folytassuk, esetleg elvarrjuk. De kétségtelen, és kita-
pintható, és ajánljuk az olvasó figyelmébe, hogy inspiráltuk egymást, s némelyik téma 
újragondolására sarkalltuk magunkat. 

A fehér akác 
 

falnak támaszkodom... 
...vén a nénikéd 

térde kalácsa 
benne a korban, igaz 

apám tízzel fiatalabban 
Öreg becenevet kapott 

kalappal a fején takarék 
lángon égett tovább 

 
lihegek még... 

...szokásos adagom futottam 
a táv ugyanaz, csak a stopper  

siet egyre többet… 
de bolond módra, utcai 
ruhában, félcipőben is 

belevágok néha, csak úgy 
a mozgás örömére 

 
pulzosom mérem... 

...verdes darab-ideig 
nem idegesebben, mintha 

híradót, külhonban 
hazáját áruló tollforgatót 

filozófust hallgatnék;  
tak-tika, prak-tik 
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A vadalmafa 

 
Jobb híján felsorolok itt néhány közhelyet: 

tudjuk hogy semmi sem tart örökké 
           hogy a fák nem nőnek az égig 

           hogy a fejsze már a fák gyökerére tétetett 
           hogy egyszer megáll az idő 

Olykor bátoríthatjuk magunk 
mint egy főnöknőm 

(nálam jóval idősebb)  
aki egyszer hirtelen felém fordulva kifakadt 

 
”A kor, Gaál úr, a kor nem játszik szerepet” 

 
Láttam hogy nagyon szeretné hinni hogy ez így igaz 

Nem akartam megbántani 
úgy tettem 

mintha nem hallottam volna szavait 
 

A fehér akác 
  

úgy tűnik, annál 
azért bölcsebb, hogy 

málé szájú suhancokkal  
birokra keljen 
szemébe húzva 

apa kalapját 
a kerten át szökik 

  
Túl a határ rozoga lécein 
rekedt kutyaugatás kíséri 
Félig szívott Kossuth cigi 

srófolja egyre pulzusát 
rohadt keserű, ám ha tilos 
csakazértis, tüdőzi egyre 

Vadsóska a bagós leheletre 
ez a nagyokos Jóska tanácsa 

de mindhiába 
anya eszét, szaglószervét 

elvétve, ha ki tudja játszani 
a pofon ezúttal is csattan 

 
 



5684                                                  Irodalom 

 
A vadalmafa 

 
Ami volt az vala 

múltam megszökött 
Én a jelenben élek 

ám ki törődik egy ilyen mitugrásszal 
aki vidéken meghúzódva ügyködik 

Ha nagymenő volna  
biz körüludvarolnák 

gondosan feljegyeznék minden szavát 
aranyköpéseit páncélszekrénybe rejtenék 

alkalomadtán előkotornák 
és tőkét kovácsolnának belőlük 

De egy ilyen nyomorult féreg mint én vagyok 
ne pimaszkodjon 
haszontalan alak 

fogja be a bagólesőjét 
legyen boldog hogy egyáltalán  

megtűrik maguk között 
 

Tudod-e mi a pikó? 
Be kell vallanom hogy nem tudtam 

Apró horgolt hurok 
vagy ilyenekből készült szegély 
Ez az apróság figyelmeztet arra 

hogy tudatlanságom épp oly kimeríthetetlen mint a tenger 
Korábban hittem hogy értem azt ami a világban zajlik 

ma úgy tetszik zűrzavar vesz körül 
Semmibe sincs beleszólásom 

Visszakényszerülök a természetbe 
Lassanként olyan leszek mint a vén vadalmafa házunk előtt 

melynek terhet jelent a hatalmas szarkafészek 
 

A puszta létezés 
az anyagcsere lebonyolítása 

mindinkább leköt és fogva tart 
Kapálódzni egy darabig még lehet de nincs kiút 
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A fehér akác 

 
nekem a nyár 

ha zokni nélkül, mezítláb 
járhatok - kelhetek 

az idei próbálkozás vége 
tüsszögés, krákogás  

csak hogy az olvasó is 
képben legyen 

elhagytuk júniust 
az északi szélesség 59. fokán 

(10 fok 46 perc hosszon) 
eközben kicsit délre 

nappali, éji csúcsok dőlnek 
harmadfokú készültség van 

forgalmas gócpontokon 
zacskós vizet osztanak 
s a légkondizott boltok 

eladói lesziázzák 
az utcáról beájultakat 

 
hársfateát iszom mézzel 

lehet találgatni, ki pergette 
s erről jut eszembe, millió tövis 

védi az akácot, megmászhatatlan 
vagy majdnem, tettem rá 

kísérletet, fogadásból 
a kerítés tetejéről léptem át 
egy oldalágra, kézzel fogást 

találni volt a nehezebb 
mintha macska karmolt volna 

karon, combon, arcon is 
 

nem, nem tanul az ember 
egy fennakadt labda után 

máskor és máshol 
újból akácfára másztam 
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A vadalmafa 

 
Vannak akik a suli mellé jártak 

jómagam talán az élet mellé jártam 
 

Ötvenhatban egy eltévedt puskagolyó 
könnyen végezhetett volna velem 

fejemtől két deciméternyire fúródott a tűzfalba 
(ki tudja miért kószáltam a Kálvin-téren?) 

Még csak azzal sem dicsekedhetek 
hogy a lövész rám célzott  

olyan távol voltam a hősiességtől 
 

Birodalmak pukkantak szét 
mint buborékok 

hiába mentek annyian a halálba 
kényszernek engedve 

vagy lelkesedve az ördög tudja miért 
 

Fehér és vörös cárok, szultánok s más micsoda csodák 
potyogtak mint férges gyümölcs 

 
Szobrot süllyesztek nekik 

Kobakjuk minimum hat méternyire a föld alatt 
talpuk a föld színén 

rajta a felirat 
„N.N. az emberiség jótevője, sorszáma: ... ” 

Betonba öntve várakoznak az ítéletre 
Manapság  

hogy egy szerény példát említsek  
divatba jött a putyinkodás 

itt is amott is felbukkan egy putyinka 
Hamarosan új szobrokat süllyesztek 

nyugi 
az idő nekem dolgozik 
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Bengtsson Emma Margit 
 
Kärlek 
Du lyser ljuvligt i mörka vatten. 
Dina ögon ler mot mig i natten. 
Dina små läppar rosen röda är. 
Mitt hjärtas tomrum med kärlek fylls här. 
 
Szerelem 
 
Mosolyod fénylik a fekete vizben. 
Szemed rám csillan a sötétben.  
Piros rózsa kedves kicsi ajkad. 
Árva szivemben szerelem fakad. 
 
                 
 
Britt G.Hallqvist 
 
God jul 
 
En stjärna i vårt fönster, ett ljus på var bord, 
en lingonkrans på dörren, en sång och glada ord. 
 
En lukt av lack i huset, av hyacint och gran, 
och hemligt pappersprassel och mycket marsipan. 
 
Nu sitter vi här och väntar, för allt är klart och gjort. 
Just nu så går julen sakta – sen går den väldigt fort. 
 
 
Kellemes karácsony 
 
Csillag ablakokban, asztalokon gyertya ég, 
 koszorú az ajtón, s szivünkben jó reménység 
 Fenyő, játcint, fény és gyantaillat terjedez 
 marcipán csomagok titokzaja lengedez. 
 Itt ülünk és várunk, most már minden készen áll, 
 lassan itt az ünnep és minden suhanva száll.  
 
                                    Fordította: Bengtsson Tar Benjamin 

 



Steiner János 
 

Izzásban, ám csendre intve 
 

Izzásban, ám csendre intve 
Ablakomba vert tanyát a nyár 
Rőt fényű naplementéknél látni  
Poros utca szürke leplén át  
A forróságba elalélt táj arcát  
Félszemű zsaluk hasadékain  
Beszüremlik a galambbúgás.  
Tűzszünet ideje a fák alatt.  
Lélegzetvétel a csata előtt  
Az éjszakai tivornya zajában  
Új pókok régi hálókat szőnek  
Halovánnyá lesz az árnyék  
A folyóhoz denevérszárnyon  
Kegyes fuvallat tündérként jő 
Apró éji órák eszmélésében 
Hátratolt kalapja darutollait 
Ősz-úrfi álmodozva lengeti.  
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Neufeld Robert 
Tiltott éden 

 
 Részlet a szerző PARADISE FOUND című angol nyelven írt regényének a budapesti 
K.u.K. Kiadónál megjelent magyar változatából 
 

„Az égen vérrel öntött felhő nyúlik 
és rajta ül a vihar angyala: 
hangolja rozsdás kürtjét…” 
 
(Babits Mihály: Úti napló) 

 
 
 
– Nézze! Nézzen oda! A fal! A hawaiiak hírhedt védőpajzsa. Mindent feléget, ami hoz-
záér. 
 – Még erősebben markolta az utas vállát.  
– Az életét teszi kockára, tisztában van vele? 
– Igen. 
Az utas az árbocba kapaszkodva, tátott szájjal és vadul kalapáló szívvel bámult az előtte 
kitárulkozó látványra. A távolban, vagy két mérföldnyire a ladiktól, valami olyan félel-
metes dolgot látott, amilyet életében még soha. Kékes, foszforeszkáló fal emelkedett 
ki a tengerből, fel egészen a felhőkig. Széltében az egész látóhatárt eltakarta, a végét 
nem lehetett látni. Mögötte a felhők halvány, sárgás fényben úsztak. Azok Honolulu 
fényei, gondolta, oda kell bejutnom ezen a szörnyűségen keresztül. Egy pillanatra le-
hunyta a szemét, hogy mint a gyerek, aki kezét szeme elé tartva megszabadul 
egy ijesztő látványtól, ő is eltakarja az előtte tornyosuló borzalmat. De valami belső 
kényszer hatására ismét kinyitotta a szemét, és mint egy hipnotizált, mozdulatlanul bá-
multa a vibráló szörnyűséget. Eszébe jutottak az izlandi telek, amikor esténként 
órákon át ácsorgott az ablak előtt, bámulva a sarki fényt, amely hol fenn a magasban 
libegett, mint egy óriási függöny, hol pedig fenyegetően zuhant lefelé, hogy beborítsa a 
Földet. S bár tudta, hogy semmi veszély nem érheti, mégis félelmet érzett a hatalmas 
színjáték láttán. És most, ez a távolban vibráló óriási valami ,még nagyobb félelmet 
keltett fel benne. Csak annyit tudott róla, hogy a biztos halált jelenti mindazok számára, 
akik megpróbálnak áthatolni rajta. De ki tudja, gondolta, talán még azok számára is, 
akik csak megközelítik. Megborzongott. 
A maori, akinek alakját a fal foszforeszkáló kék fénye jól láthatóvá tette, most ismét 
leült, és evezni kezdett. Hátraszólt. 
– Hány óra? 
– Háromnegyed tizenkettő lesz két perc múlva. 
– Na, egy kicsit még tovább megyünk, de egy mérföldnél közelebb 
attól a borzalomtól én nem viszem magát. 
– Értem – felelte az utas. – Talán jobb lesz, ha kezdek készülődni. 



A maori felhúzta a csónak egyetlen vitorláját, és hátát az árbocnak támasztva leült. A 
szél belekapaszkodott a vitorlába, ő pedig evezni kezdett. 
– Öt perccel múlt tíz? Hiszen akkor még van időnk. A védőfal kilenc percen keresztül 
lesz nyitva. Addig, míg a börtönhajó rendben átér. Ennyi idő elég magának ahhoz, hogy 
beússzon a nyíláson. Pontban éjfélkor nyitják. Persze csak ha semmi nem jön közbe. De 
akkor minden rendben lesz. Nem gondolja? 
– De. Én is így gondolom. És maga még nem gondolta meg? 
Nem akar velem tartani? 
– Hát, ami azt illeti, már gondoltam rá. Nem mintha tudnám, hogyan lehet bejutni. De 
előfordulhat, hogy nem találnám az életet olyannak, amilyennek a szóbeszéd mondja. 
Hogy az egy tejjel-mézzel folyó ország. Csábító, az biztos, mert a mi életünk aztán nem 
folyik sem tejjel, sem mézzel. Mégsem tudom. Különben is, van ott már elég maori. 
Még a régi időkből. Ők már tudják, mit jelent ott élni, ők már beilleszkedtek. Talán 
még büszkék is arra, hogy Hawaii állampolgárai. De én? Na, hagyjuk a témát! Értem 
visszajön a kínai, és ott fogom várni, ahol az előbb elváltunk. Mert Midwayen tudom, 
mi van, tudom, hogy ott mit értenek szabadság alatt. Hawaiin meg nem tudom. És vala-
hogy úgy érzem, hogy maga sem tudja. 
– Ebben igaza van. De én nem szándékozom ottmaradni. Annak ellenére, hogy már 
elegem van a demokrácia szabadságából. A demokrácia öngyilkosságot követett el, 
amikor szabadságot biztosított mindenkinek. És akik a legnagyobb hasznot húzták belő-
le, pont azokból verbuválódott a banda, amelyik megbuktatta. Akik 
miatt a világégés elkezdődött. Nos, nekem ez a demokrácia nem kell. 
– Igaza van. De én máshogy látom a dolgot, és másként is határoztam. Na, fogja csak 
azt a kis vödröt, ott a lábánál, és ha víz ömlik be a csónakba, merje, ahogy csak bírja. 
A maori felállt, a látóhatárt vizsgálta egy darabig. Aztán a hullámveréssel 
szembe manőverezte a csónakot. A hullámok mégsem bizonyultak olyan nagyoknak, 
mint azt az indulásnál gondolta, a szél is elült egy kissé, és az eső sem vert úgy, mint 
korábban. A maori leült és újból evezni kezdett. Így telt el majdnem egy óra. 
– Iránytűt nem használ? – Az utas megpróbálta kivenni a tengerész arcvonásait, de a 
sötétben nem látott belőlük semmit. 
– Nem kell. A hullámzás iránya és az a nagy, fényes csillag, ott, a csónak orra felett, túl 
a felhők szélén, pontosan a helyes irányba vezetnek. Amíg ezeket látom, minden rend-
ben. Csak bízza rám. 
– Őrszemektől nem tart? Vagy radartól, jelzőbójáktól? 
– Nem. Az apám mesélte, hogy az ő idejében még volt minden, még őrjáratok is. De 
manapság már nem hinném. A kínai ugyan váltig bizonygatja, hogy igenis vannak tor-
pedónaszádok meg isten tudja, még mik. Ezért is nem volt hajlandó Oahuhoz közelebb 
jönni. Bár én nem hiszek az ilyesmiben, azért bevallom, nagyobb biztonságban érzem 
magam egy ilyen kis dióhéjban, mint az ő jókora dzsunkájában. Ezt a semmi kis ladikot 
igencsak nehéz felfedezni a 
 
hullámok között, akármilyen csodálatos technikai eszközöket használnak 
is a szigetlakók. Amelyekről persze senkinek sincs tudomása, így én sem tudhatom, 
hogy milyen lehetőségeik vannak. A hírek szerint olyan zsenik költöztek oda, mielőtt a 
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bomba felrobbant, akik sok minden olyasmit kitaláltak már, amit a külvilág még csak 
elképzelni sem tud. 
– Igen. Erről már én is hallottam egyet s mást. De mindegy. 
Akármilyen szuper eszközeik is vannak, ha figyelnék a vizeiket, 
már felfedeztek volna minket. 
– Valószínűleg igaza van. Az őrjáratokat és a megfigyelőegységeket végleg megszüntet-
ték, amikor a védőfalat üzembe helyezték. Ha addig féltek is a külvilágtól, a fal mögött 
már nem kell tartaniuk senkitől. A maori elhallgatott, abbahagyta az evezést, ismét fel-
állt, és dermedten állt az árboc mellett. 
– Te jó isten! Nézzen oda! – A hangja megremegett. Megmarkolta utasának vállát, és a 
csónak orrának irányába mutatott. 
– Ez itt az új Pearl Harbor. A régit majdnem teljesen víz borítja. Nézzen körül! Ott áll a 
hajónk. 
A szürkésfehér vízi jármű, amire Clark mutatott, nemigen hasonlított 
hajóra. Az orrán gyönyörű kalligrafi kus betűkkel állt a neve, „AOTEAROA”. Amint 
közeledtek hozzá, Grimsson többször megállt megcsodálni a vonalait. Régi fajta, áram-
vonalas hajót látott már, de ilyen szuper áramvonalas csodát még nem. Ha nem a vízen 
látja, nem is gondolta volna, hogy hajó. Grimsson álmélkodva fordult az 
öreg tudós felé. 
– Micsoda szépség! Tényleg hajó? Nekem inkább rakétának tűnik. Ha egy lavettán lát-
nám, szinte várnám, hogy elrepüljön. Clark elnevette magát. 
– El is hiszem, hogy ilyet még nem látott. Mert ez nem egyszerű hajó, ez egy tengera-
lattjáró. Csak éppen nem olyan, mint a régiek. Nem csavarok hajtják, és a hajótest sem 
olyan, mint régen. Amint látja, se tornya, se kéménye nincs, de még fedélzeti sétánya se. 
Még a víz alatt is több mint kilencven csomót ér el, hát még a felszínen. 
Nem hinném, hogy élvezné a sétát a fedélzeten. 
– Jézus Mária! – hüledezett az izlandi. – Kilencven csomó a víz alatt? Az vagy százhat-
van kilométer óránként! Milyen motor hajtja? 
– Egy kisebb atomerőmű, amely hatalmas mennyiségű gőzt termel, magas nyomás alatt. 
A gőz hajtja aztán magát a hajtóművet. De menjünk közelebb! Nézzen le oda, a hajótest 
alá! Látja azt nagy nyílást a víz alatt? 
– Igen. 
– Na, az a beömlő torok. Mögötte egy csavarrendszer van, amelyet a magas nyomású 
gőz hoz mozgásba. Csúcsra járatva a csavarok valami iszonyú sebességgel forognak, és 
hatalmas mennyiségű vizet mozgatnak meg, ami a hajó tatja alatti fúvónyíláson áramlik 
ki. Az egész tehát egy csavarszivattyú-rendszer, amely iszonyú forgási sebesség mellett 
maximális teljesítményt nyújt. Maga a jármű különböző draconitötvözetekből épült. 
– És kavitáció nincs? 
– De van. Körülbelül kétezres fordulatszámnál a csavarok kavitálnak, de ez csak másod-
percekig tart. A fedélzeten csupán egy kis átmeneti rázkódást lehet érezni. 
– És mi van a felületi súrlódással? Ahogy én tudom, egy hajótest 
már negyven csomónál is úgy berezeg, mint a nyárfalevél. Nem? 
– Hát ez a hajótest nem rezeg be. Az a fehéres bevonat a hajótesten nem festék, hanem 
speciális kezelés eredménye. A kezelés a felszín körülbelül öt milliméteres rétegét milli-
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ónyi szálkára bontja fel, amelyek úgy viselkednek, mint a cápa bőrének felületi rostjai. 
A súrlódás tehát minimális, ezért rezgés sem áll elő. 
– Nahát! Szóval maguk megoldották azt a problémát, amellyel a régi világ tengeri ha-
talmai évtizedek alatt sem tudtak megbirkózni. 
Gratulálok! 
– Köszönöm, bár ez nem az én érdemem. 
– Mit jelent az a szó a hajó orrán? 
– Az egy maori szó. Azt jelenti: „A hosszú fehér felhő országa”. A monda szerint Új-
Zélandot hívták így a bennszülöttek. De azt hiszem, ideje, hogy felszálljunk. 
– Rendben. Meddig tart az út? 
– Körülbelül tíz órát vesz igénybe. 
– Tyűha! Miért kell hajóval mennünk? Repülővel gyorsabb lenne. 
– Nálunk nincs repülő. Először is, itt szinte senki sem siet. De a legfőbb indok a védő-
fal. Ha a géppel valami történik, és nekimegy, mindenki elpusztul. Ennek a veszélynek 
nem tehetjük ki magunkat. Van ugyan néhány helikopter a szigeteken, de azokat csak a 
hatóságok használják, ők is csak kivételes esetekben. 
– De tíz óra mégis nagyon sok. 
– Majdcsak eltelik. Hilóba megyünk, Hawaii egy kisebb városába. Hongi ott vár majd 
bennünket. Na, induljunk! 
A feljárón többen voltak. Grimsson megfigyelte, hogy mielőtt beszállnának, mindenki 
megérinti a bejáratnál elhelyezett fémlapot. Mellette csinos stewardess állt és üdvözölte 
az utasokat, előtte tehát mindenképpen el kell mennie. 
– Üdvözöljük a fedélzeten – mondta a stewardess kedvesen az egyik beszállónak. – Ma 
bőven van helyünk, kedvükre válogathatnak. Indulás után frissítőkkel szolgálunk utasa-
inknak. 
Clark hirtelen megfogta Grimsson karját. Intett, hogy menjenek kicsit lassabban. Oda-
lépett a stewardesshez, és kérdezett tőle valamit. A nő megfordult, és a kikötő egyik 
távoli épületére mutatott. Grimsson elértette a manővert, úgy tett mintha megérintené a 
fémlemezt, és miközben Clark megköszönte az információt, beszállt a 
hajóba. A tudós mosolyogva követte. 
– Minden rendben? 
– Tökéletesen. 
– Akkor keressünk egy jó helyet, és helyezzük magunkat kényelembe. 
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Tar Károly 
Kavart kevert 

kamaraszonáta szájharmonikára  
 
Társítások 
 
Kerékben a forgás. Lépésben az út. Gondolatban a cél. Felejtésben a nyugalom. Időben 
az elmúlás. Tettben az akarat. Szemedben a szép. Istenben a végtelen. Űrben a világ. 
Kicsinyben a nagy. Mikróban a makró. Mozdulatban a vágy. Lélekben az erő. Anyag-
ban az élet. Fagyban a vihar. Fában a mag. Karban az ölelés. Halálban a megnyugvás. 
Hadban a dicsőség. Jelenben a múlt. Emlékezetben a jövő. Hegedűben a csend. Mész-
ben az agyér. Anyatejben az apaság. Felejtésben a tudás. Összekötözöttségben a nyuga-
lom. Teendőinkben az univerzum. Ügyes-bajos dolgainkban a világmegváltás. Heverés-
ben a hetykeség. Leskelődésben a kitartás. Bűntudatban a tudatlanság. Átvetett lábban a 
titok. Patkóban a lóláb. Értelemben a pincsikutya. Melltartóban a lapály. Dézsában a 
fejőstehén. Tejben a szivárvány. Esztelenségben a mezítelenség. Bankban az árverés. 
Hófehérkében a nagymamaság. Hitben a másság. Étkezésben a terítetlenség. Torokban 
az elvek. Vízcsobogásban a jégkocka. Atombombában a habtorta. Ákom-bákomban a 
gyorsolvasás. Kamaszkorban a céltudat. Bachban a ráadás. Képzeletben a tompaság. 
Közönyben a hitbuzgóság. Homokban a perc. Halikrában a farkcsóválás. Nagy-dob-ban 
a büntetés. Fuldoklásban a nyugodt lélegzet. Pávában a vármegyeháza. Aranyesőben 
szürkeség. Félhomályban csillogás. Lealjasodásban a mellveregetés. Kimúlásban az 
elmereve-dés. Merevedésben az önzés. Karban a váll. Fülben a fej. Szokásban az otthon. 
Forró kásában a kerülgetés. Kerülgetésben a macska. Tigrisben az öleb. Cigarettában a 
szívás. Gyűrődésben a bársony. Díványpárnában a nyögés. Bóklászásban az unalom. 
Tétovázásban az akarnokság. Faragásban a fájdalom. Vakolatban a szemérem. Hóem-
berben a pilinkélés. Koromban a szállingózás. Gyűlöletben a bábáskodás. Formában a 
bontás. Lábban a ficam. Karmolásban a simoga-tás. Betört ablakban a csörömpölés. 
Felháborodásban a tízig számolás. Szabadidőben terhesség. Púpban a csontgyengeség. 
Kocsmában a józanság. Madárfüttyben a hajnal. Tavasz-ban a remény. Rügyben a titok. 
Csillagban a fekete lyuk. Anyaméhben a gyönyör. Cipőben a fáradtság. Kézfogásban a 
ragály. Simulásban a kígyómozdulat. Szerelmes pillantásban jéghegy. Tengerben a 
szomjúság. Iskolában a butulás. Csüggedésben a kitartás. Hajszálban a gerenda. Csók-
ban a csattanás. Csatornában a szárazság. Sétában a tétovaság. Valamiben a semmi. Vá-
rakozásban a jelen. Majomban a szeretet. Emberben a por. Porban világegyetem. Szó-
noklatban a lélegzetvétel. Tévedhetetlenségben az árnyék. Házibuliban a házirend. Foj-
togatásban a szótlanság. Guanóban illatfelhő. Meggyőződésben a tétovázás. Tagadásban 
az önámítás. Igenekben tűhegy. Gótikában az éktelenség. Főkönyvben a mellébeszélés. 
Zsírhegyben a vitamin. Átutazásban az állandóság. Faggatásban a néma tekintet. Tócsá-
ban a gyülekezés. Feltűnésben a viszketegség. Sárban az aszfaltillat. Fagylaltban a me-
legség. Kérdőjelben a véges pont. Cipőfűző-en a szorultság. Görbületben az aljasság. 
Kérdésben a töprengés. Használatban a hulladék. Újdonságban az ócska. Keserűségben 
a bűnbak. Nyálban a megvetés. Békességben az áldás. Keresésben a beosztás. A fentben 
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a lentebb. Vetett ágyban álomtalanság. Zuhanásban a lebegés. Fejtörésben az üresfejű-
ség. Lépcsőfokban az egyenlő-ség. Szoborcsoportban az önarckép. Hasonmásban a kü-
lönbözőség. Kezdetben a hagyomány. Létben a jog. Gyerekjátékban a komolykodás. 
Kivégzőosztagban az egyénieskedés. Divat-szalonban a rendetlenség. Csibehúsban a 
tyúk íze. Hajszálban a görbület. Ragban a szó. Regényben a mesehiány. Cukorban a 
répalevél. Édespofában a pofára esés. Patyolatban szurtos fény. Körömfeketében az iga-
zság. Körömnovellában a tájleírás. Márványmellen málna-bimbó. Ringásban a csípő. 
Széles háton szembenézés. Magas homlokon tarkógörbület. Piros pipacsban falfehére-
dés. Vitustáncban kiszámítottság. Gondolatjelben a pont. Hamuban mágia. 
 
Keveredünk 
 
A fehér emberek barnábbakká válnak. A feketék kreolodnak. A rézbőrűek kisárgulnak. a 
Gazdagok szegényednek, a nincsteleneknek lesz betevő falatjuk. A jégmezők olvadoz-
nak, a meleg langyosodik, a forró lassan kihűl. A katolikusok reformálódnak, az unitári-
usoknál az egy Isten hit Buddhásodik, az iszlám kevesedik, az ateistákban mocorog a 
hit. Minden, ami zavaros tisztul, a tiszta pedig szennyesül, az igazság halványul. Törpül-
nek a távolságok, nagyra nőnek a törpék, az emberiség óriásai elviselhető nagyokká 
zsugorodnak. Az emberi élet hosszabbodik, de felgyorsul és így rövidebb lesz. Már nem 
lélegzünk kiadósakat a reggeli friss levegőből, mert tüdőnk térfogata kisebbedik, és már 
a levegő sem a régi, amit érdemes kitágult orrcimpákkal magunkba szívnunk. A szere-
lem bódító érzése egyre lassúdabban bontakozik ki az ifjú szívekben, a szívek a na-
gyobb igénybevételeknek megfelelően nagyobbodnak, a nagy érzések elaprózódnak. A 
hajunk a vállunkra omlik, de fejtetőnk fényesre kopaszodik. Messzire küldött tekinte-
tünk kőhajításnyira ácsorog, az elhajított kő egyre közelebb esik le gyengülő karunktól, 
de a kozmoszba látunk. Rövidülnek a fényesztendők, nő a sóvárgásunk az egyre mesz-
szebbre kerülő végtelenért. Keveredünk és atomizálódunk. Világunk egyre nyüzsgőbb 
hangyaboly, és ordító a magány. 
 
Süket párbeszéd 
 

Nocsak!? 
Na csak! 
Hacsak! 
És Sajó! 
Nem Hacsek? 
De. 
És?  
És semmi! 
Semmi már? 
Semmis... 
Szóval? 
És tettel! 

Ha van. 
Ha lettek volna? 
Biza! 
Olyanforma! 
Hát legyen! 
És lőn? 
Vissza is! 
Ebben megegyezhetünk? 
Meg biza. 
Abiza. 
Úgy biza. 
És így tovább! 

Ki az? 
Hát én? 
Ki az az én? 
Aki kopog! 
Ki kopog? 
Megint én! 
Megint miért? 
Csak! 
Csak?: 
Hát csak! 
Hátnak hasa is van! 
Nekem is van. 
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Csak így tovább! 
Meddig? 
Addig? 
Addig elé... 
Lé? 
Jé! 
Jesszus! 
És Mária! 
És a fia? 
Ó dehogy! 
Mit gondolsz? 
Miről? 
A többiről? 
Mindenkiről? 
Na nem! 
Hanem? 
Ha nem, akkor igen? 
Néha. 
Napján? 
Olykor. 
Az jó! 
Ha jó? 
Hát persze! 
Pláne is? 
Bárhol is... 
Vagy? 
Ha fagy is! 
Ragyog? 
Nem fanyalog? 
Azt már nem! 
Igazán? 
Talán. 
Majdanán? 
Miután? 
Azután? 
Vagy előtt? 
Ha megfőtt? 
Ki tudja? 
Mitől? 
Meg, hogy mit hoz? 
És visz? 
Terel. 
Vedel? 
Perel. 

Szelel? 
Nem remekel? 
Fenét! 
Fenekel? 
Minek? 
Nem felel? 
Feleletlen! 
Felelőtlen? 
Az is. 
Ma is? 
Holnap? 
...is nap? 
Ne mondd. 
Nem gond! 
Jöhet. 
Lőhet? 
Nem háború! 
De ború? 
Beborít? 
Mit? 
Inkább kit. 
Ki hitt? 
Lehet. 
Ez nem lehet! 
Legyen? 
Ki vegyen? 
Mit? 
Papit? 
Eszi? 
Veszi? 
Nem eszi? 
Eszi ment? 
Szentiment? 
Frászt! 
Mást? 
Fára mászt? 
Ki beszél? 
Aki fél? 
Mellékes. 
Kellékes? 
Az hát! 
Tiéd a szó! 
A vég? 
Elég! 

Gyúlékony? 
Fogékony? 
Mire? 
A lelkire? 
Ha van neki? 
Hava Anna a neve? 
És megvan mindene? 
Esze? 
Adta? 
Eszemadta? 
Rakta? 
Hova? 
A frontra? 
Az nincs neki. 
Nincs teli? 
Félig ér. 
Érthető? 
Ha Benő! 
A lágya is? 
Bűzlik? 
A fejétől? 
Fenéktől... 
A hal? 
Már rég nem hall? 
Süket? 
Fülekre hallgat! 
Szaggat? 
Miket? 
Kiket, kiket? 
Jól tudod! 
Mit mondod? 
Kell? 
Ha nem, 
Teszem el! 
Tedd el! 
Vedd el! 
Vidd! 
Viszem! 
Nem hiszem! 
Hiszen?… 
Te dolgod! 
Ha mondod! 
Nem tovább! 
Netovább! 
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Hadovát? 
Hadd a mát! 
Hol napot? 
Ki kapott? 
Meglátod! 
Vajon? 
Valljon? 
Ki lopott! 
Kikapott! 
Kikapós? 
Kapos? 
Napos? 
Pados? 
Fa? 
Fafej! 
Fejfa! 
Mentem! 
Menten? 
Most! 
Már? 
Szamár! 
Aki mondja! 
Az! 
Ne! 
Na! 
Nana! 
Nene! 
Fene! 
Mene... 
Menye? 

És! 
Meg! 
Ő! 
Te! 
Te is! 
Mind? 
Int? 
Kint? 
Bent is? 
Fent is! 
Kést? 
Vést? 
Faragot? 
Haragot? 
Ragot? 
Ragut? 
Lét? 
Lett? 
Tokját! 
Eszét? 
Neszét? 
Megint? 
Mit? 
Esze... 
Ment? 
Eszement! 
Mehetsz te is? 
Sétálok. 
Jótállok! 
Ácsorogsz? 

A szó csorog! 
Fogy? 
Fogy nagyon! 
Én hagyom! 
Hagyjuk hát! 
Az áldóját! 
Mit rotyogsz? 
Te forogsz! 
Forgolódsz! 
 
Morgolódsz! 
Már nincs időm! 
Lejárt? 
A szád? 
Ha járt? 
Várt? 
Mire? 
A végire... 
Úgy? 
Na úgy! 
Ah! 
Ó! 
Hehh! 
Hahh! 
Hm! 
Hmmm! 
Mmm... 
...mmmm 
 
 

Távoli 
 
Egyszer egy galambfehér télen olyan hideg lesz, hogy befagy a pokol és mindenki 
mennybe megy, csak magam szorítom keményen sétabotom, hogy el ne essem, amikor 
megint vállamra veszem a lányok mosolygó kék szeméhez hasonlóan tiszta égboltot, és 
fittyet hányok a magasságos gondolatoknak, lábnyomomat befújja a tél és a jeges fele-
dés pora, miközben lelkesen belegyalogolok a hívogató tüzes messzeségbe, ahol rátalá-
lok  a fekete lyukon túli páromra, akivel végre magam lehetek  a tökéletes egész, a hi-
bátlanul önműködő lélekszerkezet, a kézzelfogható és kifogyhatatlan jóság, a belátha-
tatlan bölcsesség tégelye. Addigra ezüstös szakállt növesztek, hogy bennem magára 
ismerjen a nálam mindig öregebb Öregisten, akinek rögtön megtiltom majd, hogy imád-
jon, kezet fogok vele és vállon veregetem, hogy nyugdíjas szomorúságát oldjam kissé, 
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vigasztalom, hiszen bátorító szavát talán nem hiába szórta szerteszéjjel a könyörögve 
hívők között, kettőbe osztott világunkban paradicsomba csábítva minden halandót, 
kényszerképzetünknek szárnyakad nem hiába adott.  A taposómalmokban gyötörtek 
többsége elrugaszkodni képtelen a jelenből, isteni szikránkat, akár a csipkedő kellemet-
len bolhát, körmös gondolkodásunk között szétpattintja, miközben a pillanat örömeivel 
tömjük szerelmetes valónk lyukas zsebeit, és arra esküszünk, hogy íme, ez és ilyen az 
élet! 
A távoli ködöt kémlelve, orrunk hegyéig engedjük a fölszentelt ismeretlent, hozsanná-
zunk, hogy látjuk őt, és kitartunk ezeréves védikus mantrákban gajdolt akaratossággal a 
hitben, miszerint az Ő gyermekei vagyunk. Kíváncsiságom hajt ferdének sikerült min-
den utamon. Vajon felismer majd engem? 
 
Kérdőjelek 
 
Ki lőtt azon a decemberi délelőttön, a Főtéren? Lehetne máshol is olyan gyakori a Své-
dországban szokásos kérdés: Honnan jöttél? Faggathatjuk az embereket arról, hogy mer-
re tartanak? Ki tudja, ha én sem, merre tartok, hova igyekszem? Hogysmint? Meddig 
lesz üres párbeszédünk: Hogy vagy? Hogy vagy? Miért kérdez a gyerekszáj jópofa dol-
gokat? Szabad nehéz kérdésekre visszakérdezni? Régen mindig megkérdezték: Ki az 
apád? Az Internet mindent tud? Átmehetsz a gyerekkocsi előtt? Átgázolnál ismerősei-
den, vagy megvárod, amíg ők gázolnak át rajtad? Hogy vagy Pista, bazmeg, hogy vagy?
És a kedves feleséged bazmeg, hogy van? Mi a fenének ez a rengeteg ember? Mi volna, 
ha előbb kiirtanád magad? Mitől jó ez a nő? Neked már csak a melle kék? Te is csak a 
lába közit nézed? Mondjam, vagy ne mondjam, hogy egyből felcsinálnám? Vitézke-
dünk, vitézkedünk? Merevedés zavarod, hogy van? Beverjem a pofád? Kussolsz már?! 
Kinek a pap? Látod,  látja már az alagút végét? Snájdig gyerek, vajon őt is unja már 
valaki? Kapaszkodik, látod, milyen nagybogra köti a nyakkendőjét. Miért játssza ez a 
nagykutyát? Látod a táskáját? Mutasd meg neki, hogy elveszíthető? Minek? Azt hiszed, 
pénzét hordja benne? Talán papírokat? Értéket? Na, lássuk csak? Segítene uram? Merre 
van a …? Nem tudja?! Nem is sejti? Lehet, hogy arra? Vagy inkább a háta mögött? Né, 
hogy kiguvadt a szeme?  Mert gyomron ütöttem egy kicsit? Tényleg?  Miért nézett hát-
ra? A haver rögtön tarkón vágta, az is fájt neki? Tényleg? Mi van a táskájában? Mi is 
kíváncsiskodhatunk, ugye? Tudja mit, kopjon le vagy mindjárt…? Most minek ordít? Ki 
figyel magára? Akad valaki ebben a nagy tömegben? Tényleg? Hiszi? Nem hiszi? Lát-
ja? Nem látja?  Köszönni sem tud? Maga hová való? Gyerekszobája sem volt? Ha ezt 
tudjuk, azt hiszi, szóba állunk magával? Na, de ilyet? Miből gondolja, hogy mi ráérünk? 

Irodalom                                                      5697 



Kertész Anni kerámiája 



Északi költők versei Gyarmati Rozi  nyersfordításában - átírásában* 
 
Edith Södergran (1892-1923)  

 
Dagen svalnar… 
 
I 
Dagen svalnar mot kvällen...  
Drick värmen ur min hand,  
min hand har samma blod som våren.  
Tag min hand, tag min vita arm,  
tag mina smala axlars längtan...  
Det vore underligt att känna,  
en enda natt, en natt som denna,  
ditt tunga huvud mot mitt bröst.  
 
II 
Du kastade din kärleks röda ros  
i mitt vita sköte -  
jag håller fast i mina heta händer  
din kärleks röda ros som vissnar snart...  
O du härskare med kalla ögon,  
jag tar emot den krona du räcker mig,  
som böjer ned mitt huvud mot mitt hjärta… 
  
III 
Jag såg min herre för första gången i dag,  
darrande kände jag genast igen honom.  
Nu känner jag ren hans tunga hand på min lätta arm...  
Var är mitt klingande jungfruskratt,  
min kvinnofrihet med högburet huvud?  
Nu känner jag ren hans fasta grepp om min skälvande kropp,  
nu hör jag verklighetens hårda klang  
mot mina sköra sköra drömmar.  
 
IV 
Du sökte en blomma  
och fann en frukt.  
Du sökte en källa  
och fann ett hav.  
Du sökte en kvinna  
och fann en själ -  
du är besviken.  
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Lehűl a nappal... 
 
I 
Lehűl a nappal, s egyre hűvösebb az este... 
Gyere szívjál melegemből, igyál forró kezeimből,  
forrón tartom még a tavaszi melegem 
Forró véremmel mindig melegítem... 
Fogd a kezem, fogd át fehér karjaim 
öleld magadhoz vézna vállam, s benne lévő vágyam... 
Csak érezni szeretném a fejed súlyát  
a keblemen, egy éjszakán át, egy ilyen éjszakán át... 
 
II 
Az ölembe dobtad a szerelmed vörös rózsáját - 
S én féltve őrzöm markomban szorítva,  
pedig már hervadt.... 
Ó Uram te hideg szemű lény 
Én elfogadom tőled a ledobott krajcárokat is 
mély alázattól a fejem a szívemig hajlik. 
 
III 
Az Úr a magasságos ma jelent meg először 
Megremegtem de rögtön felismertem 
Még most is érzem a súlyos kezét a vállamon...  
S magamtól kérdem,  
hol van már az ifjú csengő nevetésem 
Szabad nők, magasan lengő fők,  
hol vagytok, hol maradtok? 
Fogva érzem magam, s Ő tart testemben  
Szorongva, míg a valóságban álmaim  
zúdulnak zöngve összetörve. 
 
IV 
Csak egy virágot akartál 
S egy virágos rét tárult eléd. 
Egy forrást kerestél  
S egy tenger özönlött feléd. 
Egy nőt akartál csupán 
S az egész lényemet megkaptad -  
most látom rajtad  
milyen csalódott vagy. 
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Maria Wine (1912-2003)  
 

Är man ensam 
 
    
längtar man att bli två  
men är man två  
så är man alltid tre:  
den tredje är den ensamma  
som fortfarande är ensam. 
 
Söker jag rosor  
finner jag snö  
söker jag snö  
finner jag rosor  
söker jag ingenting  
finner jag både  
rosor och snö. 
 
 
Ha egyedül vagy 
 
 
Ha egyedül vagy,  
társas életre vágysz  
s ha kettesben vagy  
mindig hárman lesztek  
a harmadik, az a magányos  
ki mindig egyedül érzi magát. 
 
Rózsákat keresek  
de mindent hó takar -  
hómezőre vágyva járok -  
s rózsákat találok, 
ha semmit sem keresek  
semmit sem akarok 
mindkettőt kaphatok  
rózsát  s hófehér világot. 
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Den dagliga kärleken 
 
Kärlek 
men inte den som springer 
på glödande fötter, till och från snabba möten 
jagad och jagande 
sårad och sårande 
inte den som lever högt på ständigt 
smärtsamma avskedstaganden 
utan den kärlek  
som ger trygghet och vila 
som värmer och värnar 
och endast har ett enda avsked att frukta: 
dödens. 
 
Kärlek 
men inte den som knappast hunnit stilla sin längtan 
förrän en ny uppstår 
inte den hetsigt hetsande 
piskade av begärens krav 
oftast mer plågsam än ljuvlig 
inte heller den ångestfulla kärleken  
som är rädd för att bli bränd  
och samtidigt rädd att inte få brinna 
utan den milt flödande kärleken 
den som vågar vila 
och när tid är 
störa den utvilade. 
 
Kärlek 
som är att vakna tillsammans  
och möta den blåögda morgonen 
att utbyta leenden som värmer och värnar om den nya dagens framtid 
att på resan genom dagen 
vila tillsammans på klockslagens små väntstationer  
och inta gemensamma måltider  
upplysta av lingonsyltens röda glädje 
 
De dagliga skavsår vi får och ger 
den dubbelsidiga smärtan 
som värker inom oss 
och som vi övervinner hos varann 
den osynliga skyddsängel  
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som kammar ut irritationens snår 
övermättnaden som hotar med tomhet 
men botas genom att var och en 
drar sig tillbaka till ensamhetens nödvändiga oas 
rätten att vara frånvarande i var sitt drömland 
glädjen att vara närvarande i  
varandras liv -  
detta är kärlek. 
 
Hétköznapi szerelem 
 
Szerelem  
de nem az az égető  
parázson szökdelő lábak  
egyik találkáról a másikra siető  
hajszolva kergető  
megsebezve megsebező  
örökösen a magasra törve  
szakításkor összetörve  
nem az a fajta szerelem 
hanem az óvó-védő  
biztonságot keltő meleg és féltő  
s egyben megnyugtató 
az a fajta szerelem  
minek a megszakadása  
csak egy veszély mása:  
s az a halál 
 
Szerelem  
de nem ami ki sem hűlt  
s már új szárnyakon száguld  
óhajaid korbácsoló ostorozó követelés  
mi gyakran fájdalmasabb mint kellemes  
s nem is az a szánom–bánom szerelem  
mi attól fél hogy kiégett  
s ugyanakkor hogy nem éghet 
hanem egy lassú folyású szerelem  
mi néha pihenni is mer  
s idő engedelmével  
megzavar mikor zavarni kell 
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Szerelem  
mikor együtt ébredünk  
a kékes reggelen  
meleg mosolyt váltva oltalmazzuk az új napot  
hogy utunk egész napon át csendes nyugodt legyen  
kis várakozásokkal  
együtt elfogyasztott vacsorákkal  
derülvén az apró örömökön  
mint a vörösáfonyabefőtt vörös színén 
 
A mindennapok felsértett sebei  
mit kapunk és adunk  
a kétélű éles fájdalom mi bennünk sajog  
s amin csak együtt győzedelmeskedhetünk  
a láthatatlan őrangyal  
ki elsimítja az ingerlő szálakat  
s a telítettséget mi közömbösséghez vezet  
s mi gyógyítható azzal hogy magunkba vonulva  
visszahúzódhatunk a saját oázisunkba  
a jogunk hogy szabadok legyünk  
saját álmunk országában  
az örömünk hogy együtt lehetünk  
egymás életében s világában  
igen, ez az a szerelem. 
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Pär Lagerkvist (1891-1974)  
 
                                           Tanken har intet mål 

  
 
Pär Lagerkvist (1891-1974)  
Tanken har intet mål,  
bönen har ingen fader.  
Smärtan har intet hem,  
längtan har ingen moder.  
 
Födda utan navelsträng. 
Döende okända. 
Komma ur ingenting 
och till intet återvända. 
  
A gondolat 
 
A gondolat céltalan,  
imáidnak nincsen atyja.  
A fájdalom hontalan,  
Vágyaidnak nincsen anyja. 
 
Köldökzsinór nélkül a világra jönni. 
Ismeretlenül haldokolni.. 
Akárcsak a semmiből jővén 
a Semmibe visszatérni. 
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Livet tar sitt barn till sig 
  
 
Livet tar sitt barn till sig,  
öppnar slitna grinden  
Ljungen står vid utnött stig  
svalar flyr i vinden. 
 
Gammal gård. I köket stång  
för de hårda bröden  
Nöd och längtan, fågelsång  
ända in i döden.. 
 
 
A gyermek bennünk feléled 
 
 
A gyermek bennünk feléled  
az élet kitárja elnyűtt kapuját.  
Virággal körített kitaposott ösvényen  
fecskék repkednek a szélben. 
 
Régi házikó. S a konyhában lóg  
a száraz kenyér rúdja. 
Ínség és vágyakozás, madárdal az úton 
elkísér egészen a halálba. 
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Det är vackrast när det skymmer 
  
Det är vackrast när det skymmer. 
All den kärlek himlen rymmer 
ligger samlad i ett dunkelt ljus  
över jorden,  
över markens hus.  
 
Allt är ömhet, allt är smekt av händer. 
Herren själv utplånar fjärran stränder. 
Allt är nära, allt är långt ifrån.  
Allt är givet  
människan som lån. 
 
Allt är mitt, och allt skall tagas från mig,  
inom kort skall allting tagas från mig. 
Träden, molnen, marken jag går.  
Jag skall vandra –  
ensam, utan spår. 
 
A legcsodálatosabb az alkonyat 
 
 
A legcsodálatosabb az alkonyat,  
Szeretettel telített égboltozat 
A homályos fény  
a föld fölött  
a földeken fekvő házak fölött. 
 
Minden gyöngédség, mit simogató kezek  
Az Úrban egyengetnek végtelen. 
Minden itt van, s minden messze van. 
Minden megadatott az embernek 
habár minden csak kölcsön van. 
 
Minden az enyém, s mindent elvesznek, 
rövidesen tőlem majd mindent elvesznek. 
A fákat, a felhőket s a mezőket hol járok  
Vándorolok egyedül -  
s megyek minden nyom nélkül. 
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Den väg du går allena  
 
Den väg du går allena  
den förer dig blott bort  
dit där vi livet stena,  
till öde trakter bort. 
Dit där vi grymt föröda  
vad vi inom oss bär,  
det som ej blott vårt eget,  
som också andras är. 
Hur stort är att ensamt träda  
i öde rymder ut,  
att i sin djupa smärta  
blott se mot livets slut. 
Att känna hjärtat svälta  
i bitter ensamhet  
och lyfta sällsam gåva  
i hand av längtan het. 
Den nämndes ofta starkast  
som bara livet svek,  
som bort från allfarvägen  
i bittert armod vek. 
Hans öde var hans trasor,  
hans lidande var sår –  
Och den som blott förblöder  
han ej mot seger går. 
Den ensamme är svagast. 
Ej för han ensam är,  
men för att han förnekar  
det han inom sig bär. 
Vår ande då den djupnar  
är livets breda älv. 
Den väg du går allena  
för bort ifrån dig själv. 
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Az út  melyen magányosan jársz 
 
Az út amin magányosan jársz  
valahová messze vezet  
oda ahol kőkemény az élet 
s oda ahol minden sivár.  
Oda cipeljük bajainkat 
mindent ami bennünk van  
s bosszúságból ráadásnak  
a mások baja is velünk van. 
 
Mily fenséges érzés egyedül lenni 
egy űrben ami csak sivár,  
mély fájdalmakkal tele lenni  
csak a végső végzetre várni.  
Érezni az éhes szív  
kesernyés magányát  
s felemelőn forró vágyakozással várni  
az élet néha-napi ajándékát. 
 
Mondják egykor ő is erős volt 
akit a sors csak megvetett,  
elkeseredve letért az útról  
amit a tömeg követett. 
Rongyos volt az ő sorsa  
fájdalmas sebekkel tele –  
aki elvérzik a csatában  
az nem lesz győztes sosem. 
 
A magányos csak gyenge. 
De nem azért mert egyedül van  
hanem mert tagadja azt  
ami benne legbelül van 
A lelkünk mélyülő medrében  
az életünk folyik le. 
Az út amin magányosan jársz  
önmagadtól vezet el messzire. 
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Att hjärtats oro aldrig må vika 
  
Att hjärtats oro aldrig må vika.  
Att jag aldrig må få frid. 
Att jag aldrig må försona mig med livet,  
inte heller med döden. 
Att min väg må vara oändlig, med ett okänt mål. 
 
Hogy a nyugtalanság… 
 
Hogy a nyugtalanság a szívemben nem apad el. 
S hogy nem lehetek lelki nyugodt soha. 
Az hogy az élettel megbékélni nem tudok,  
de a halállal sem soha  
S hogy megyek utamon mi végtelen, céllal, mi ismeretlen. 

 
 

Ångest, ångest är min arvedel 
 
Ångest , ångest är min arvedel,  
min strupes sår,  
mitt hjärtas skri i världen.  
Nu styvnar löddrig sky  
i nattens grova hand,  
nu stiga skogarna  
och stela höjder  
så kargt mot himmelens  
förkrympta valv. 
Hur hårt är allt,  
hur stelnat, svart och stilla! 
 
Jag famlar kring i detta dunkla rum,  
jag känner klippans vassa kant mot mina fingrar,  
jag river mina uppåtsträckta händer  
till blods mot molnens frusna trasor. 
 
Ack, mina naglar sliter jag från fingrarna,  
mina händer river jag såriga, ömma  
mot berg och mörknad skog,  
mot himlens svarta järn  
och mot den kalla jorden! 
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Rettegés -  örökségrészem 
 
 
Rettegés, rettegés az örökségi részem,  
seb a torkomban,  
szívem sikolya a világban.  
Most megmered a tajtékzó felhő  
az éjszaka kemény markában,  
most felemelkedik az erdő,  
meredezik magasban,  
zordan fel az egekig  
leszűkítve az égboltozatot. 
Milyen kemény is itt minden,  
merev, fekete és mozdulatlan! 
 
Tapogatózva járok a homályos szobában,  
ujjaimon érzem a szikla érdes peremét,  
felemelt karom véresre marja  
a fagyott felhők cafatos ruhája 
 
Jaj, minden körmöm letöröm, kezeim 
csak vérző sebek, fájón kapaszkodnak  
felfelé a hegyen akárcsak  
a sötét erdő kapaszkodik fel a fekete égbe  
és a rideg földbe. 
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Engång i evigheten...  
 
Engång i evigheten okänd sitter  
en gud vars namn vi aldrig lärt oss stamma  
men som likväl ännu minnas gitter,  
och rör i askan efter livets flamma. 
 
Vad finner han bland slocknad glöd och bränder  
som elden tålt och av att i den brinna  
fått evigt liv?  
Med sina gamla händer  
han rör i askans hög, att något finna. 
 
Ur gråa mörjan lyfter han ett stycke  
av slagg och någonting som dunkelt blänker. 
Engång var det ett kostbart, ädelt smycke.- 
Han sitter länge tyst med det och tänker. 
 
Valahol az ősidőkben...  
 
Valahol az ősidőkben ül egy ismeretlen isten  
vagy csak nevét kimondanunk lehetetlen. 
Azért emlékeztet létére nap nap után,  
ahogy kevergeti a hamut az élet lángja után. 
 
Mit talál az elaludt parázsban és tűzben  
ami lángot bír és elégve is örökön él? 
Vén kezével kavargatja a hamuhegyet,  
mert valamit mindig találni vél. 
 
S majd a parázsos hamuból kiemel egy darabot  
Valamit, mely  zavarosan ragyog.  
Valami drágakő lehetett egykor  
s  csendesen ülve gondolkozik, hogy mikor. 
 

 
 
* A szerkeszt reméli, hogy az azok, akik az Ághegy műhelymunkájában részt kívánnak 
venni, szívesen hozzájárulnak majd e fordítások csiszolásához, véglegesítéséhez. 
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Nádasdy-Farkas Irén 
 

Alf Prøysen emlékév 
 

Alf Prøysen 99 éve, 1914. július 23.-án született. A norvég kultúra kiemelkedő 
alakja. Édesanyja igen művelt asszony volt, míg édesapja remekül énekelt és színészke-
dett. Alf nagyon sokat tanult tőlük. Gyermekkorában ügyesen rajzolt, írt, és szívesen 
öltött jelmezt és játszott el különböző szerepeket. Jó tanulmányi eredményeinek köszön-
hetően lehetőséget kapott a továbbtanulásra. Ekkor fejlesztette professzionális szintre 
írásművészetét, helyesírását. 

 Üzleti érzékére jellemző, hogy ezt a tudását lustább osztálytársain kamatoztatta, 
akiknek megírta a leckéjét, és darabját ötven öréért adta el. Állandó megrendelőinek 
50% engedményt adott. 

 Álmai között szerepelt, hogy festő legyen, ez azonban nem teljesült. 25 évesen 
elhagyta szülőfaluját, és Oslóba költözött. Itt ismerkedett meg Knut Fjæstaddal, aki na-
gyon jónak találta az íróasztalfiókjában meglapuló verseit. Ettől fellelkesedve a verseket 
elküldték különbőző újságokhoz, ahol néhányat ki is adtak. Az igazi siker 1945-ben kö-
szöntött Prøysenre, amikor is kiadták első novelláskötetét Dørstokken heme címen, és 
nagyon jó kritikát kapott. Ettől kezdve pályája kiteljesedett, és nagy ívben emlekedett. 

 A rádió volt az igazi érvényesülési közege. Több állandó műsora volt a gyerekek 
számára. Meséit szinte minden gyerek szerette és még mai is kaphatóak a könyvüzletek-
ben. 

 Dalai óriási sikert arattak, több albuma jelent meg. Évtizedeken át Norvégia 
egyik legelismertebb művésze volt. Sőt, még Svédországban is sikereket könyvelhetett 
el. 

Érdekességként említhetjük, hogy Japánban a Teskjekjerringa című munkájából 
Spoon Obaasan címmel egy 50 részes rajzfilmsorozatot készítettek, amit Csip-csup cso-
dák címmel a Magyar Televízió is bemutatott. 

 Halálát követően, művészetére emlékezvén megnyitották a Prøysen-házat, és 
minden évben gazdára talál a Prøysen-díj is.  

 A 2013-as születésnapi megemlékezés különlegesebb volt, mint a korábbiak. 
Ebből az alkalomból egy új emlékház alapkövét tették le, amit 2014-ben adnak majd át 
Alf Prøysen születésének 100. évfordulóján. Jens Stoltenberg miniszterelnök is részt vett 
az alapkőletételen, több művész pedig Prøysen-dalokat adott elő. A kellemes hangulatot 
fokozta a tejszínhabbal ízesített földieper. 

 A 100. évforduló alkalmából sok érdekes program várható, érdemes nyomon 
követni az eseményekről szóló híreket. 

 Az itt következő meséjével, illetve a későbbi számainkban közlendő más műfajú 
írásaival emlékezünk rá. 
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Alf Prøysen  
A tízig számoló kisgida 

 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisgida. Lássunk csodát, ez a gida megtanult 
tízig számolni. Amikor egyszer egy tócsához ért, sokáig állt felette és a tükörképét nézte 
a vízen. És halljátok, mi történt! Számolni kezdett... 
- Egy – mondta a kisgida.  
Meghallotta a közelben legelésző borjú. 
- Mit csinálsz itt? – kérdezte a borjú. 
- Megszámoltam magam – válaszolt a kisgida. - Akarod, hogy megszámoljalak téged is? 
- Csak akkor, ha nem fog fájni! – mondta a kisborjú. 
- Nem, dehogy, nem fog fájni, csak állj nyugodtan, és megszámollak. 
- Nem, nem merem. Talán a mamám meg sem engedné – mondta a borjú, és elszaladt.  
Ámde a kisgida futott utána. 
- Én vagyok egy, te vagy kettő – mondta lihegve. 
- Mamaaaa! – bőgte a borjú, és sírva fakadt.  
Erre a kiabálásra mamája, a gazdaság kolompos tehene is előkerült. 
- Mi történt, miért bőgsz? – kérdezte a tehénmama. 
- A kisgida megszámolt engem! – bőgött tovább a kisborjú. 
- Mi a csudát jelent ez? – kérdezte. 
- Megtanultam számolni – válaszolta a kisgida.  – Tízig. Így ni: Én vagyok egy, a kis-
borjú kettő és a tehénmama három. 
- Most téged is megszámolt! – bőgte kétségbeesetten a kisborjú.  
Amikor végre megértette a tehénmama, hogy miről van szó, nagyon mérges lett. 
- Majd én leszoktatlak arról, hogy a borjamból és belőlem is bolondot csinálj! Gyerünk! 
Lássuk el a baját! 
A kolompos tehén és borja rohantak egyenest a gidának, mire ő ijedtében nagyot rúgott 
a levegőbe, és szaladt ki a gazdaságból, egyenest a rétre.  A tehén a borjával utána. 
Kint, a mezőn állt egy bika, nagy szarvaival fűcsomókat túrva a földből meglátta, hogy a 
tehén és a kisborjú futva kergeti a kisgidát. 
- Miért üldözitek ezt a szegény kisgidát? – kérdezte a bika. 
- Mert megszámolt minket! – bőgte a kisborjú.  
- De mi majd ellátjuk a baját! – mondta a tehénmama. 
- Én vagyok egy, a kisborjú kettő, a tehénmama három, és a bika négy – számolt ügye-
sen a kisgida. 
- Ó, hát téged is megszámolt! – bőgte a kisborjú.  
- Azt próbálja csak meg! – üvöltötte a bika, és beállt az üldözők közé. 
Az úton arra poroszkált egy ló, és meglátta a futó állatokat. 
- Hova ez a nagy sietség? – kérdezte a ló. 
- Utól akarjuk érni a kisgidát – mondta a tehén. 
- Megszámolt minket – tette hozzá a kisborjú.  
- Pedig nincs is joga hozzá – üvöltötte a bika. 
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- Hogy megy az a számolás? – kérdezte a ló.   
- Csak így! -– válaszolta a gida. – Én vagyok egy, kettő a borjú, három a tehén, négy a 
bika, és öt a ló. 
- Ó! Most téged is megszámolt! – bőgte a kisborjú.  
- Várj csak, te bozontos tökmag! – nyerített a ló, és együtt vágtatott tovább az üldözők-
kel, hogy utolérjék a kisgidát. 
A disznóólban éppen aludt a koca, amikor az üldözött és az üldöző sereg a közelébe ért. 
- Nagyon sürgős lehet, ha ennyire rohantok – szólt oda a koca. 
- Utol akarjuk érni a kisgidát – mondta a tehén. 
- Megszámolt minket – tette hozzá a kisborjú.  
- Pedig nincs is joga hozzá – üvöltötte a bika. 
- Várjon csak! – nyerítette a ló. 
- Hogy megy az a számolás? – kérdezte a koca.   
- Csak így! -– válaszolta a gida. - Én vagyok egy, kettő a borjú, három a tehén, négy a 
bika, öt a ló, és a koca hat. 
- Ó! Most téged is megszámolt! – bőgte a kisborjú.  
- Ez volt a legrosszabb, amit tehetett! – szuszogta a koca, és az orrával kitúrt a kerítésből 
egy meglazult, törött  lécet, és rohant az üldözőkkel. 
Így rohantak fatönkök, kövek között, tisztáson és mocsáron át, míg egy folyóhoz nem 
értek. A mólónál egy kis hajó ringatózott. A fedélzetén egy macska, egy kutya, egy bir-
ka és egy kakas állt. A macska volt a szakács, a birka meg a kukta. A kakas volt a tenge-
rész, míg a kutya a révkalauz. 
- Állj! – kukorékolta a kakas, amikor látta a sebbel-lobbal futó állatokat a hajó felé köze-
ledni. De már elkésett! A kisgida fékezett a móló szélén, majd beugrott a kishajóba. Az 
üldözők pedig egytől-egyig utána. A horgonylánc elszakadt, és a hajó elsodródott az 
árral. 
- Segítség! El fogunk süllyedni! – kukorékolta félelmében a kakas. 
A többi állat is megijedt.  
- Tud itt valaki számolni? – kérdezte remegve a kakas.  
- Igen, én tudok – válaszolta a kisgida.  
- Akkor gyorsan számold meg, hogy hányan vagyunk, mert a hajó csak tíz utast bír el.  
- Számolj gyorsan! – sürgették a többiek is. 
Én vagyok egy, kettő a borjú, három a tehén, négy a bika, öt a ló, a koca hat, 
hét a macska, nyolc a kutya, kilenc a birka, és tíz a kakas. 
- Éljen a kisgida! – kiáltották mindahányan. 
Szerencsésen áthajóztak a túloldalra, és ott partra szálltak. 
De a kisgida a fedélzeten maradt, ő lett a számolómester. Amikor a kakas utasokat szál-
lított át a folyón, ő mindig ott állt a feljárónál, és elszámolt tízig. 

 
Fordította: Nádasdy-Farkas Irén 

 
 

 



Kertész Anni kerámiái 



                                                           Észak hírnökei                                                 5717 

 
Katarina Frostenson verseiből  

Cseke Gábor és Hegedűs Zsolt fordításai 
 

 
Katarina Frostenson (sz. 1953) a modern svéd vers és dráma 
- főleg a monodráma - művelője, képviselője. 1978-ban mu-
tatkozott be az I mellan (Időközben) című verseskönyvével. 
Azóta számos kötete jelent meg. 1992-ben beválasztották a 
Svéd Akadémia tagjai közé, melynek 18. székét foglalja el, ő 
a legfiatalabb, az ötödik nő a Svéd Akadémia történetében. 
Katarina Frostenson verseiben a női tapasztalatra figyel, 
olyan szavak után kutat, melyek az eddig ki nem gondoltat 
képesek kifejezni. Verselési stílusa a nyolcvanas években 
vált hangadóvá. Mint az új, a női vers képviselője, nem haj-
landó igazodni a bevett formákhoz, ehelyett a nyelv legbelső 

szálai felé kutakodik, hogy előcsalhassa a mindeddig nem hallott hangszínt, csengést, 
láttathassa az érintetlen dimenziókat. Kerüli a képalkotó, metaforikus verselést, a narrá-
ció minden formáját. Semmit sem fogad el késznek, és csak a saját törvényeire hallgat. 
Verselésében semmi sem nyilvánvalóan adott, sajátos ismertetőjele a széthúzott sorok, 
és a hirtelen fel-felbukó üres tér - lélegzetnyi hiátus - a szavak között. 
 

Röst 
 
Monstrum, lägg dig runt mig, vad är det jag skall 

Känna Stort och oförklarligt stumt, ett hästars 
Täcke      Öga, näsa, panna lob, kinden täckes      min mun, 
varför är du övergiven      Ett strå sticks in, en smak av 
mineraler, sälta      Foten vandrar upp den trånga gången, 
vit och okänd i mig, draget kommer      Och luften är 
stark, och kall, och svart och hög      Nu betar jag 
världsgräs 

 
Hang 
 
Ó szörny, fogjál körül, ezt mindig érezni 

fogom      Hatalmas, mélyen hallgatag mint egy 
lótakaró      Szem, orr, homlok, arcom lefödve      szájam, miért 
maradtál magadra      Benne fűszál, ásvány ízű, sós 
A láb csak fel, fel a szűk ösvényen, ismeretlenül fehérlik bennem, 
szél támad      A levegő hars, dermesztő, és fekete ott a magasban      Ma 
világfüvet legelek 
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Mors spår 
 
hon går på vägen och sjunger 
hon går på vägen och sjunger 
hon går på vägen och sjunger 
  
grässträngen 
  
Hon vänder sig om 
och slår ut 
mitt i vintern 
  
mitt i vintern slår hon ut 
snökristallansikte 
  
hon vänder sig bort från mig ett tag för alltid 
   
Anyám nyoma 
 
megy az úton és énekel 
megy az úton és énekel 
megy az úton és énekel 
  
fűszál ő 
  
Megfordul 
s kihajt 
tél derekán 
  
Tél derekán kihajtó 
hókristályarc 
  
kicsit elfordul tőlem mindörökre 
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Var 
 
Nu, när allt är utsprunget 
ligger att tas med handen 
Berg sjunker inte 
djup står inte upp 
  
I den släckta staden 
griper någon min arm 
bara stjärnorna lyser 
fasan som jag inte känner 
leder den mig hem 
  
hem, där land har sprungit ut, 
är handen  

  
Hol volt 
 
Most, mikor minden feléledt 
kézzel fogható 
Hegy le nem süllyed 
mélység nem tornyosul 
  
A kihunyt fényű városban 
valaki karon ragad 
csak a csillagok világlanak 
  
az ismeretlen rettenet 
hazavezet 
  
haza, hol rügybontó földem 
a kéz 
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Bild 
 
vad är det för underlig paradistrakt 
eller motsatsen      fjärilns fladder, elyseiskt 
gula de stelnat      över ängarna 
de ligga tungt utkastade 
skons läder ur jordens mull 
en tå frambruten ur pappers svärta 
en danssko, ett finger 
ur jord 
och ringars blänk i fåran 
ur mörka rockar, yllets våta 
svepning 
omslingrade med munnar mot mullen och varann 
fulla av jorden och det röda 
på hemväg mellan dungar, fält och fågelns höga varningsrop 
ligger man på ängarna ute i världsåkrarna  
 
Táj(kép) 
 
Mily furcsa paradicsomi táj 
vagy a visszája      a pillangó röpte, elíziumi 
sárgába fagyva      a mezők felett 
otrombán kiáll az eldobott 
cipő bőre a földből 
fekete papírból kidugott 
lábujj 
balettcipő, a föld 
ujja 
és gyűrűk villanása sötét köpenyek 
redőiből, a gyapjú nyirka 
pásztázás 
összeborulva arccal az omló föld egymás felé 
teli görönggyel vörösen 
mintha odahaza ligetek, mezők és a madarak figyelmező rikkantása mentén 
fekszel a réteken, világnagy szántók mélyébe gyökerezve  
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Sologne 
 
Det är ett stort jaktområde, Sologne 
Frankrike Vi är hungriga på djuren 
som går därinne i mörkret, springer, skuttar, hukar 
plöjer med nosen under det dunkla gräset. Det är det enda  
jag tänker på      hungern på fåglarna, de små gnagarna 
därinne      Och så namnet som skogen som 
växer i munnen 
 
Sologne 
 
Roppant vadaskert, Sologne 
Franciahon      Vadra fáj a fogunk 
mely a homály mélyén kószál, inal, szökell, megül 
orrával túrva a sötét fű tövét. Csak ez 
jár az eszemben      madarakra, kis rágcsálókra éhesen 
odabenn        És az erdő neve mely 
a számban sarjadt 
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Bild 
 
Den svarta ringen runt om dem, på flodstranden därnere 
går de och de omfamnar varandra. De har just sammanstrålat. 
Vårfloden är brun, banken av gräs och sandstoft gul och tovig, 
vattnet - nästan springer. De talar, du kan aldrig höra 
vad de talar. Krevaderna, de omfamnar varandra, skrattar. 
De går över sanden nära flodens bankar, så syns de över 
miljoner skärmar, i ett kalt och naket vårljus. De 
skrattar, omfamnar varandra, du kan inte höra vad de talar. 
Den svarta ringen sluts kring dem, nu är de nära. Så tar 
de i varandras händer, ser varandra in i ögonen och går 
över på var sida av gränsen, och går de in bland bergen 
 
Kép 
 
Köröttük fekete gyűrű, lent járnak a folyó 
partján, ölelve egymást. Együttes ragyogásban. 
A tavaszi áradat barna, a füves töltés sárgán homokos 
a víz meg úgy szalad! Beszélnek, nem hallani 
szavaikat. Mint robbanások: ölelkezésük, nevetésük. 
A fövenyen át, a töltés mentén, több 
millió képernyőn, áttetsző, vetkőztető tavaszi fényben. Nevetnek, 
egymásba bújnak, szavaikat nem hallani. 
A fekete gyűrű köröttük bezárul, máris itt vannak. Megfogják 
egymás kezét, szem a szembe mélyed és átvágnak 
minden határon, majd eltűnnek a hegyekben 
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Jag vet 
 
En stjärna föll från pannan ner 
här, det var marken 
Urblekta fält, skenet på valvet 
mjölkvitt dis över förortsland 
Spelplanen, gruset, klippan 
vid kanten      Tanke, här var du och svaldes 
marken tog dig in. Jag lyfter upp en 
triangel av grönt och går att försänka jorden 
 
Tudom 
 
Lehullt a homlokról egy csillag 
ide, a földre 
Fakó mezők, boltíves fény 
a külvároson tejes köd ül 
A játszótér, a porond szélén 
a szikla      Itt jártál, gondolat 
a föld benyelt. Magasra tartok 
egy zöld jelet és elásom a Földet 
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Järn  
 
Molnen drar isär, lämnar fransskepp efter sig, skingras. 
Flyter undan för det duvblå, natten här, i klangen av 
en järnstad, efterdarren. Dov med alla världens ljud 
i sig, som till mörkret sjunker. Och alla förunderliga 
smidessaker: kringlan ur örat, spiran i pannan. Hagarna 
ljusnar, där saker gått ut till att stå, i skuggor mot 
linnet. Sov till det dova ljudet av snö över det bruna 
bron 
 
Vas 
 
Felszakadoztak a felhők, széled sok rojtos hajójuk szanaszét. 
Az a galambkék nyomul elöl, mögötte éjszaka, 
egy világváros zengésében az utórezgés. Tompán kondul a világ minden 
hangja, majd a sötétbe fúl. S velük együtt e csodás 
kovácsolt tárgyak: fül cimpája, homlok boltozata. A rétek 
megvilágosodnak, s velük együtt a kisereglett, a felsorakozó dolgok, a lenvá-
szonra 
vetődött árnyban felmagasodva. Aludj el, a barna hídon lágy hangon hull 
a hó 
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Mitt-Europa 
 
Ett liliputrike: Åsnor kunde slita här. Över det svarta 
ullbergen. Kolkullarna som rundade står orörda och små 
och med de en hjärtats sakta sorg och glädje: en röd 
fabrik på höjden, och därom växer grönkål vilt. En lanterna. 
Över kalkfabriken sitter stora och blekt gröna stjärnor, 
som är släckta. Och ständigt är det vårvinter i detta 
landskap, av kanaler genomflutet, upp till brädden 
fyllda. De sällsamma lianträden, nästan svarta och halvt 
skalliga, och med dem en hjärtats svarta ödslighet 
  
Köztes-Európa 
 
Liliputország: ostobák gürcölhetnének benne. Túl a fekete 
gyapjúhegyeken. A kerekdeddé kopott szénhalmok érintetlenül kuporognak 
s bennük egy szív mélyülő bánata és öröme: vöröslő 
gyár a dombon, odébb vadon nőtt káposzta. Egy lámpás. 
A mészgyár fölött roppant, fakózöld csillagok, 
kioltva. És mindegyre télutó van 
e csordulásig telt, csatornákkal benőtt vidéken. A ritka 
kúszókkal megkötözött fák már-már feketék és félig 
csupaszok, övék a szív kínzó magánya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5726                                                     Észak hírnökei 

Tal ur en månad 
 
luddigt dunkla vilodag 
låt upp det 
  
mörkerodlare, med sinnselug låt 
röstens pälsdjur dra igenom dina rader 
enna vida vak heter november. Grå, med  
vita punkter i sig. Och den röda kolven. 
Det finns en röst därute som är starkare. Hand, 
tala till mig. Den enda bönen heter var i något 
Var i något, i käkens leder, i kinden 
där det sticker. Yrsnö tidigt, klockor ljuder - 
i sinnet. Kalla nypon, snöbär, klockor ljuder –  
munnen samlar i sig kring ämnet som försvinner 
Förstumningen; det är en vaka. Se ut 
i detta utanför, och hör till luften. En summerton  
och tallars sus. Dimma över skogsbrynet, en entoning och 
dov signal. En enda ton att följa 
En enda ton, två gråa dörrar 
i kapellet. Blicken går mellan dem 
som ostinatot vandrat. Bachs enda passacaglia, 
tonens passgång stegar. Det finns ingen oro 
bara rörelse i tonen. Vidare mot trösklar 
Tröskel, munnen vätskar sig vid ordet, 
spott och skum där. Ett vatten fruset 
över träets höjd. Ett märke - tårsträng, kyssmärke 
ett bett av munnens frusna rand 
låt vatten komma 
En malgrå förortskväll, en svartskodd fot 
sköt mig över tröskelns höjd. Det steget 
kan jag känna i min kropp än. Revbenet som 
ungt och bart gled ut ur rummet, över träets 
krön. En smärtsam tydlighet att sakna här, den känseln 
Den åttonde november, vackert datum: stanna 
Drag av luft, mot kinden. Hennes stora vita 
ansiktsben, och skuggan, minnet 
Kyrkogården, går med skymningen mot regnet. 
Månen och en stjärna, blek. En doft av brunnen ljung 
i håret. Hår och ben och ljung och enris kommer. 
känner avskeden i luften, många avsked som 
skall komma 
Två blanka ögon, pärlestela- det 
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glänser till i bålet, minneslunden. Ögonen 
som följer mig, jag är i dunkel. Fadersögon  
tänds och släcks, två svarta korn  
de kommer åter 
På den riktigt mörka dagen går jag till 
djuren, på kullen över staden. Alla ljusen 
en laterna: blanka, svarta huvuden som dyker upp 
ur vattnet - jag vill kyssa dem, och löven 
allt som blänker, sälar 
Cemballons tangenters blänk, fingerbenets smärta 
underströmmar i barocken. Tonen går från vägg 
till vägg, den mäter upp ett avstånd, vita klanger 
slår i luften: ta emot min svåra kärlek, låt 
en strimma lysa, tröskel öppna dig låt väggar rasa 
Jag ser hans rygg, och axeln, armen 
när den formar skriften. En fjäril brun 
i skenet av sin lampa, lutad över texten. 
Det röda äpplet, stiftets svärta, urets rundning 
hundens bronshud, glans av fadersföremålen - 
rökslingans ringling över tingen 
Det stora hål, den svarta vak, det ryker ur 
ett köldhål, fader! I rummets bur, ut träskrovet 
från kolvens snäva sprund - res dig och stå upp för mig - 
ett rop går ut i rummet. Rösten vit, den pelare som  
formar sig ur luften 
Jag somnade vid tröskeln, sövd av rök och sorl 
träet öppnades och jag kom in i floden. Fem famnar 
djupt ur rummets grund, ett vatten över bordet. En flod 
ur ögat flöt fram över ark och stift, gled över bläck och 
trä, drev ut allt skrivet. Blev massa, väta. Tras 
ett vatten, främmande och grumligt 
Sköljd, under en gran. En krans under ett träd, 
en ringlkad. Jag ligger ute i ett regn, i fukt och barr. 
I kroppen benet. Luften stark av gran och rök, 
ur munnen bolmar andedräkten - ögat ser 
den bruna form jag blir i gräset 
Underlig, gudomligt tom, bara underlig 
i sinnet, sinne sinne sinne. Yrsnö, snöbär. 
Röda klockor slå i tysthet. Man kan genomströmmas 
denna månad, ingen frågar efter stora mening. Mörker 
här, och det går över 
Mörkrets gransus lägger sig, där reser sig ett språk 

och går, det är som nära sömnen. Det går som talaren 
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på väg, bland stammar och suset. Du som går i dag 
och natt, du vandrar mellan träden. Var nu inte mästerlig 
jag följer dig i spåren 
gröna barr, strö 
barr över tröskeln 
det är november 
 
 
Példabeszédek egy hónapból 
 
pelyhes homályba dől a nap 
lazulj el 
  
gyűl a sötét, lélekben a béke hagyd 
a hang bozontos barmait magadon átinalni 
E tág torkú lék neve november. Szürke, 
fehérrel pöttyös. És izzó retorta. 
Külső hang, mely mindig erősebb. Te kéz, 
szólíts meg. Legyél az imám. 
Valék valamiben, az áll, az arc minden ízületében 
szúrtam. Korán jött hó, minden kavarog 
a tudatban. Hűs csipkebogyó, fagyal, bongó harangok 
a száj záruló kelepce a tűnő való körül 
Az elnémulás, a virrasztás maga. Nézz oda ki 
arra, mi kint van, és halld a levegőt. Zümmögés, 
fenyvesek susogása. Köd az erdőszél fölött, monoton 
tompa jel. Kövesd e hangot. 
Csak egy a hang, két szürke kápolna- 
ajtó. Összenéznek 
ahogy az ostinato kéri. Bach passacagliája 
hangokon poroszkál, lépdel. Nyugtalanság sehol, 
csak mozdulat. Tovább a küszöbökig. 
Küszöb, a szájban összefut a nyál a szótól, 
köpködve habzó. Küszöb fája fölött 
a fagyott víz. Egy jel - könnycsík, csóknyom 
egy harapás a száj fagyos prémjén 
hagyd jönni a vizet 
Egy molyszürke elővárosi este, fekete cipős láb 
billentett át a küszöb magasán. E léptemet 
ma is hordozza testem. A borda 
rugalmasan és csupaszon mutat ki a térből, fából 
a vessző. Ami fájón hiányzik, az az érzés 
November nyolc, csodaszép dátum: léghuzat, 
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irány az arc! A kedves nagycsontú  
fehér arcán az árnyék, az emlék 
A temető, s vele az alkonyat eső alá terül 
Hold, meg egy csillag. Halovány. Perzselt seprővirág-illat 
a hajban. Haj és csont és seprővirág és boróka éled. 
Érzem, búcsú kóvályog a levegőben, sok-sok búcsú 
mely jönni kész 
Két csillámszem, gyöngyhűvösek - valami villan 
a máglyatűzben. Névtelenek cinterme. Szemek  
követnek, sötétben vagyok. Atyai szemek 
gyúlnak, kihunynak, két fekete szemcse 
kísért 
Ama mélysötét napon az állatokhoz 
tartok, a város fölötti dombra. Fényem csupán 
egy lámpás: vízből kibukkanó, tündöklő 
fejek - megcsókolnám valamennyit, a leveleket 
mindent, mi fénylik, akár a fóka 
Csodás, isteni semmi, csupán az különös 
a tudatban, az ész, az ész, az ész. Hófúvás, fagyal,  
veres csöngettyűk néma hangzatai. Az ember megtelik 
ebben a hónapban, kérdezés nélkül, mély értelemmel. Máris itt 
a sötétség s odalesz Csembaló billentyűk fénye ujjbegyek sajgása 
áramlik a barokkban. A hang faltól  
falig csapódik, beméri magát, fehér csöngés 
pendül a légben, fogadd gyötrő szerelmem, hagyj 
egy sugarat fényleni, nyílj meg, küszöb, a falakat hagyd leomlani 
Látom férfias hátát, vállát, a karját 
ahogy keze a betűt veti. Barna lepke 
lámpája fénykörében, a szövegre hajolva. 
Az alma vörös, az írás fekete, az óra körbejár 
a kutya bronzbőre ősi tárgyak ragyogása - 
füstkígyó hajlong a dolgok fölött 
Óriás lyuk, fekete lék, tódul a füst 
a fagyos vidék felett, apám! A szoba ketrece, a faház váza 
puskatuson a rideg rovátka - kelj föl és állj elő - 
elszabadult kiáltás a szobában. A hang fehér, oszloppá  
dermedt levegő 
Elaludtam a küszöbnél, füsttől és morajtól kábán  
a hajópadló megnyílt, s a folyóba kerültem. Öt ölnyi 
mélyre a szobától, a víz átcsap az asztalon. A szemből patakzott 
elő egy folyó, rá az árkusra, ceruzára, tintát és asztallapot áztatva 
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siklik, elsodorva minden leírt betűt. Lucskos pép, málló cafat 
vizenyős, zavaros idegenség 
Lucfenyő iránt vetődtem partra. Indázó koszorúként 
a fa alatt. Fekszem az esőben, nyirokban, tűlevelekben. 
Testben a csontozat. Fenyőtől, füsttől hars a lég, 
páráll a szájon át a lélek - szemmel látható 
mint válok barnává a fűbe rejtve 
Csodás, isteni semmi, csupán az különös 
a tudatban, az ész, az ész, az ész. Hófúvás, fagyal,  
veres csöngettyűk néma hangzatai. Az ember megtelik 
ebben a hónapban, kérdezés nélkül, mély értelemmel. Máris itt 
a sötétség s odalesz 
Mikor a sötétség fenyősóhaja elül, felhangzik egy nyelv, 
és él, szinte-szinte már álom. Vándorszónok 
az úton, fatörzsek és susogás között. Te, aki ma éjjel 
útrakelsz, a fák között botorkálsz. Most ne okoskodj 
nyomodban járok 
zöld tűlevelek, hintsétek 
teli magatokkal a küszöböt 
ez a november 
 
 
"Solbryggan dansar" 
 
På rygg i gräset 
drömde jag 
att gränsen rörde sig därborta, bågnade 
som ljust uppmjukat stål, böljade, i vågorna 
i en dans därute, och lät mig in, i dis vid fältets rand 
och jag låg och såg på, 
att jag steg upp och jag gick ut och in -  
Jag går på ängens varma luft, ur klädets starka dräkt - 
lyckligtvis på rygg, i sänkans gräs: solar, planeter 
himmelska leksaker, och stjärnor, stjärnor 
går sin lugna rund - och tungan sjunker ner i svalget just 
i denna stund, och mun blir hal och sväljer allt och alla ting 
och alla ljud gled ut ur mig, en orm igen - 
Jag hade en bild. Den skred sin väg bort - 
det svindlar strax igen. Därute, där jag finns  
står andedräkt som flor, visar sig vid fältets rand 
Vid randen av ett ting, 
tänk då, jag gick in 
och hård och varm och styv var skepnaden 
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som svepte mig 
Och stark var luften då 
När molnskuggan går och färgar kullen mörk, 
vad är det jag känner som är starkt. Jag minns 
en rand så klar mellan jag och väg, och all den 
värma jorden gav mot kroppen som gav upp -  
En dörr må glida upp och jag 
gå in igen 
solar, planeter, himmelska leksaker 
Därute där jag går. Men kom då till mig råa tankegång, 
jag har en mun 
den vill bita i ting - En gång var allt 
i mitt våld och världen var grön och grå i sig och av 
stål som bågnade som tanken ren 
och smakade av salt och järn. När pannan ligger 
mot något hårt, det fastaste ting 
vill jag in. Vag är det jag tänker som är starkt, mm 
das schmeckt, sälta och sten 
Djupt in i ett pannben, in och allt är liksom 
mitt - 
Även du, min sak. Även du som en dag stod upp och var 
i min väg. Även du, en munsbit eller en lek 
Vad finns i min väg som är fast, vad kan jag icke 
vända i mig 
Du, som hängde i ett träd med huvudet ner 
- den tanken borde bli slagen, få stryk över nosen 
som ångar i natten, få ett rapp över det brunröda bläsen 
varmt järn i borren, ett spår av den djupaste smärta 
i köttet som blottas mer än något annat i världen 
en nos… så skär, en nos är en ros 
där smärteroten står upp 
Så ångar det i natten att det gör ont… 
När dis och doft sköljer allt, när dagg 
Solar och stjärnor, glitter i gräs 
Sablar över en öng. Jag reser mig. Dansar med dem. Gärning 
är jag. Den som syns. Mitt i ett ting. Handling i värld: Gärning, 
ett så vackert ord -  
Stålsilvret glänser i stråets dolk ute i betesmarkens gräs 
Fylld av lycka. Där var en sten. Där flög ett stycke av mig bort, 
en lem, en ekorres lilla och stötta ben, ja 
en budbärare till fältets rand. Till ett slut som syns 
till ett slut som ett slut 
jag har en hand, den vill ut ur min mun 
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Jag har en mun som vill vara ett hål, en grop 
i jord. Solar, planeter, här ligger jag 
i ett sakligt gräs. Tänk, det är starkt, ligga här, nu fylls 
min mun, ett sinne smort ur smörblommekorgar, fingrets 
glidande bland kalkar, solvågor, allt i ett dis 
När dimman skingrats och kullen står klar, så som 
det en gång var, så mjukt och fast och klart -  
jag låg i skenets ljusgula filt, mitt i en värld, 
fylld av en allmän, gränslös glädje. Jag reser mig och går út 
 
Táncol a napstég 
 
Hanyatt a fűben 
álmodoztam 
hogy elbillent a határ, ívben meghajolt 
mint hevített lágy acél, hullámos hullám szerint 
egy táncban odakint, és a mező széléig engedett a ködben 
én meg hevertem és végignéztem 
amint felkeltem és ki-bejártam 
A rét meleg légpárnáján lépkedek, gyapjúköntösben 
szerencsére hátamon fekve, az árok füvében: nap, bolygók 
mennyei játékszerek, és csillagok, csillagok 
róják nyugalmas őrjáratukat - ez az a pillanat mikor a nyelv 
a torok mélyén, megsíkosodik a száj és mindent benyel, minden lesüllyed 
csupa tárgy és hang, kisurrant belőlem egy kígyó megint - 
Emlékeztem egy képre. Odalett 
mindjárt forog velem újra a világ. Kint, ahol fekszem 
a lehelet fátyolként lebeg a mező széle fölött. 
Egy tárgy széle mentén 
becsusszantam én 
és az árny amely benyelt 
vastag volt, élő és merev 
Megsűrűsödött a levegő, 
Mikor a felhőárnyék úszik, és besatírozza a dombot, 
Érzem erőmet. Tisztán emlékszem 
egy szegélyre az út és közöttem, a melegségben 
ami a földből áradt a testbe, amely feladta - 
bár nyílna meg az ajtó 
és még egyszer beléphetnék 
nap, bolygók, mennyei játékszerek. 
Odakünn, ahol járok. De szállj meg engem, zordon gondolat, 
szájam van 
s mindenbe beleharap. Egykoron minden  



a hatalmamban, s a világ maga zöld volt és szürke 
acél, mely hajlott mint karcsú gondolat 

íze akár a sóé, a vasé. Mikor a homlok a legszilárdabb 
tárgyhoz tapad, valami iszonyú keményhez 
 
oly jó lenne bejutni. Mire gondoljak, ami erős, "ejnye, 
be' pompás!", csupa kő, csupa só. 
Mélyen befelé, a homlok mögé, mintha minden  
az enyém lenne 
még a saját ügyem is. Még te is, aki egy napon felbuzdulva utamat 
álltad. Még te is, falásnyi falat, kisded játék 
Mi az, ami szilárd, az utamban áll és számomra 
megfordíthatatlan 
Te, ki a fáról fejjel lefelé lógtál 
- e gondolatba kellene kapaszkodni, éjben párálló orrba öklözni 
odasújtani a homlok fölötti rozsdabarna foltra 
forró vasat a cimpába a legiszonytatóbb fájdalom nyoma 
a világon mindennél jobban lecsupaszított húsban 
egy orrban mely rózsaszínű egy orr mely rózsa 
belefúródó fájdalomgyökér 
páráll az éjben mint a fájdalom 
Mikor ködben s illatban úszik minden, mikor harmat 
Napok s csillagok ragyognak a füvön 
Kardok egy rét fölött. Felállok. Velük táncolok. Csupa tett 
vagyok. Ki látható. Egy tárgy mélyén. Tett a világban. Cselekvés 
mi csoda-szó 
Acélezüsttel csillan a fűszál tőre künn a legelőn 
Kicsurranó örömben. Amott egy kő. Ott szállt el belőlem valami, 
egy végtag, egy mókus műtött gyönge lába, igen 
viszi a hírt a rét peremére. Oda, hol látszik a vég 
a vég felé, mely csupa csupa még 
van egy fogam, kikívánkozik a számból, 
Van egy szájam, mely lehetne rés, gödör 
a földben. Napok, bolygók, én fekszem itt 
dologi fűben. Gondold el, mily durva itt heverni, most tömődik be 
a szám, réti boglárka-kelyhéből ébredő érzés, siklik 
az ujj a mészfehéren, naphullámok közt, mindent köd borít 
Mikor eloszlott s a domb fölött kitisztult 
mint egykoron, lágyan, tisztán és biztosan 
a fény sárga leplére dőltem, világ közepén 
mindent betöltő, parttalan örömben. Fölkelek s járok 
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Den första 
 
"Tror du att jag blundar" 
Jag kan höra steg på vägen 
Det finns en väg 
och runt om är åkrarna 
Gula, ljus åkrar 
av råg, vinden över ryggen 
Harars trygghet, 
hand över en panna 
Svalka i rummet 
Draget i gardinen 
Eken is korsningen, grönare 
är inte 
snoken över vägen 
plöjer med ett krasande rakt ner i gruset 
"Är jag inne i ditt öra" 
Går hon genom huset 
i sin stora ensamhet och sjunger 
Med de blå lapparna mot knäet 
och händerna om pannan, håret, 
far igenom fågelboet 
Fotsulorna, mjuka 
ensligheten i stämman 
Den måste komma 
genom spjälorna, de vita 
genom träets ribba 
den måste komma in i huset 
Det står ett flor omkring min bädd 
världen syns inte 
jag tror bara på det jag hör 
ljudet av sulorna mot jordmarken 
vissling mellan vassrör 
dunket av båten långt därute 
I sjövattens bruna tankar 
en upptakt, vit slinga 
ljudet av handen som går genom rågen, över pannan 
och tillbaka 
kom tillbaka 
Möjligen är du ett ljud 
andat in i ett öra 
  
Vagga 
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Az első 
 
"Azt hiszed, behunyom a szemem" 
Az úton léptek hallom 
Van itt egy út 
és körben szántók 
Szőke rozstáblák, 
hátszéllel 
Nyúlmenedéknek, 
homlok fölött tenyér 
Hűvösség a szobában 
Függönyben léghuzat 
A válaszútnál tölgyfa 
a sikló 
se zöldebb egy surranással átkúszik 
az úton, egyenest a homokba 
"Hallasz engem?" 
Jár fel és alá a házban 
nagy magányában s énekel 
Térdén nagy, kék lapok 
kéz homlokra szorítva, a hajba, 
madárfészekbe túr 
A puha talpú 
magány dallama 
A lécek közti résekből 
fehéren árad 
a fabordákon át 
hatol be a házba 
Fátyol borítja ágyam 
nem látni a világot 
amit hallok, csak azt hiszem el 
földön a talpak neszét 
nádi füttyögést 
locsogó bárkát odakint 
a gondolat barna taván 
elindul, tekervényesen 
a kéz nesze, a rozson át, homlok fölé 
és vissza 
gyere vissza 
Fülbe sóhajtott 
hang vagy talán 
 

 Bölcső 
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Kanal 
 
Det rör sig vid min sida. Det liknar sprittning 
av en fisk. Ett silverblänk i svarta urgröpheten 
Sedan blir det stilla. Skummet står i ledens mitt 
det förs, sakta åt sidan. Smaragdfärgad, läskande och klar 
går utkantsleden fram mot havet 
Oktobers rosor smyckar vägen gula, manshöga 
något stryker till invid min sida 
och skjuter mig varlig fram: en iller, mård 
den lene glidaren i sinnets mitt 
han längtar till en punkt därute i det klara… gattet 
Ett skimmer under ytan åter, ärgat vatten 
och ljuset av en länd som naken vänds, och blänker 
mot djupet av den mörka fasen. Kanal, din svärta  
helar inte, läker inte. Men vakenheten är en annan här, 
kallare och mera lockande än havens 
Ur staden gick vi: torg och gångarna står lösta bakom ryggen 
inga skallar lyser mera i dess cirklar 
kapade vid roten står ett kallhygge av socklar 
en svart hund nosar i den djupa hålan 
vädrare, och olycksalig jägare 
strövare, och nosen pejlar ut mot skogen, dit de drivits 
en grupp av skallar, kapade vid roten 
med en förvirrad uppsyn, ärgiga och svepta, 
i långa togor ner i mossan sjunkna 
står de i förvisningen, i skogen vända 
mot en tid som ligger bortom denna. Det stora askgrå 
brödraskapet, med rivsår över sina kinder, nakna länder 
Skogen är nu fälld, den andra gläntan fylls och lyser 
Vackra tanke: att en värld kan växa i skuggan av den andra, 
en skuggkant glipar, under den väldeliga Nya Dagar - 
Över kanalens yta drar i manisk egentakt 
en blå kanot med mannen klädd i rött i sig 
så somnambult, så obönhörligt rycker den sin väg 
mannens orderstämma ensam över vattnen ekar, små och 
korta hugg över en dvala, ansiktet som vilar ut mot haven 
Här, ur denna mänskogrävda fåra 
följer jag min enslige som jag har funnit och 
jag vårdar med mitt öga, som jag fuktar 
med en blick mot pannans kalla 
en länd som ensam driver, ett grönskimrande väsen 
nn manslem i sitt vatten: Ensligheten själv 
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och tunna, sirligt svarta, våta lockar 
ansiktet som blicklöst vilar på sin nacke och som flyter 
upplåten och schaktad i det kalla vattnet 
som till haven går - Näck, ur stadens led 
blekt av rörens beska vätska, dina muskler spelar inte mer 
Jag följer vägen ut, oktobers rosor smyckar båren 
det kalla vattnet älskar att kroppen långt ut föra 
dra, i denna magra fåra, släpa den på rygg i skåran 
av mänskonaglar grävd, pinade i roten ner 
sträckt till gränsen att den brister 
vad dras jag mot, som liknar . . . silver 
En outgrundlig virvel, en spiral i vatten 
Ur staden fram med okänt last 
en blick som söker efter återvägar 
hans stjärna som har slitits ur sin väv och  
blänker matt i någon skreva 
Jag iakttar: han flyter. Han är naken, jag i dräkten 
Vit och styv och enslig, och hans faderfötter 
Nakna, så som fötterna är nakna, som de lyser 
Kanal, ett liktåg drar igenom dig 
Den okände begraven förs bland gröna slingor 
Jag går vid sidan om, han låg där när jag fann honom 
smord och kalkad var han inte, bara tvagad 
hade villigt lagt sig till att föras 
till att vaggas fram genom den svarta fåran 
skavas emot kanten, såras i sin sida 
blod och galla, könsskum är utrunnet 
Nageln flagad, kinden brusten 
och så som den nakna naturen behövt sin kropp, som man 
krävt dess kvinnolik, såsom tanken kallat den till marken 
fram, för åsynen som ger en sådan ro och salva 
krävt att den ligger så stilla uppspärrad 
i skrevan avklädd, lägger jag honom 
i hans fåra i en stillhet som erinrar - 
som behovet har släckts av åsynen naken 
förfäran och fasa och lugn, vad är det, sänker jag honom 
i en fåra ner i stillheten som erinrar om tanken då den vänder 
vad fruktar jag. Jag håller vakten 
Jag följer honom ut till gattet, det är ingen opera 
som stiger, och huvudet det reser före 
Nu öppnar sig slussdelarna, nu glider han fram 
gondol går upp i skimmervägen. . . Han vill resa sig, 

han ser på mig: ur vatten kom du man 
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Han har slaktarmask, han har liljestänglar till lemmar 
han hade våtdräkt, han är naken under 
Han försöker stå. Han ser mot mig 
oändliga sorg, ur vatten stod du fram 
Och delarna fälls ner i stunden ljuset sjunker 
Och ljudet ryser över ytan 
han lämnade sitt huvud kvar i mina händer 
Kroppen flyter ensam ut till vattnen 
i svalkan som är återfunnen, röd 
i pilträds skugga, vid kanalens vagga 
Kanal, du drar dig åter samman 
och samlar dig, smaragdfärgad, sällsynt klar och skön 
och huvudet som står i mina händer är uppslaget 
Det är ingen opera som stiger. Det är fallet 
ljudet av ett blad som dalar. Tystare än leden själv blir natten 
när den kommer  
Och vattnet går  
  
Csatorna 
 
Valami moccan oldalamnál. Akár egy hal 
ficánkolása. Ezüstös villanás a setét üregben 
és csönd lesz. Tajték lebeg a vízi út közepén 
lassan oldalra széled. Smaragdos üde fényben 
sodródik a tenger felé 
Október sárga rózsái embernyi díszek az úton 
valami a csípőmhöz simul 
és lágyan megtaszít: menyét, tán nyest 
finoman sikló a tudat küszöbén 
a víz fölött csak a férfiparancs visszhangzik, apró 
rövid csapások a kábulaton túl, az arc a tengerek felé mereng 
ebből az embervájta mederből 
egy helyre vágyik ő felhőtlen szűk öbölbe 
A felszín alatt új villanás, megrekedt víz 
derengő ágyék, csupaszon moccan és csillan 
a homályló sáv mélye felé. Csatorna, éjsötéted 
nem gyógyít, nem boldogít. De más itt az elevenség 
józanabb és csábítóbb a tengerénél. 
Elhagytuk a várost: terek és sétányok sorjáznak mögöttem 
felfénylő koponyák tábora nélkül 
talapzatok tőből levágva micsoda irtás 
fekete kutya szimmant az üreg mélyén 
szimatol a boldogtalan jószág 
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kósza vadász, orra az erdőt méri be, amerre űzték 
tőből lemetszett koponyák sora 
arcukon patinás, mélységes zavar hosszú tógába 
bugyoláltak a mohába süppedve 
állnak száműzetésben, az erdőben távoli 
időbe tekintve. Hamuszürkébe játszó 
testvériségük, karcolások az arcokon, csupasz ágyékok 
Az erdő letarolva, a másik irtás benépesül, szép 
gondolat világol: egy világ nőhet ki a másik árnyékából 
felfeslik az árnyék pereme, alatta hatalmas Új Napok 
A csatorna vizén megszállott saját ütemmel 
kék kajak húz el, benne vörösbe öltözött férfi 
álomalak, oly kérhetetlenül nyomul útján 
a víz fölött csak a férfiparancs visszhangzik, apró 
rövid csapások a kábulaton túl, az arc a tengerek felé mereng 
ebből az embervájta mederből 
én magányosom nyomába eredek, hisz én találtam 
én viselem gondját tekintetemmel, megnedvesíteni 
hűvös homlokát egy pillantás elég 
egy ágyék, mely sodródik magára, zölden megcsillanó 
hímvessző saját vizében. Maga a zárt magány 
és hajlékony, mutatós, sötéten nedves tincsek 
tekintet nélküli arcot hord a nyakán sodródva 
engedelmesen a hideg víz áramában 
mely meg sem áll a tengerekig - Vizimanó a város felől 
a csatorna keserű levétől kifakulva, izmaid játéka elvész 
A kiutat keresem, október rózsái díszek a ravatalon 
a hideg víz messze kisodorja a testet 
lapátolni e sekély mederben, háton vonszolódni 
az emberi körmök vájta sebektől tövig kínzott 
tűréshatárig, mikor minden szakad 
ami vonz s amely annyira ezüstös 
Beláthatatlan örvény, spiráltölcsér a vízben 
Kifelé a városból ismeretlen rakománnyal 
a tekintet visszautakra nézne 
csillagát kitépték férfilelke szövetéből 
s fakón világol valamely sziklarepedésben 
Figyelem őt: lebeg. És meztelen, én fehér 
és kikeményített ruhában, magányosan, az ő atyás lábfeje 
oly meztelen, amilyen csak lábfej lehet, és felragyog 
Csatorna, gyászmenet vonul le rajtad 
Az ismeretlen tetemet zöld füzérek között hordozzák, 
mellette haladok, csak feküdt ott, amikor rátaláltam 
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se kenettel, se mésszel nem illették, csak lemosták 
megadóan eldőlt, hadd vigyék csak 
a fekete árokban tovasodorva 
a peremhez verődő oldala sebzett 
vér és epe, tajtékos férfinedv kifolyva 
körme leválva, arca bezúzva 
miként a természetnek kellett az ő teste 
követelte ő annak női párját, a gondolat szólította a földre 
a látványért, mely nyugtat és gyógyír 
követelve, hogy moccanatlan feküdjön, nyíltan 
fedetlen lábközzel, befektetem 
a résbe, ahol elnyugszik, mely emlékeztet 
a szükségből kioltott rémületre és borzalomra, a nyugalom 
bármi látványától, elfektettem 
egy barázdába, a csöndbe, mely maga a kiforduló gondolat 
amitől úgy rettegek. őrt állok. 
Elkísérem a csatornanyílásig, nem az alkotás az, 
ami felemelő, a fej az, mi előre tart 
most megnyíltak a zsilipek, előre sikló 
gondola a csillámló úton... Felemelkedne 
rám tekintve: vízből való vagy, ember 
Hentesálcájú, végtagjai liliomszárak. 
Búváröltözete alatt meztelen 
próbál megállni. Felém tekint 
végtelen gyász, a vízből éledtél 
a zsilipet leeresztik, amitől a fény elmerül 
borzongó hang a víz fölött 
fejét otthagyta két kezem közt 
A test magára sodródik ki a vizekbe 
Újra fellelt hűvösségben, vörösen 
a fűzfa árnyán, csatorna kezdetén 
Te víziút, újra begyűlsz 
és összehúzódsz zöldesen, tisztán, ritka szépen 
és a fej, amit kezeim közt tartok, kiütve 
Nem az ópusz az, mi kitelik. Inkább az esés 
egy szállingózó levél nesze. Csöndesebb, mint az éjféli hajóút 
megjön az éj 
és a víz tovaúszik 
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Cseke Gábor  

 
     Középiskolát szülővárosában, a Brassai Sámuel Líceum-
ban végzett, 1957-ben érettségizett, magyar irodalom szakos taná-
ri képesítést a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerzett 1962-
ben. Az egyetem elvégzése után az Ifjúmunkás belső munkatársa, 
1968-tól 1979-ig főszerkesztője volt, később az Elő-
re szerkesztőjeként működött. Publicisztikai, kritikai írásokkal 
hívta fel magára a figyelmet a 1960-as évek első felében. 
A Forrás-sorozatban 1967-ben verskötettel jelentkezett (Déli ha-
rang), majd Elveszett birtokok (1969). Lírai magatartását a tár-
gyakhoz, a szülőföldhöz, az emberekhez fűződő bensőséges vi-
szony jellemezte. (Karcolatai, elbeszélései (Tornác, 1970) a ripor-

teri ihletést ötvözték a szerző lélekelemző, erkölcsboncolgató hajlamaival. 
Ló a pincében címmel lefordította Ovidiu Zotta ifjúsági regényét (1975). A tuskó c. 
gyermekregénye (1979) versekkel tarkított lírai történet, Érzelmes levelek  c. regénye 
(Kolozsvár 1980) családi vetületben elemezte a nemzeti szenvedélyeket legyűrő szerel-
met. 1980-as verskötete, az Ellenállás, az ifjúkori illúziók elvesztésének, a férfiúvá érés-
nek és a családba menekülésnek komor vallomása. Műfordítói csúcsteljesítménye M. F. 
Ṣandru válogatott versei (A nagy teremben, 1989). 
     Nagy feltűnést keltett  könyve: Jelentések magamról, Polis, 2009. Lelkiismeretvizs-
gálata páratlan az erdélyi magyar írók és újságírók között. Népszerű blogja: Ursus2  
Legújabb könyve a MEK-en: Széllel szemben—olvasónaplók, riportok 
 
Hegedűs Zsolt  

 
Kolozsvárról menekült Stockholmba, az Ághegy 11-12.. számá-
ban mutatkozott be Zita néni névvel írt és  ismertté vált Svédcsa-
var című könyvének folytatásos közlésével.  
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Székely Péter 
  

Loki a bennünk élő démon archetípusa 
 

Folytatás előző lapszámunkból 
 
 
3.3 Végzetes szorongás – Loki gyermekei 
 
A görög mitológiában Lokihoz leginkább hasonlatos isten – személyiségét tekintve – 
Poszeidón. Mindkét isten érzelmektől túlfűtötten cselekszik, s kevéssé gondolják át tet-
teik következményét. A görög tengeristen birodalma szimbolikus értelemben a szemé-
lyes tudattalan, s az érzelmek világa. „Rejtett érzelmek birodalma ez, ami láthatatlan és 
ismeretlen, de mégis jelenlévő, a nagyon mélyen elrejtett érzelmekhez hasonlóan, me-
lyeket engedni kell felszínre törni és kifejeződni, hogy létezésükről végre tudomást sze-
rezzünk.”[1] Loki ennek megfeleltethetően adományozta az embereknek ezt a birodal-
mat, az érzelmek gazdag, s rejtett világát. 
Poszeidón a tengerek ura, de hívják ’árvizek okozójának’ és ’földrázónak’ is, ami 
Lokira is jellemző. Világkígyó, Loki egyik fia, a Ragnarök eljövetelekor hatalmas árvi-
zet zúdít a világra, ekkor illeszthető Lokira az ’árvizek okozója’ jelző. Emiatt sokan 
vízhez kötik személyét is.[2] Északon a földrengések magyarázataként pedig a bünteté-
sét töltő Lokit nevesítik. Amikor arcába cseppen a kígyó mérge, fájdalmában megvo-
naglik, s ettől lesz a földrengés.[3]  Tehát leíró neveik – amik személyiségét tükrözik 
egy adott istennek – hasonlóak, eltérő mitológiájuk ellenére. Mindkét isten inkább hall-
gat a szívére, semmint az eszére.  
Általában az egyes istenek gyermekei minden esetben atyjuk szellemének hordozói, 
továbbvivői. „Poszeidónnak rengeteg gyermeke született… valamennyi vad és riasztó 
szörny a mitológiában. Voltak közöttük romboló óriások és vérengző, emberformájú 
fiúk is. Mindannyian apjuk erőszakosságát örökölték, és bármikor számíthattak apjuk 
szenvedélyes hűségére…”[4] Mindezek a jelzők Lokira és gyermekeire is egyaránt érvé-
nyesek. Sokat ártottak az istenek Loki gyermekeinek, Loki – akárcsak Poszeidón – kö-
nyörtelen bosszút állt gyermekei sérelmeiért. Ez az egyik ok, amiért bekövetkezett a 
Ragnarök. 
Lokinak azonban több nevezetes gyermeke fogant mástól, név szerint Angurbodától 
(Bánathozó, Vaserdő véne).[5] Róla szinte semmit sem lehet tudni, csupán annyit, hogy 
a Világszörnyek anyja, s valamikor még Loki büntetése előtt meghalt.  
Lokit nem véletlenül nevezik Világúrnak [6] is, hiszen tőle származnak azok a mitológi-
ai szörnyek, melyek pusztulásba taszítják a világot. Őket Világszörnyeknek hívják, s az 
Istenek Végzete nekik köszönhető. Név szerint: Fenrir farkas, [7] ki Odint öli meg; 
Jörmungand, aki a tengerekben él, s testével körbeöleli a földeket; és Hel, az Alvilág 
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istennője. Ők azok kiktől még az istenek is rettegnek, s jelenlétük a világban szorongás-
sal tölti meg szívüket.  
Világfarkas [8] testesíti meg azt az agresszív erőt, mely a tudatunk legmélyén szuny-
nyad, s legyen bárhogy leláncolva, féken tartani nem lehet (20.ábra).  

 
A farkas [9] főként „a vadság, a rablás-
vágy, a falánkság és a szexuális kicsapon-
gás megtestesítője…”[10] Ő képviseli az 
ösztönös agressziót, mely a tudatot fel-
emészti, ahogy Fenrir felemésztette Odint. 
Ideiglenesen féken lehet tartani, azonban 
ezért is nagy árat kellett fizetni, hiszen ez 
csak öncsonkítás árán valósítható meg. 
Fenrír leláncolásánál Tyr fél kezét áldozta 
fel (21.ábra).  
Ugyanakkor az eddigi béklyók nem tudták 
féken tartani hatalmas erejét, s az összes 
isten azon tanakodott: vajon mikor tépi el 
ismételten a bilincsét és támad rájuk?  
Loki másik gyermeke a Világkígyó [11] 
sem veszélytelenebb testvérénél. Ereje 
túlszárnyalja a Világfarkasét, s csak egyet-
len isten képes győzelmet aratni felette: 
Thor. Érdekes módon az ő természete nem 
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olyan lobbanékony, mint testvéréé. A tenger mélyén élt s nőtt, míg körbeölelte a földet, 
azonban meglehetősen érdektelenül viselkedett az istenekkel szemben. Nem fenyegette 
őket, s ők sem őt, csak később Ász-Thor próbálta meg többször is összemérni vele az 
erejét (22.ábra).  

Lent a mélyben, a háborítatlan tengerfenéken teljes passzivitásba zuhant, amiből Thor 
rángatta ki azzal, hogy el akarta fogni. Jelentősége az Edda művekben egyértelműen 



látszik, hiszen többször is visszatér (Utgard-Loki próbái, Csodálatos halászat, 
Ragnarök). Bernáth szerint azonban roppant erejével, s mérgével folyamatos fenyege-
tést jelentett emberre, istenre egyaránt.[12] Jörmungand önszántából csak egyszer 
hagyja el a tengerfeneket, mikor eljő a Ragnarök, s megküzd Thorral. Ebben a végső 
csatában mindketten meghalnak.  
A harmadik testvér kissé kilóg a sorból, hiszen Fenrírrel és Jörmunganddal együtt a 
Világszörnyek közé szokták sorolni, azonban ő Hel,[13] ki ténylegesen nem vesz részt 
harcokban. Ő őrködik azok felett a lelkek felett, kik nem csatában estek el,[14] vagy 
nem vízbe fúltak.[15] A Ragnarök idején azonban atyja rendelkezésére bocsájtja majd 
ezeket a lelkeket, hogy harcoljanak az Arany Ászok ellen, azonban ő maga nem vesz 
részt a harcban.  

 
Helt félig holt, s félig élő asszonyként jelenítik meg (23. és 24.ábra), s egyedül uralko-
dik Niflheimben. Ide kerül idővel mindenki – Ragnarök után istenek, hősök és emberek 
egyaránt – s éppen ezért a kérlelhetetlen igazság megtestesítője. A meggyilkolt Baldurt 
is csak azzal a feltétellel engedte volna el a holtak birodalmából, ha a világon mindenki 
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megsiratja. Azonban nem siratta 
meg mindenki, hiába bizonygat-
ták neki, ki mennyire szerette.  
A Ragnarök után sok isten visz-
szatért az élők sorába köztük 
Baldur, Höd és a többi bűntelen 
isten, azonban ez arra enged kö-
vetkeztetni, hogy Hel volt az, ki 
őket visszaengedte. A bűnökért, 
amiket elkövettek az Arany 
Ászok, megbűnhődtek, s őket 
Hel nem engedte ki birodalmá-
ból, viszont belátta, hogy az em-
bereknek igeis szükségük van 
jóságos és bűntelen istenekre. 
Így ő az, aki képviselte az iga-
zságot a világban, azonban morá-
lisan mindvégig semleges ma-
radt. Nem állt senki mellé, csu-
pán megteremtette az egyenlő 
feltételeket. Hel azért ereszthette 
ki ’zombiseregét’ a végső csatá-
ra, mivel Odin is felhasználta 
saját holt harcosait a Walhallá-
ból. Ő volt a mindenekfelett álló 
törvény képviselője, hiszen bár-
ki, aki meghalt, a színe elé járult. 
Ő nem ítélkezett senki felett, 
csupán őrizte az egyensúlyt az 
élők és holtak közt. A halál előtt 
mindenki egyenlő. 
Hel birodalma azonban nem a 
keresztény pokol, hanem egy 
ősibb képzetű alvilág. Az ide térő 
lelkek nem bűnhődnek, hanem 
idővel elenyésznek, s elfeledik 
őket. Egyszerűen Niflheim az élő 
eleven világ ellentéte. A halál se 

nem jó, se nem rossz, hanem az élet velejárója. „Az élet és a halál egyetlen dolog, akár 
a kezem: a tenyér és a kézfej. De a tenyér és a kéz háta mégsem egészen ugyanaz… 
Nem lehet őket sem elválasztani egymástól, sem összekeverni.”[16]  
Végeredményben ők okoznak szorongást az Arany Ászok közt. Azonban a valódi szo-
rongást nem a Világszörnyek miatt éreznek, hanem attól tartanak, hogy azokért a bűnö-
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kért, melyeket elkövettek a teremtés érdekében felelniük kell. „Az ász isteneknek rossz 
a lelkiismerete, tartanak a számonkéréstől. Szavak esnek holmi bűnökről, esküszegés-
ről, kicsapongásokról, vérfertőzésről, istenlétük melléktermékeikről, melyeket be kelle-
ne ismerniük…”[17] Loki minderről tud, annak ellenére, hogy megpróbálták titkolni 
mindenki előtt. Ennek tanúbizonyságát is adja, mikor részt vesz azon a bizonyos lako-
mán, amit megírt a Lokasenna (Loki csúfolódik). Itt minden asgardi istennek felhozza 
valós vétkeit, s lényegében nyilvánosan megszégyeníti őket. Azok ellen a normák ellen 
vétettek, amiket együtt alkottak. Ilyen Freya vérfertőző viszonya, Bragi ’bátorsága’, 
Odin nőies viselkedése Samsey szigetén és Thor gyávasága, mikor találkozott 
Mermondival.  
Valószínűsíthető, hogy innen ered az a nézet is, hogy Loki hazug,[18] hiszen egy adott 
csoport ezeket a számonkéréseket jobban fel tudja oldani, ha hazugságnak nyilvánítja. 
Mindenki tagadta ezeket a bűnöket, s miután kiderültek, egyszerűbb volt Lokit hazug-
nak bélyegezni. Sosem fogadták be igazán Asgardba – nem volt ott sem vára, sem csar-
noka – s emiatt kritikusabb szemmel meg tudta ítélni a többieket. Azzal, hogy kitaszí-
tották lehetőséget kapott arra, hogy kívülről szemlélje a dolgokat. Ennek köszönhetően 
vált azzá az erővé, mely minden moráltól mentesen az igazságosság, erkölcsösség szol-
gálatába álljon.  
Loki és gyermekei lényegében visszabillentették azt az egyensúlyt, amit Asgard kibil-
lentett, s ez az oka annak is, hogy Odin miért nem számolta fel a nyilvánvaló fenyegeté-
seket. Lehetősége lett volna rá, azonban tudta, hogy az elkövetett bűnökért egyszer 
nagy árat kell fizetni.  
 
Rettegés – Loki a démon 
 
4.1 Testvér gyilkosság – Loki és Baldur 
 
A skandináv mitológia időfelfogásában kettős természetű. Az Edda művek elején in-
kább kozmológia jellemző, mely az ismétlődő események ciklikusságára épül, azonban 
egy ponton túl már eszkatológikussá válik.[19] Ugyanez a változás figyelhető meg Loki 
esetében is. Míg a mítoszok elején csupán figyelemfelkeltésből és szórakozásból követi 
el csínytevéseit, addig a mítoszok vége felé vicces tréfák helyett leplezett vagy nyílt 
agresszióból cselekszik. Loki a történet előrehaladtával „…fokozatosan elkomorul, és 
gonosz, gyilkos gondolatok vesznek erőt rajta.”[20] Azonban ez a fordulópont szeren-
csére pontosan tetten érhető a mítoszokban.  
„Nyolc törpe hallgat./ Egy énekel/ Lokiról, tréfáról,/ Baldur haláláról,/ fagyöngyről, 
amely süketen vérrel/ vaknak vérből áldozott.”[21] Tehát megteszi azt, amit előtte ed-
dig soha senki. Megöl egy közülük valót, Baldurt. Kivitelezése meglehetősen ravasz, de 
hiányzik az a jó kedély, mely eddig jellemezte.  
Baldur, Odin legkedvesebb fia, s mindenki egyetértett a Kilenc Világban, hogy ő a leg-
szeretetreméltóbb isten, aki valaha élt. Ő volt a megtestesült fény, boldogság és ártat-
lanság. Baldur volt a legjobb közülük, azonban a mítoszok ezt odáig fokozzák, hogy ő 
semmit sem tesz, csak elszenvedi saját tragédiáját.[22] Annak ellenére, hogy ő a tragé-
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dia főszereplője, s sok csodálatos képessége van, amivel hatni tud a többiekre, mégsem 
tudja őket befolyásolni. Az ő vezetésével egy új Aranykor nyílhatott volna meg, ha hall-
gattak volna rá. Ez volt az ő átka, s ettől valószínűleg szenvedett. Általában Loki ellenté-
teként szokták meghatározni, s tragédiájának okát is ebben szokták keresni. 
Történt egyszer, hogy Baldurt nyomasztó álmok kerítették hatalmukba, miszerint meg-
hal, s nem sokkal később bekövetkezik a Ragnarök is. Ezt senki nem akarta, így Frigg, 
Baldur anyja megesketett minden élő állatot és növényt, embert, óriást, törpöt és trollt, 
hogy ne bántsák legkedvesebb fiát. Végül is minden élőlény megesküdött, hogy soha 
nem fog ártani Baldurnak, csak egy fagyöngyöt kivéve. Frigg úgy gondolta, hogy ez a 
zsenge hajtás amúgy sem képes benne kárt tenni. Odin ekkor tett kirándulást az Alvilág-
ba, s kereste fel a Völvát, hogy tanácsot kérjen tőle. 
Nagy ünnepséget csaptak, aminek keretében mindenki megtámadhatta fegyverével 
Baldurt, azonban senki meg nem sérthette Friggnek tett eskük miatt. Lokinak ez nem 
tetszett, s női ruhát öltve kiszedte Friggből a fagyöngy titkát. Loki megkereste az emlí-
tett fagyöngyöt, s bűvölt belőle egy lándzsát. Ezt a vak Höd istennek adta, kit arra báto-
rított, hogy tegyen úgy mint a többiek, s dobja meg ezzel a lándzsával Baldurt. Mivel 
Höd vak volt, Loki segített a célzásban (25.ábra), de végső soron Höd dobta el a fa-
gyöngy-lándzsát. A fegyver pedig átjárta Baldur testét, s meghalt. Hödön bosszút álltak, 
azonban Loki szerepe nem derült ki.  
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Ő maga fedte fel később egy lakoma kapcsán, hogy ő a felelős mindezért. „Mit akarsz 
még, Frigg,/ rontó beszédet;/ folytassam-e, felelj./ Lokinak köszönd,/ hogy e földön 
többé/ nem látod lovagolni Baldurt.”[23] Ezt nagy valószínűséggel a vita hevében 
mondta ki, így akarva fájdalmat okozni az istennőnek. Első olvasatra ezt merő gonosz- 
ságból, kegyetlenségből mondta, amivel kétszeresen is fájdalmat okozott Friggnek. 
Egyrészt felemlegette halott fiát, kit annyira szeretett, másrészt, pedig elárulta, hogy ő a 
felelős ezért, s nem bűnhődött meg érte.  
Ugyanakkor megtehette volna, hogy erről hallgat, s az ő szerepe sosem derült volna ki. 
De akkor miért mondta el? Egyetlen magyarázat van: bűntudat. A gyilkosság terhe 

annyira nyomta a 
vállát, hogy nem 
bírta elviselni ezt a 
titkot. Nem mondha-
tom el senkinek, el-
mondom hát minden-
kinek. Ennek eredője, 
pedig saját haragja 
volt. Haragudott az 
istenekre, amiért eny-
nyire szerették őt, 
haragudott Baldurra, 
amiért ennyire szeret-
hető volt, s főként 
saját magára haragu-
dott, amiért olyan 
dolgot cselekedett, 
melyért súlyos árat 
kell fizetnie. Ezért 
súlyos lesz a vérvált-
ság.  
Lényegét tekintve 
Loki haragudott vala-
miért, de az okát nem 
igazán tudta – mivel 
tudat alatt saját ma-
gára haragudott -, s 
így haragjának okot 
keresett. Mivel a 
többi isten épp kéz-
nél volt, haragja rá-
juk vetült, s olyan 
dolgokat kezdett fel-
emlegetni, amikre az 
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ember és isten joggal lehet dühös, vagy épp csalódott lenne. Így saját dühére egy álokot 
hozott létre, ami azonban etikailag teljesen megalapozott volt. Ezért olyan indulatos 
Loki, mikor csúfolódott. 
Azonban arra a kérdésre, hogy miért is követte el a gyilkosságot, még nem kaptunk vá-
laszt. Loki, habár helyzete nem volt nagyon kiváltságos, de fontos pozíciót szerzett 
Asgardban. Mindenki tartott tőle, s kevéssé barátkoztak vele, de ha kellett kiálltak mel-
lette. Ebben a törékeny kapcsolatrendszerbe tört be Baldur, kit egycsapásra mindenki 
megszeretett, holott semmit sem tett le az asztalra. Nem ő szerezte meg az isteneknek a 
fegyvereiket, s nem ő csalta el Svadilfari csődőrt Asgard falaitól. Így okkal lehetett mér-
ges Baldurra. Nem tett semmit, mégis őt jobban kedveli mindenki. Azonban többiek 
mérgének oka, hiszen Baldur olyannyira ártatlan, hogy erről sem ő tehet.  
Mindezek mellett Lokival továbbra is éreztették, hogy kívülálló, s ez benne felerősítette 
a szeparációs félelmet. Ezt a félelmét vetíti rá Baldurra is. „A mechanizmus hátterében 
– természetesen nem megfogalmazottan – a következő kérdés ismerhető fel: ’Ki a fele-
lős azért, hogy nekem félnem kell a szeretett személy elvesztésétől?’ Tehát a gyermek 
felelőst, bűnbakot keres, és így alakul ki a féltékenység érzése. Gyermekkorban a félté-
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kenység érzelmé-
nek tárgya leg-
többször a fiata-
labb testvér.”[24] 
Loki félelme gyű-
löletbe csap át, 
amely nyílt agresz-
szióban csúcsoso-
dik ki, s ez vezetett 
a gyilkosságig. 
Ezzel párhuzamo-
san irigyli is 
Baldurt kivált 
helyzetéért, mivel 
neki az Arany 
Ászok szeretetéért 
nem kellett meg-
küzdenie.  
Azonban ezért a 
tettéért felelnie 
kellett. Ezt ő is 
tudta, s végül is 
ezért fedte fel ma-
gát. Lokit 
Niflhélbe száműz-
ték. Ide csak azok 
kerülnek haláluk 
után, kik vétenek a 
germán erkölcsök 
ellen. Ez Hel leg-
sötétebb tartomá-
nya. „…Nyolc 
törpe áll most./ 
Hét törpe hallgat./ 
Egy törpe meg-
halt./ Egy énekel/ 
kígyóról, méreg-
ről,/ amely lángol-
va örökké/ Loki 
arcára csö-

pög.”[25] A mítosz szerint egy barlangban kőhöz láncolva fekszik Loki, s felette egy 
mérges kígyó csepegteti rá mérgét. Ezt a mérget felesége, Sigyn egy tálba fogja fel, 
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hogy ura ne szenvedjen, azonban a tálat 
mindig üríteni kell (26.ábra). Ekkor a 
méreg Loki arcába csepeg, ami égeti, 
marja, s fájdalmában vonaglik 
(27.ábra).  
Ettől keletkezik a földrengés. Loki bün-
tetése Prométeuszéhez hasonlatos, s 
sokan párhuzamot is vontak köztük. 
Loki leláncolva lesz a Ragnarökig, mi-
kor elszabadul, csatlakozik az óriások-
hoz az Ászok ellen. Így válik a Fényes 
Istenek ellenfelévé, s emiatt rokonítják 
Luciferrel. Ő a lázadó, ki fellázadt sa-
játjai ellen.  
 
4.2 Bolondot kiszámítani nem 
lehet! 
 
Eddig bemutattam, hogy Loki hogyan 
viselkedik egy olyan közegben, ahol 
sok esetben együtt kell működnie má-
sokkal, azonban az alaptermészete, 
minden kontroll nélkül meglehetősen 
veszedelmes. Kiszámíthatatlan, csak az 
izgalom érdekli semmi más. Nem ér-
dekli, hogy mások sérülnek-e a közelé-
ben, nem érdekli, semmi más, csak az 
izgalom, s ha kell saját épségét is koc-
kára teszi. Folyton a pillanatnak él, s 
nem tervez élőre semmit. Nincsenek 
tervei, ami alapján meg lehetne jósolni 
tetteit, nem lehet rá hatni semmivel. Ez 
ennek az archetípusnak egy szélsőséges 
változata, azonban mindez még hozzá 
tartozik, hiszen belőle fejlődött ki. Az 
idők során megannyi Loki, Loge és 
marveli Loki született, s sok más karak-
ternek adott inspirációt jelenléte. Éppen 
ezért kell foglalkozni a bolond archetí-
pusával, hiszen Loki egy az elsők kö-

zül. 
„A bolond a világ nevetséges, groteszk és kaotikus, ’másik oldalát’ mutatja fel és szim-
bolizálja. Az emberi és az állati, a nevetséges és a félelmetes, a szánni való és a riasztó 
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határvonalán egyensúlyozva 
arra hívja fel a figyelmet, hogy 
a mi ’normálisnak’ tekintett, 
rendezettnek tűnő világunk 
képe mennyire viszonyla-
gos.”[26] A bolond rendszerint 
kétértelmű fogalom, ha mélyeb-
ben megvizsgáljuk. Egyfelől 
bolond az, ki tréfát űz minden-
ből, s mindenkiből bolondot 
csinál, s egyfajta görbe tükröt 
tart elénk, hogy lássuk mennyi-
re esendők vagyunk. Az ilyen 
ember többnyire hallgatóságát 
mulattatja, s különösebben sen-
kit nem bánt. Azonban a bo-
londnak van egy másik sokkalta 
félelmetesebb oldala is. Azt is 
bolond jelzővel illetik, ki nem 
törődve a következményekkel, 
önfejűen mindenkit veszélybe 
sodor, a legrémisztőbb viszont 
az, mikor ez is a célja. Mikor 
nem görbe tükröt tart elénk, 
hanem tetteivel éri el ugyanezt 
a hatást. Mások kárára akar 
szórakozni, nevetni, s semmibe 
veszi a szabályokat, amik köt-
nék a társadalomhoz.  
Loki maga a bolond archetípu-
sa, ki lehet szórakoztató, de 
félelmetes is. Segíthet és akadá-
lyozhat, szabályokat hághat át, 
szinte nevetve fittyet hányva 
mindenféle kötöttségre. Ezért 
olyan leleményes, ebben rejlik 
az ereje. Őt nem korlátozzák a 
keretek, ő az, aki megváltoztat-

ja azt. Ezért lehet oly illékony, mint a tűz, mely fényt visz mindenhova, de meg is búj-
hat az arcunk alatti sötétségben, s tudja azt, amit tudni nem merészelünk. Ettől olyan 
félelmetes. Mindez pedig a XX. század folyamán különféle karakterek révén felszínre 
került.  
Lokinak van egy igazán szórakoztató oldala is. Sok esetben űzött tréfát másból, mikor 
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levágta Sif haját, de saját magát sem kímélte. Mint láthattuk korábban sokszor éretlen 
viselkedése keverte őt olyan történetekbe, ahol bohócot csinált magából. Egy ízben az 
Arany Ászok úgy menekültek meg Skaði óriáslány haragjától, hogy Lokinak meg kellett 
nevettetnie őt.[27] Ez mindenképp mutatja, hogy eme tulajdonsága kezdettől fogva meg-
volt.  
Akárcsak az udvari bolondok, ő is magából és másokból űzött gúnyt, s ez ábrázolására is 
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rányomta bélyegét. Főként a XX. század vége felé jelentek meg olyan filmek, könyvek 
képregények, ahol Loki személyét konkrétan a bohócokkal, vagy éppen az udvari bo-
londokkal egyesítették (28.ábra). 
Legszembetűnőbben a bohóc megjelenését (29.ábra) Stan Lee hozta össze a Marvel 
Univerzumban Lokival, ahol a többi szuperhős mellett a skandináv panteon is helyet 
kapott. A képregényekben marveli Loki – nem ugyanaz a Loki, aki a THOR című film-
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ben szerepel – ruháját minden ízében a középkori udvari bolondok öltözéke ihlette. 
Gondoljunk csak a jellegzetes cikcakkos gallérra, illetve a hosszabb szoknyaszerű ruhá-
zatára (30. és 31. ábra).  
Jelleme azonban kevéssé humoros, mint a fentebb bemutatott példák. Itt inkább már 
azzal a Lokival állnak szemben a szuperhősök, ki elindította a Ragnarököt. Tehát itt 
már ő a megtestesült gonosz, ki pusztítást akar hozni az istenek és emberek fejére, 
azért, hogy hatalomhoz jusson. Ez a karakter mentes mindenféle humortól, s játékos-
ságtól, ami az eddikus Lokira még jellemző volt. Marveli Loki itt már nyíltan agresz-
szív, ugyanakkor az eredeti archetípusnak ez igenis része volt.  
Sok történetben megjelenik még ugyanez az archetípus, azonban utolsónak egy olyan 
karaktert mutatok be, ki végsőkig kimeríti a bolond negatív oldalát, a félelmes bohócot. 
Az egyik legismertebb alakja Joker, s bár akármelyik változatát bemutathatnám, én 
inkább a Christopher Nolan féle adaptációt részesítem előnyben. Az a Joker lényegében 
az összes képregényes elődjének esszenciája (32.ábra). Múltjáról semmit sem lehet 
tudni, annak ellenére, hogy többször mesélt róla, azonban mindig teljesen más történe-
tet adott elő.  
Akit teljesen hatalmába kerít a bolond archetípusa, mindenféle kontroll nélkül, olyan 
pszichopata (antiszociális) személyiséggé válik, akár Joker. „Impulzív, nem képes előre 
tervezni: Jokernek ugyan vannak jó kis játszmái (mint az intelligensebb pszichopaták-
nak sokszor), de célja szimplán a rombolás, nem valamiféle ördögi terv megvalósítása. 
Fel is teszi a költői kérdést: ’úgy nézek ki, mint aki tervez?’, majd kifejti, hogy pont a 
terveket szövögetőket akarja szembesíteni saját ostobaságukkal.”[28] Joker sosem bánt 
meg semmit, s sosem foglalkozott mással, csupán azzal, hogy valamiféle izgalmat él-
hessen át. Kereste a lehetőséget az újabb és újabb konfliktusokhoz, szinte cél nélkül.  
 
Összefoglalás – Árnyék 
 
Loki elemzésével, ismertetésével olyan kérdésköröket is érintettem, melyek mai napig 
aktuálisak maradtak. Társadalmunk ugyan változott, viszont az emberek nem. Olyan 
problémákat tártak fel Loki történetei, amik a mai napig kétséget ébresztenek és érzé-
kenyen érintenek, pl.: homoszexualitás, kiközösítés, idegengyűlölet, testvériség, félté-
kenység, testvéri gyűlölet és bűntudat. Ezek mind olyan témák, amiket máig nem oldot-
tunk fel, s meglehetősen ellentétes a megítélésük.   
Loki a bennünk élő démon, aki főként vágyainknak engedne utat. Sokan úgy vélik ez 
lelkünk sötét oldala. Nincs igazuk. Ha ezt a démont megtagadjuk és elfojtjuk, saját ma-
gunkat csonkítjuk meg. Ő a mi részünk, s nem élhetünk nélküle. Ő ad színt a kapcsola-
toknak, ad célt a tetteknek, s miatta hálás, bosszús, szerelmes vagy épp haragvó az em-
ber. Ha ezt elnyomjuk, magunkat nyomjuk el, s akaratunk válik igazi béklyónkká.  
Freud az elfojtás elméletét igen szemléletesen egy előadó teremben tartott hangoskodó-
val, rendbontóval illusztrálta. Ezzel megmutatta, hogy a nem kívánatos érzelmi beállí-
tódást vagy épp emléket, akár a rendzavarót eltávolították a teremből. Így tovább foly-
hat a munka – ebben a példában az előadás. Ám a rendbontó továbbra sem szűnik meg 
– nem halt meg ennek hatására –, hanem nem épp áldásos tevékenységét az ajtón kívül 
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folytatta, így is zavarva az előadást. Freud abban látta a megoldást, ha valaki közvetítő-
ként odamegy a zavargóhoz és elmagyarázza neki, hogy: ’ezt nem szabad, de ha meg-
ígéri, hogy csendben marad, akkor bent maradhat’. Tehát ezzel a zavaró tényező - le-
gyen az nem megfelelő érzelmi beállítódás, vagy emlék – nem lehet kizárni, hiszen a 
részünk. Ha kizavarjuk a teremből (a tudatunkból) attól még kint lesz (a tudatalattink-
ban) s tevékenysége igenis hatással lesz a teremben lévőkre (tudatos cselekedeteinkre) 
is.[29] A problémát tehát nem lehet úgy megoldani, hogy eltemetjük. Meg kell értenünk, 
s tudatossá kell tennünk azt az okot, hogy miért reagáltunk így vagy, hogy miért váltotta 
ki bennünk ezt a reakciót. Ha megvan az ok, akkor már lehet kezelni a helyzetet vagy 
későbbiekben a hasonló szituációkat elkerülni. 
Loki itt a rendbontó, s láttuk mi vezet ahhoz, ha teljesen kizárják őt a teremből 
(tudatból). Később megerősödve visszatér, s romba dönti a termet, ahogy Asgarddal 
tette, mikor eljött a Ragnarök. Először azokat veszi el, amik a legkedvesebbek, az emlé-
keket, s megmérgez mindent, amihez hozzáér (itt a társas kapcsolatokra utalnék). Idővel 
már a tudat is feladja ellene a harcot, hiszen sokkalta nagyobb erőket képes megmozgat-
ni, mint hinnénk. Egyetlen archetípus, azonban mindközül a legelemibb, s Nolan bemu-
tatta, hogy nagyon szélsőséges helyzetben a bolond archetípusa hogyan manifesztálód-
hat.  
Mindenkiben ott lapul egy Joker, de kordában tartjuk erejét és befolyását Haenír adomá-
nyával, az akarattal. Loki testesíti meg legbensőbb vágyainkat, legsötétebb álmainkat, 
amit mindenki elől titkolni szeretnénk. Ez a feltétele a társas kapcsolatoknak, ezért ve-
zették be őseink a tabu fogalmát is. Azonban ő nem gonosz. Ha akaratunk elég erős, s 
irányítani tudjuk, ugyanakkor figyelembe is vesszük létezését, segítségével bármit elér-
hetünk. Nem leigázni kell ezt az archetípust, hanem együttműködni vele, szimbiózisban 
kell vele élni. Neki szüksége van az akarat irányítására, hogy ne pusztítsa el környezetét 
és önmagát, az akaratnak meg szüksége van erre a teremtő erőre, mely olyan, mint a tűz. 
Az Eddák erre tanítanak minket.  
Lokinak szüksége van Odinra, a bölcs öreg vándorra, ki mindent ismer, de nem uralko-
dik mindenen, s fordítva. A szívnek kell az ész, hogy kordában tartsa, de az értelemnek 
pedig az érzelmek adják meg a célt. Ennek egyensúlyát csak az akaratunkkal vagyunk 
képesek elérni, s ki-ki saját döntése alapján mérlegeli, miből mennyi kell neki. Freud 
fogalmaival élve Loki és Odin legalapvetőbb ösztöneink projekciói, Odin az életösztöné 
– hiszen ő teremtette a világot, s gyarapította saját tudását -, Loki pedig a halálösztöné. 
Azonban ez a halálösztön nem csak pusztítani képes, hanem végtelen bölcsességgel is 
felruházza az embert, s megtanítja elfogadni az elkerülhetetlent. Tehát „…tényleg arról 
van szó, hogy minden bonyolult lelki történésünkben van egyfajta kibontakozó, pozitív, 
felépítő tendencia és egyfajta destruktív, agresszív, egyfajta leépítő tendencia, és a kettő 
elegyéből áll össze a szeretet, a szerelem, a barátság és lehetne folytatni.”[30] 
Loki morálisan semleges, ő csupán azt az izgalmi állapotot testesíti meg, ami különféle 
asszociációk révén intenzív érzelmekké alakulnak. Így ő nem gonosz, s nem is jó. Ő a 
teremtő kreativitás, a tűz, mely meleget ad, de el is emészthet. „Tűz tüzet szít,/ láng lán-
got lobbant,/ ég, míg el nem enyészik./ Emberi szóból/ születik a tudás,/ tompultságból a 
tudatlanság.”[31] 
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Torday Tamás egy novellájában éppen azt a kérdést vizsgálja, hogy a modern ember-
nek szüksége van-e ősi isteneikre. Egy tárgyalás keretében ezt vitára is bocsájtották az 
istenek körében, s sorra kerültek bele a zsákba azok az istenek, kikre már ’nincs szük-
ség’. Egy isten maradt csak kint: Loki a hazugság istene. Ő azonban azzal érvel mara-
dása érdekében, hogy a mai világban a bürokrácia mellett a hazugság irányítja azt.[32] 
Azonban Loki kíváncsisága mindenkiénél nagyobb volt, s a többi isten után ment, köz-
ben kiengedve hallhatatlan társait. „S mivel mind a magas eszmék így kiszabadultak… 
nemhogy rossz irányba mozdul a világ, s hazudnak, lopnak, csalnak tovább az embe-
rek, hanem megvilágosodnak mind a maguk hitében, s bölcsekké válnak. És hatalmas-
ságukban nem rettegik majd a másik hatalmast, hanem úgy szólítják majd, testvérem, s 
mind a csillagok felé fordítják elméjüket… És ez így van jól.”[33] 
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2007. (94-95.oldal) 
5. Mácsik Gábor: A skandináv mitológia; Szerzői kiadás, 2012. (21.oldal) 
6. Neil Gaiman: Amerikai istenek; Szukits könyvkiadó, Szeged, 2003. (318-335.oldal) 
7. „Nevének eredeti formája valószínűleg fen-hrísúlfur: ’mocsári farkas’ lehetett.” For-
rás: Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (309.oldal) 
8.Fenrírt nevezik még Þjóðvitnirnek, Frékinek is, s az ő fiai Skoll (Napűző) és Hati 
(Holdűző) farkasok, kik elnyelik a Napot és a Holdat.  
9. Érdekes megjegyezni, hogy a magyar nyelvben eredetileg a ’farkas’ egy leíró név, 
tehát nem az állat saját neve, hanem körülírás. Egy olyan állat, aminek farka van 
(farokkal rendelkező, farkas). Tehát a magyar nyelvben tabu állatnak számított, s nevét 
sem lehetett kimondani, ez odáig ment, hogy manapság már csak ezen a néven ismer-
jük ezt az állatot.  
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10. Hoppál Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György: Jelképtár; 
Helikon Kiadó, 2004. (83.oldal) 
11. Jörmungandot hívják még Miðgarðsormsnak (Földöv), Midgardswormnak 
(Világféreg, Világsárkány, Midgard-kígyó). 
12. Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (338.oldal) 
13. Az „…angol hell (’pokol’) szó a skandináv halálistennő (Hél) nevéből ered. A szó 
ugyanis az istennő birodalmát is jelentette, ahogy Hádész is egyaránt utalt a görög alvi-
lágra és annak istenére. A germánoknál Hél megfelelője Hélia volt. Az északi területen 
a hell szó átvette a latin infernus szerepét, amely annak idején ugyanígy váltotta a görög 
Hádészt.” /Forrás: Alice K. Turner: A pokol története; General Press kiadó, Budapest 
(148.oldal) 
14. A csatában elesett hősök, Odin csarnokába kerülnek, a Walhallába. 
15. A vízbefúltak Ran tengeri birodalmába kerültek. Forrás: Eric Christiansen: Vikin-
gek; Szukits könyvkiadó, Debrecen, 2008. (260.oldal) 
16. Ursula K. Le Guin: A legtávolabbi part IN: Ursula K. Le Guin: Összes Szigetvilág 
története, Első kötet Szukits könyvkiadó, Debrecen, 2004. (241.oldal) 
17. Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (19.oldal) 
18. Például Izlandon van egy szólás, ha valaki hazugságokat, vagy ostobaságokat hall-
gat arra azt mondják, hogy ’Loki kalandjait hallgatja’. /Forrás:  Mácsik Gábor: A skan-
dináv mitológia; Szerzői kiadás, 2012. (68.oldal) 
19. Sz. A. Tokarev [főszerk.]: Mitológiai enciklopédia I.; Gondolat, Budapest, 1988. 
(565.oldal) 
20. Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (18.oldal) 
21. Pongrácz Ágnes: Az utolsó kupáig IN: Tar Károly [szerk.]: Skandináv helyőrség; 
Ághegy könyvek (158.oldal) 
22. Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (18.oldal) 
23. Loki csúfolódik 28. 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) 
24. Dr. Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió; Tankönyvkiadó, Budapest, 1979. 
(52.oldal) 
25. Pongrácz Ágnes: Az utolsó kupáig IN: Tar Károly [szerk.]: Skandináv helyőrség; 
Ághegy könyvek (159.oldal) 
26. Hoppál Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György: Jelképtár; 
Helikon Kiadó, 2004. (45.oldal) 
27. „Ekkor Loki egy zsinórt vett elő, az egyik végét egy kecske szakállára kötötte, a 
másik végét a saját heréjére, és ahogy elkezdték oda-vissza huzigálni egymást, mindket-
ten hangosan visítoztak kínjukban. A végén Loki Skaði térdére vetette magát, mire a 
lányból kitört a nevetés.” A költészetről 3. rész /Forrás: Bernáth István: Skandináv mi-
tológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (121.oldal) 
28. Bujdosó Bori: Batman az elmebetegek között /Forrás: Origo.hu http://
www.origo.hu/filmklub/blog/osszeallitas/20120729-christopher-nolan-batman-
figurainak-pszichologiai-elemzese-joker-macskano-bane-harvey.html  
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(Közzététel: 2012.08.01.) 
29. Sigmund Freud: Pszichoanalízis; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1990. (43-
44.oldal) 
30. Dr. Balogh Tibor: A pszichológiai elméletépítés néhány alapvető időszaka; Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. (77.oldal) 
31. A Fenséges beszéde 58. vers N. Balogh 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) 
32. „Mind az összes többi mit mond? Légy jó, irgalmas, hatalmas, bölcs. Ilyesmik. Tü-
relmes, figyelmes, nyitott. Mit mondok én? Legyél nyomorult, és megesik rajtad az 
irgalmasok szíve. Legyél figyelmetlen, és odafigyelnek helyetted is a figyelmesek. Le-
gyél esendő, s vigyáznak rád a hatalmasok, mert nem tartanak tőled. Legyél kegyetlen, 
hogy kihasználhasd a kínálkozó lehetőségeket. És legyél körmönfont, mert ez ment 
minden helyzetben, nem pedig a tudás, vagy a jóakarat. Hát nem így él ma minden em-
ber?... A világ igazi rendje ez, és az emberek is egyre inkább ölni és árulni fogják egy-
mást, hogy mennél többet összeharácsolhassanak; s hogy mi célból? Azért, mert semmi 
más céljuk nem maradt. Hiszen csak én vagyok kinn a zsákból; ugyan kit tisztelnének, 
ugyan milyen eszét követnének, ha nem a hazugság és cselszövés útját?” /Forrás: 33. 
Torday Tamás: Loki – avagy hazudik-e? IN: Drienyoszki Eszter [szerk.]: És ez így van 
jól; Underground kiadó, Budapest, 2010. (122.oldal) 
Torday Tamás: Loki – avagy hazudik-e? IN: Drienyoszki Eszter [szerk.]: És ez így van 
jól; Underground kiadó, Budapest, 2010. (123.oldal) 
 

Benczédi Ilona könyvespolca 



    Gaál  Zoltán és Kovács katáng Ferenc 
verses levelezését tartalmazza a Fák egy-
más között címmel az Ághegy Könyvek 
sorozatban megjelent  legújabb könyv. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arne Svinger egy Hubert nevű kisfiúról írt 
könyvsorozatából két, nyolc évnél időseb-
beknek való történetet fordított magyarra 
Kovács Ferenc Hubert kalandjai címmel. 
A szépen illusztrált gyermekkönyv a Pont 
Kiadónál jelent meg. 
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ÉN VOLTAM EZ! 
 

„A kőfalról, amely az ódon kolostort határolta, 
már lekopott a vakolat, de ahol a vakolat 
megmaradott az esőverte, szürke falon, vörös 
krétával és szénnel írott nevek voltak láthatók. 
Az ákombákomok között tűnődve keresgélt 
Szindbád a téli alkony  pirosló fényében, és 
igen nagy volt a boldogsága, midőn a félig 
lemosott, lekopott írások között vörös krétával 
írott S betűt fedezett fel. "Én voltam ez!" - mond-
ta magában, és hirtelen a német kereskedő 
táncoló boldogsága jutott eszébe, aki a Len-
gyelnyereg barlangjában megtalálta tíz év 
előtt otthagyott névjegyét.”     /Krúdy Gyula/ 
 
A sors, ha nem is iróniájából, de mindenkép-
pen játékos hajlamából fakadóan Kovács Ka-
táng Ferenc könyvét Nyíregyháza felé a vona-
ton, egy egyébként szomorú családi eseményre 
való utazás közben olvastam.  Ez az út egyéb-
ként is mindig a feltöltődés ideje, nem képlete-
sen, szó szerint: leszállok otthon, lelépek a 

földre, beszívom az ottani levegőt és árad belém a sok, évek alatt elfelejtett kép, hang-
foszlány, arc, emlék. Nem a megyeszékhelyen nőttem fel, most sem az a végállomás, de 
ismerem annyira, mint a tenyeremet. Azt sem nézegetem mindig, de tudom, hol futnak a 
fő vonalak, tudom, melyik hol szakad meg, tudom, minden gyerek tudja, hogy milyenek 
az élet-kilátásaim. A szerző ott született, ott nőtt fel, a könyv történetei is onnan indul-
nak. 
  A másik helyszín Norvégia. Húsz évesen jártam ott először és nem tudok szaba-
dulni a hangoktól, az arcoktól, a képektől. Oslo, Hamar, Lillehammer, Otta. És persze 
Liagard.  Azóta fejben (lélekben?) két otthonom van. A kettő között telepedtem le. Az 
egyik felé a háromszáz kilométer ugyanannyi, mint a másik felé a több mint másfélezer. 
A két otthon között ingázom, olvasok, ringat a vonat. 
 Visszamegyek a jó pár évtizeddel ezelőtti Nyíregyházára, bejárom az belvárosi 
utcákat, látom a zárt udvarú házakat, érzem a savanyú korhelyleves illatát a Tölgyes 
csárdából kiszivárogni, ahogy sétálok kifelé a városból a Sóstói úton. Hallom, ahogy 
felzúg a szurkolótábor a kihagyott helyzettel szinte egyidőben a pálya körül, ahol az 
Apa tölti a vasárnapjait, vagy ahogy a  gyerek író unokaöccsével bifláztatja a Petőfi-
verseket, történelemleckét.  Aztán átugrom Norvégiába, Lillehammerben irodalomfesz-
tivál van, a múltkor ráakadtam a facebookon, ott recenziókat, interjúkat találtam, itt még 
a fogadáson is részt veszek és hallgatom Maud nem szokványos – vagy ki tudja – élet-
történetét.  Aztán újra: Budapesten járok, olyan szemmel nézem a várost, mintha most 
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látnám először, és így, ilyen kritikus szemmel, tényleg most látom.  
 A könyvnek különös „műfaji” megjelölése van a belső borítón: „Séták”. Séta a 
helyszíneken, az időben, néha tyúkszemlépésben, néha nagy lendülettel. Bejárás, hely-
színi szemle. Hol egyedül, hol az Apa, Rocki, a gyerekkori barát vagy éppen Hamsun 
társaságában. Hol Nyíregyházán, Oslóban, Madeirán vagy a norvég hómezőkön. Hol 
valamikor a múltban, hol nagyon is most. A komoly vagy komolytalan, soha nem vá-
lasztott hivatások között. Aztán, mintha egy hálózat központjához, visszatér a lakásba, 
festmények, kisplasztikák, John Coltrane átszűrődő szaxofonjátéka, a csöpögő csapok és 
a szomszédok csoszogásának zajai közé. Séta csukott szemmel, éjszaka. Mint egy men-
tális térképen, félúton Nyíregyháza és Oslo között, több idősík és helyszín csillagtúra-
szerűen bejelölve, kirándulásokat teszünk, de mindig ugyanoda érkezünk vissza. Felvil-
lanyoznak a nevek, akik nyomot hagytak ezen a térképen akár egy grafika, kiállítás, 
színházi előadás vagy könyv formájában, széles a spaletta, Vasarelytől Ibsenen át IV. 
Károlyig. És ott van, kitüntetett helyen Krúdy, Hamsun, Márai – és az irodalmat értő-
tolmácsoló barát, Bánffy György. De nyomasztó is ez a szemrevételezés, a számbavétel, 
önkéntelenül is elkezdek szortírozni a lakásban, keresem azt a néhány dolgot, ami fontos 
és talán megmarad. Kinek? 
 Egyik kedvencem a Séták a mélyben – háttal nekem. A szerző saját magát követi, 
egy „kellemetlen fickót”, egy látomást egész nap. Alkalma van megfigyelni az egyéb-
ként ismerős mozdulatokat, gesztusokat. Együtt feszengenek a társaságban. Kicsit arra 
emlékeztet, amikor kisgyerekként hosszú perceket eltöltöttem a fésülködőasztal oldalról 
behajtott két szárnya előtt, igaz csak oldalról láttam magam, de bámultam bele a tükör 
mélyébe, hogy vajon az a sokadik azonos-e még velem vagy önálló életet él. Vajon hová 
megy, amikor újra kinyitom a tükör tábláit? Akkora a távolság, hogy biztosan saját élete 
van – és beleborzongtam. A szerző követi önmagát és egy ponton átveszi az irányítást: 
megtartja előadását. Nagy a siker. „Csak az első sorban tátong egy üres szék, oda egy 
szkeptikusan fürkésző alakot képzelek, nem tudok szabadulni tőle. Tudom, hogy min-
denki más mellett neki kell leginkább megfelelnem.” 
  Kollázshoz is hasonlíthatnám (mint ahogy előkerül ez a technika az utolsó olda-
lakon, a szerző maga babrál vele), ez az érzésem, amikor leteszem a könyvet, de az már 
sok volna. Komolyság, az élet különböző térfoglalásaira való rácsodálkozás, ítéletmon-
dás és humor – ez mind ott van a sorokban, a sorok között. Forognak a fejemben a dol-
gok, leszállok a vonatról, és mert nem hoztam virágot, egy virágüzletet keresek. Az 
nincs, az egyetlen kis bódé az állomással szemben, ami volt, kipakolós ruhásbolttá ala-
kult. Nem baj, elindulok gyalog a Széchenyi utcán. Van egy órám a buszig. Sétálok 
egyet. 

Bancsik Ágnes  
 
  
 
Kovács katáng Ferenc: Krúdy-kalucsni, Hamsun-köpönyeg, Napkút kiadó, Bp., 2013.) 
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      Második, javított kiadásban az Ághegy Könyvek Gaál Zoltán indította Cultifex Kia-
dójának gondozásában,  kiadásában jelent meg a Svart på vit (Fekete fehéren) címmel 
Gáál Zoltán svéd nyelven írt verseskötete. 
      Karinhy Márton Ördöggörcs című könyvét Moritz László kezdeményezésére Imre 
Márta, Sántha Judit, Sall László, Fenyő György, Thiringer Klara, Palotai István és Új-
vári Tünde és Robert Måshult közös munkával ültették svéd nyelvre. A Djävulskramp 
borítóján Moritz Lívia festménye. 
       A Hommage Tomas Tranströmer az Ághegy műhelymunkája. Ünnepélyes bemu-
tatója a stockholmii Magyar Nagykövetség tavaszi műsorában szerepel. 
        Robert Nestall Neufeld Robert egyik írói neve. Tiltott éden című izgalmas fan-
tasztikus regénye  századunk  végén játszódik. 
        Tar Károly: Hajnalban vadnyuszik ablakom alatt című regénye az Ághegy 
Könyvek sorozatban és az Erdélyi kiskönyvtár sorozatban is megjelent. 

Kisgyerekek játékos torna-
gyakorlatait tartalmazza ez 

a kiskönyv, amelynek  
rajzait a Munkácsy-díjas  

Soó Zöld Margit készítette.  



Kertész Anni: Kacsák (kerámia) 



Neufeld Robert 
 

A Káin konferencia 
 

„Testvéred vére felkiált hozzám”  
 (Teremtés 4.) 

 
„Megállj csibe megdöglesz!”Ezt kiáltotta le a nyilas suhanc az első emeletről, és a pus-
kájával célba vett. A ravaszt nem húzta meg, helyette egy nagyot röhögött. Az udvaron 
körülbelül százan álltunk, valamennyien a Népszínház utca 59-es számú csillagos ház 
lakói. A nyilasok aztán kivezényelték a férfiakat az utcára, és egytől egyig agyonlőtték 
őket. Köztük anyai nagyapámat, Meschel Oszkárt is, anyám szeme láttára. Hét éves kis-
gyerek voltam, de ezt az emléket magammal hordozom azóta is és most, hogy látom és 
hallom, hogy Magyarország merre tart, szólnom kell. Ezt a novellát tehát több helyre el 
fogom küldeni.  Bármilyen visszhangja is lesz, vállalom. Feltehetően jönnek majd anti-
szemita ocsmányságok, esetleg meg is fenyegetnek. Vállalom azt is. És ezzel csak azt 
teszem, amit minden gerinces ember megtenne az én helyemben.  
Tisztelt olvasó! Szánjon rá egy kis időt, és olvassa el, ami itt következik. 

Neufeld Róbert  
Stockholmban, anno 2013 

* 
 
Ifjabb Breczka Imre élvezettel dörgölte hátát a BMW kényelmes, testreszabott ülésének 
támlájához. Önkénytelenül is mosolyra húzta a száját, amint a sebességmérő elérte a 
száznyolcvanat. A rutinos autóvezető ügyesen lavírozott az M7-es kocavezetői között, 
sávról sávra áttérve, és ha kellett itt-ott hosszan rádudálva egy-egy idiótára, aki nem tért 
ki elég gyorsan az útjából. Breczka imádta a sebességet. Rendőri beavatkozással nem 
számolt, mert az már a fehérvári letérőnél megtörtént, ahol száznegyven kilométeres 
óránkénti sebesség miatt ötvenezer forintos bírságot róttak ki rá. Kétszer ugyanoda nem 
csap le a villám, gondolta, ezért abból indult ki, hogy Lepsényig nem lesz több ellenőr-
zés. A műszerfalon az óra fél hármat mutatott, tehát volt még ideje jócskán. A füredi 
Anna Grand szállóba, ahol az év legfontosabb eseményére gyülekeztek az ország legtett-
rekészebb emberei, őt csak úgy öt óra felé várták.   
A kocsi tovább száguldott vele, miközben gondolatai a balatonfüredi konferencia körül 
forogtak. Megint elmosolyodott, és gondolatban kalapot emelt a konferencia megrende-
zése mögött álló személyek előtt. Micsoda ötlet volt, a Wannsee konferencia mintájára 
Árpádsávos konferenciát megrendezni a Balaton mellett! Méghozzá az ottani, legelőke-
lőbb szállóban. Igen! Így kerül most a Magyar Tenger a térképre, mint ahogy az a légy-
piszoknyi, kis német tó került negyvenkettőben. Breczka hangosan felnevetett. A nem-
zetközi zsidó sajtó seggre fog esni, hahotázott. Mi magyarok most ismét nemzetközi 
hírnevet szerzünk magunknak. Elkomolyodva tovább fűzte a gondolatait. Igen, nemzet-
közi hírnevet. De nem olyan hírnevet mint amilyet a nyugati televíziós csatornák adnak 
rólunk. Mert azok nem értik meg, hogy miről van szó. Azok nem értenek semmit. De mi 
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majd megmutatjuk nekik. Mi majd megoldjuk a kombinált zsidó és cigány problémát. 
Méghozzá véglegesen. A tervekkel mindenki meg lesz elégedve, még a Nyugatról meg-
hívott vendégek is.   
Breczka Imre a Mindent Nekünk mozgalomnak volt tagja, idestova már vagy tíz eszten-
deje. A mozgalom szerény létszámmal indult ugyan még a rendszerváltás előtt de a 
lelkes, akkor még titkon munkálkodó alapítókat az alacsony létszám egyáltalán nem 
zavarta. Tudták, hogy elveiknek több tízezer követője van, ha nem még több, ezért a 
mozgalmat azonnal pártnak kiáltották ki. A párt harcos, minden ellenállásnak könyörte-
len eltiprást ígérő programját óriási dobra verték, ezzel kisajátították a Szebb Magyar 
Jövő megteremtését saját maguknak, a többi honfitárs véleményének kikérése nélkül. A 
párt célkitűzései Breczka világnézetével egy az egyben megegyeztek. Végcélnak termé-
szetesen a hatalom átvételét tűzték ki, ha kellett - legalábbis egyenlőre - más, hasonló 
célkitűzéseket, vagy legalább rokon elveket melengető pártokkal való együttműködés 
útján. A pártprogram legfontosabb pontjaként az ország idegen, belső elemektől való 
megtisztítása lett kitűzve. Egy igazi, tiszta magyar honban zsidóknak, cigányoknak, 
szocialista és liberális szarháziaknak nem lesz helye. Ezt mondta a pártvezér megnyitó 
beszédében, ez volt a párt fő ideológiai vonala ma is, csak éppen még keményebb sza-
vakkal kifejezve, mivel a mai szurkolótábor már a Parlamentben volt képviselve a Job-
bik által, és a jelenleg hatalmon lévő párt úgyszólván minden szélsőséges kitételt, de 
még megmozdulást is, csak egy kézlegyintésre méltatott. Más szóval, az út és a cél 
nemcsak holmi fantázia szüleménye volt, hanem színtiszta valóság. Ezért mindenhol 
nyugodtan túl lehetett lépni a tisztesség, a becsületesség és az emberiesség határát. Sőt, 
sok esetben a törvényszabta határokat is, mivel nagyobb kellemetlenségekkel nem kel-
lett számolni.  
Breczka ízig vérig zsidógyűlölő volt, habár zsidóval még sohasem volt dolga. Azt per-
sze nem tudhatta, hogy az édesanyját egy zsidó orvos mentette meg, amikor négy évvel 
korábban mindkettőjüket kórházba szállították egy autóbaleset után. Amikor az osztá-
lyon felébredt, bemutatkozott neki Nógrádi Ferenc sebész és elmondta, hogy egy általa 
sikeresen végrehajtott, közel nyolcórás műtét megmentette az édesanyja életét. Breczka 
hálásan szorongatta az orvos kezét és fogalma sem volt arról, hogy a tanár úr családi 
neve valamikor egészen más, németesen csengő név volt, amelyet az apja vetett le 1938
-ban, hogy a saját és családja életét megmentse. Ami a Miatyánk és a Katekizmus beta-
nulásának ellenére is csak részben sikerült.  
 
A zsidógyűlöletet apjától örökölte. Idősebb Breczka Imre a nyilas korifeusnak, Endre 
Lászlónak volt hajdan egyik leglelkesebb híve és egyben sofőrje is. 1945. január máso-
dikán Endre helyettese elküldte egy Lázár utcai címre, egy korábban zsidó család lakta 
nagy lakásba, azzal a feladattal, hogy a lakásból huszonkét, kereteiből gondosan kiemelt 
és becsomagolt festményt hozzon el. Amikor Breczka papa kezdte a képeket az autóba 
rakni, megszólaltak a szirénák. Sietve befejezte a rakodást, de még száz méterre sem 
volt a rakodóhelytől, amikor a házat bombatalálat érte. A dobhártyája beszakadt a lég-
nyomástól, mire leállította a kocsit, kiszállt és behúzódott egy kapu alá. Szerencséje 
volt, az utcára több bomba nem esett de a háznak, amely előtt az imént parkolt, már 
csak a hátsó falai álltak. Előtte az utcát többméternyi törmelék halom zárta el. Idősebb 
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Breczka már régen belátta, hogy a háborúnak hamarosan vége lesz. A nyilas kormány 
tagjai és a pártszolgálatosok legtöbbje várhatóan menekülni fog, természetesen Endre 
László is és vele a stáb. Gondolt egy merészet és nagyot. Amikor a riadót lefújták haza-
ment és a fáspincében elrejtette a huszonkét festményt. A megbízójának azt mondta, 
hogy a kérdéses házat csak a riadó után tudta megközelíteni, és akkor is hiába, mert ott 
csak romokat talált. A festményeket soha nem merte elővenni de a fiának elmondta, 
hogy léteznek és azt is, hogy hol rejtette el őket.  
A rendszerváltás után megnyíltak az ország kapui a nemzetközi piac felé, így a fiatal 
Breczka számára is elérkezett a cselekvés ideje. 1992 és 1997 között sikerült neki hat 
különböző ország kisebb aukciós cégein keresztül egyenként eladni tizenöt képet. A 
befutott összeget, majdnem ötmillió dollárt, német és osztrák bankoknál helyezte el, 
kétmillió forintot pedig részletekben hozott haza Bécsből, ahová évente többször ment 
ki. 1998-ban egy nagyobb összeget invesztált az egyik német számítógépes cég helyi 
gyáregységének tőzsdei bejegyzése alkalmával. A részvényeket két hónappal az iparág 
2001-es összeomlása előtt eladta, a nyereségből megvett egy nyolcszobás rózsadombi 
villát és valóra váltotta régi álmát, vásárolt egy BMW autót a javából. A maradékból, 
meg a külföldön elhelyezett összegekből azóta is királyi módon élt. A hét megmaradt 
festmény pedig nappali szobájának falait ékesítette.        
Az egyik hosszú kanyar után feltűnt a Besenyő major pihenőt meghirdető tábla. Hirte-
len kedve támadt egy feketét meginni. Lassított amint a távolban meglátta a fogadó 
épületét, és amikor elérte a letérőt, behajtott. Mire az önkiszolgálónál sorra került, már 
nemcsak egy feketét készíttetett magának, de egy szalámis zsemlét is kért hozzá.   
Leült az egyik asztalhoz. Két kockacukrot tett a csészébe, aztán nagyot harapott a 
zsemléből. Elővette a konferencia napirendi pontjait, és megint átolvasta őket. Úgy 
vélte, hogy egy-két fontosabb pontot ki kellene egészíteni. Tollat vett elő, kiitta a mara-
dék kávét, megtörölte a száját egy szalvétával és eltolta magától a csészét. Aztán je-
gyezgetni kezdett.  
Éppen a második feljegyzésnél tartott, amikor a mellette lévő asztalhoz két férfi ült le. 
Egy pillantást vetett rájuk, aztán visszatért az íráshoz. A két férfi azonban olyan témá-
ról kezdett beszélgetni, amely felkeltette az érdeklődését. Úgy tett mintha jegyezgetne 
de figyelmét most már a  mögötte folytatott beszélgetés kötötte le. Az egyik férfi éppen 
a Mindent Nekünk mozgalomról tett említést. Újabb pillantást vetett rájuk. Lesír róluk, 
hogy külföldiek, állapította meg. Egy kicsit jobban elfordította a székét, így még kevés-
bé tűnt fel, hogy hallgatózik.   
Furcsa nép vagyunk. Nekünk mindig kell egy bűnbak. Régen a zsidó volt a bűnbak, 
most a roma. Na meg a kommunisták. 
Ne hidd! Az igazi bűnbak ma is a zsidó. És mindig is ő lesz. És ezeknek az emberevők-
nek a zsidó egyértelmű a kommunistával. Minden zsidó kommunista, a kommunisták 
zöme pedig zsidó. De a tőkecápák is zsidók. Nem furcsa? Csak olvasd el miket írnak az 
interneten, abból megtudod. Az elmúlt héten alkalmam volt megnézni néhány közvetí-
tést az Országházban folyó vitákról. Hat jobbikos képviselő tizenhét felszólalását néz-
tem és hallgattam végig, ezekben tizenegy zsidó és Izrael ellenes kiszólás hangzott el. 
Közöttük ott volt a Tiszaeszlári per újrafelvétele a napirendre, Izraelnek kinevezése 
mint a világbéke elsőszámú veszélyeztetője, satöbbi. Nem felejtették el leszögezni, 
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hogy a zsidó államnak világhatalmi törekvései vannak, de azt sem, hogy a magyarság 
kipusztításán fáradozik, az új honfoglalást előkészítendő. Azt viszont elfelejtették el-
mondani, hogy van egy Észak-Korea, és atombombákkal fenyegeti az egész világot. A 
politológusok szerint ez a zsidóellenes propaganda a 2014-es választásokon az eddiginél 
is nagyobb választókar támogatását ígéri a Jobbik számára.  
 
Breczka Imre kénytelen volt elfojtani egy mosolyt. Legszívesebben megfordult volna és 
a két idegen szemébe vágta volna, hogy bizony igazuk van, hogy a végső leszámolás 
napjai közelednek. De kíváncsi volt, hogy a két férfi még miket fog mondani, ezért in-
kább maradt a helyén. A háta mögött pedig folyatódott a beszélgetés.  
Felötlött a fejemben a kérdés, vajon nem a zsidók ellen folytatott kampány e a Jobbik 
igazi programja? A párt neve ugyebár Jobbik Magyarországért Mozgalom. A lezajlott 
parlamenti vitákból csak egy dolog világos, mégpedig az, hogy a Jobbik elsőszámú cél-
kitűzése egy Judenfrei Magyarországot létrehozni. Ez jelenti számára, és választóik 
számára a jobbik Magyarországot. És hát ezzel az egy feladattal megbirkózni jóval 
könnyebb, mint a meglévő és a jövőben felmerülő nehéz feladatoknak nekigyürkőzni és 
azokat megoldani. A Jobbik és az őskeresztények egy része egy húron pendül erre vo-
natkozólag. Kertész Imrére ráfogják, hogy letagadja a Holokausztot de nem emlékeznek 
arra, hogy apáik mintegy hatszázezer magyar állampolgárt vagoníroztak be és küldtek a 
haláltáborokba. És arra sem, hogy a nyilas kormány Horthy proklamációja után meg-
hosszabbította Magyarország részvételét a háborúban, így odaveszett a második hadse-
reg kétszázezer emberének maradéka is, az országot tönkrebombázták és ártatlan civilek 
tízezrei pusztultak el. Különben pikáns része a Jobbik szereplésének, hogy egyik-másik 
jobbikos korifeusról kiderül, hogy zsidó származású. Így van ez itt barátom. Ez itt nem 
Svédország, nem a Nyugat, ahol a közös problémákat nem az ellenzék torkába 
gyakintott bicskával oldják meg, vagy mint kollektív bűnt akasztják egy kisebbség nya-
kára. Ez kérlek a Balkán.   
Sajnos így van.   
Bizony. Én elég régen élek Svédországban ahhoz, hogy tárgyilagos összehasonlítást 
tudjak tenni. Nálunk is van antiszemitizmus, sőt, ma már sokkal nagyobb, mint amikor 
kimentem. A  több mint ötszázezer bevándorolt moszlim jelentős része antiszemita, és 
ezt nem is titkolják. Számukra a zsidók az örök ellenség. Pedig a zsidók közel sem öl-
nek meg annyi moszlimot, mint a moszlimok saját öngyilkos bombázói és kommandó-
sai. A mi újsvéd moszlimjaink kihatnak a társadalom többi rétegeire is. Egyfajta szent 
szövetség alakult ki közöttük, a baloldal és az ultranacionalista svédek között, a cél 
szentesíti az eszközt alapon. Van tehát nálunk egy jóval több, mint félmilliót számláló 
antiszemita tábor, amelynek ideológiája és végcélja ugyanaz, mint ezeké az emberevő-
ké. De ott az ilyenek mégis csak egy kisebbséget tesznek ki. Mert a svéd nép zöme nép-
gyilkosságra nem kapható, nem fordítaná el a fejét, ha olyat látna készülőfélben. És ez 
különbséget jelent a két nép között. 
 
Na ez egyre érdekesebb, gondolta Breczka. Két külföldi mindentudó. Biztosan zsidók. 
Kíváncsi vagyok milyen hülyeségeket fognak még mondani. Breczka most már szerette 
volna közelebbről megnézni a két férfit, de erőt vett magán. Nem akarta megkockáztat-
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ni, hogy azok abbahagyják a beszélgetést. Nem fordult feléjük, tovább hallgatózott. 
 
Milyen különbséget?              
A különbség a háború alatt elkövetett népgyilkosság. A magyarokat egyszer már rávet-
ték arra, hogy nézzenek másfelé és tartsák a szájukat, miközben honfitársak százezreit 
indítják a német- és lengyelországi haláltáborokba vagy gyilkolják le a Duna parton és 
vidéken. Ilyen hallgatagságban a svéd népnek sohasem volt része, ezért ott nincs egy, az 
ittenihez hasonló  kaliberű, rejtett bűntudat sem. Ez az, a rejtett bűntudat, amit az anti-
szemiták itt ki akarnak törölni a köztudatból. Amíg egy zsidó létezik, az őket szüntele-
nül az apáik által elkövetett bűnre, a testvérgyilkosságra fogja emlékeztetni. Ezért szít-
ják a tüzet a gyűlölködés alatt. Nekem úgy jönnek elő mint a fizetni nem hajlandó adós, 
aki annyira gyűlöli a hitelezőjét, hogy legszívesebben megfojtaná egy kanál vízben. 
Mert azt gondolja, hogy a hitelezővel együtt az adósság tudata is eltűnik. Beismerni a 
világ előtt az elkövetett bűnt? Bocsánatot kérni a túlélőktől és azok leszármazottaitól? 
Szembe nézni a múlttal? Arról szó sem lehet. Svédországban, ha volt is a háború alatt 
történt dolgok egyik-másikáért valamiféle bűntudat, azoknak körülményeit a svéd médi-
ák kiásták a nemzet szemétládájából és kitették az asztalra, hogy a nép lássa és mondjon 
véleményt róla. Ehhez persze bátorság és gerincesség kell, olyan tulajdonságok, amik az 
emberevőkből hiányoznak. Akkor jöjjön inkább egy új Holokauszt és utána a zsidó va-
gyonok megkaparintása, elhagyott otthonaikba való beköltözés, cégeik ingyenes átvéte-
le, satöbbi, satöbbi. Úgy, mint az a háború alatt történt.      
És amikor a zsidókat elkergették vagy kiirtották, következnek a cigányok. Aztán a libe-
rálisok meg a baloldaliak.  
Igen. De mindenekelőtt a zsidók. A zsidók, a zsidók és megint a zsidók. Nézz ide! Mu-
tatok egy pár dolgot.  
Breczka most mégis megkockáztatott egy pillantást a két férfi felé. Az egyik egy na-
gyobb aktatáskából éppen egy vastag papírköteget vett ki.  
Nézd meg ezt a paksamétát! Összegyűjtöttem a hozzám hetente tíz-tizenöt beérkező 
antiszemita E-mail-üzeneteket. Ezek egy részét mindig magammal hordom.  Fogalmat 
adnak arról, hogy itt mi megy végbe. Hallgasd ezt meg például! Egy bizonyos doktor 
László írta nem régen a következőket. Mellesleg jogász az illető, tehát nem csak a nyolc 
osztályt járta ki. Először is azzal kezdi, hogy „itt nem a gazdasági válság a tét! Háborús 
ütközet a magyar úri zsidóság és a marxista- cionista-moszkovita klán politikája között”. 
Aztán folytatja. „Számos politikai és stratégiai elemző előtt világos a kép, hogy itt nem 
az ország építésének a programját, hanem a moszkvai tengely forgatókönyvét hajtja 
végre egy semmiből előráncigált csoportosulás, ideológiái szerint marxista-cionista, 
moszkovita-ateista illegitim csoport”. Aztán. ”Aki lát és nemcsak néz, az tudja, hogy a 
jelenlegi nemzetközi politikai konstelláció mellett erre a szerepre csak egy jól képzett, 
úri magyar zsidó körökből származó szakember jöhet szóba”. Az ügyvéd úr aztán egy 
fenyegetéssel zárja be sorait, miszerint a nevezett úri zsidóság mindezt büntetlenül nem 
követheti el. A büntetés végrehajtását gondolom, majd átadja valakinek, aki majd kés-
sel, revolverrel vagy kötéllel a kezében keresi fel a delikvenseket. 
És az ki lenne? 
Hát például a Szálasi Ferenc Emléke társaság valamelyik pribékje.  
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Micsoda? Szálasi Ferenc Emléke? Hát van ilyen is?  
De van ám! Nézz ide! Ezt az üzenetet egy bizonyos Kedves GyuszuSS küldte nemrég 
egy stockholmi ismerősömnek, aki felszólalt az interneten a magyar antiszemitizmus 
ellen. Erre egy zsák zsidózást kapott válaszul, a legvadabb ettől a bizonyos GyuszuSS-
tól származik,  aki a Szálasi Ferenc Emléke társaság nevében elküldte az ismerősömet a 
zsidó kurvaanyjába és beígérte neki az új Holokausztot. Az ismerősömnek mellesleg 
református a vallása. 
Mutasd csak! 
Itt van, olvasd el! És olvasd el a Kárpáti Harsonának egyik legutóbbi küldeményét is. 
Ott az áll, hogy a zsidó- és cigánykérdés világprobléma, amelyet apró lépésekkel 
”sajna” nem lehet megoldani. Egyes zsidót vagy cigányt eltenni láb alól nem elég. Kvá-
zi, egy „Endlösung” kell, gettók, marhavagonok és több haláltábor, olyasvalami, mint 
amilyet annak idején a hitleristák a Wannsee-konferencián terveztek ki. Ezt az új terve-
zetet persze magyar vezetés alatt kell majd végrehajtani. Azok, akik a Harsona, a Kuruc, 
a Barikád, a Szálasi Emléke meg a többi hasonló antiszemita médiák és csoportosulások 
mögött állnak, megálmodták, hogy a magyar lesz a világ megváltója. Az ellenség a zsi-
dók, a cigányok, a liberálisok, a baloldaliak öregje fiatalja, fiai, lányai. Aztán a hibban-
tak és a rokkantak is, akik csak terhet jelentenek az államgazdaság számára. Ezek majd 
mennek a nagy húsdarálóba, pont úgy mint ahogy az a Harmadik Birodalomban lett 
megrendezve. És a világ majd áll nézi mindezt és hálásan mosolyog. Sőt még tapsol is a 
magyaroknak. „A magyar név megint szép lesz, Méltó régi nagy híréhez”, idézik itt. Itt 
van, tessék!  
Jó. Tudok mindent. Azt is, hogy ezek azt károgják, hogy ők a cionisták nemzetközi ösz-
szeesküvése ellen szólalnak fel, a magyar nép kisemmizése, Magyarország tönkretétele 
ellen harcolnak. Ezt papolták korábban mindenütt, de ma már ilyen köntörfalazásra 
nincs szükség. És ma már a Parlamentben is képviselve vannak ugyebár, ma már ott is 
folyik a zsidózás, ma ott már listára akarják tenni a zsidókat, ott már beígérik a zsidó-
ságnak, hogy ha kell tettlegesen fogják vele megértetni, hogy mit akar a magyar nép.         
Így van. De nézd meg ezt a kivágást!! Itt a vészharangot egy közelgő, Magyarország 
pusztulását jelentő, zsidó honfoglalás miatt húzzák meg. „Izraeli haderő Táborfalván” 
írja itt valaki és azt is bezengi, hogy a zsidók a magyarok és a cigányok között polgárhá-
borút szítanak. Már-már látom a következő cikk címét, „Izrael a magyarországi cigá-
nyok kezébe atomfegyvert készül adni”.        
De miért pont Izrael? Vagy háromezer kilométerre innen. Hát nincsenek közelebbi el-
lenségei a magyarnak? Nincsenek szerbek, szlovákok, csehek és románok? Miért a zsi-
dók?  
Ezt értelmes ember nem tudja. Egy biztos. Ezek nincsenek egyedül. Az antiszemitizmus 
világot felölelő mozgalom lett a nácik jóvoltából. És a náciknak könnyű dolguk volt az 
egyház kétezer éves előkészítő munkája után. A századok során Európa sok templomá-
ban prédikáltak a papok Jézus Krisztus gyilkosairól, a kereszténység esküdt ellenségei-
ről. És ez az antiszemita propaganda helyenként mindmáig változatlanul folyik. Máso-
dik János Pál pápa és a Katolikus Egyház 2000-ben bocsánatot kért ugyan az Egyháznak 
a zsidósággal szemben elkövetett bűneiért, de a mai technika segítségével könnyű a régi 
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vádakat világszerte kikürtölni és az antiszemitizmust életben tartani. Egy pápai bocsá-
natkérés langyos tavaszi szellő az internetes orkán mellett.  
A férfi meglobogtatta a kezében tartott papírköteget. 
      Ezek az üzenetek is ezt bizonyítják. A zsidógyűlölet túlélte a náci német vereséget 
és az Egyház bocsánatkérését. Sőt erősödött, amióta cionizmusnak lehet álcázni, és mi-
óta az igazán világuralomra éhes moszlim hódítók szítják alatta a tüzet. Előttem külön-
ben kész rejtély, a gerinctelenség csimborasszója, hogy Krisztus tanainak követői, hívő 
keresztények, mint például ez a GyuszuSS és társai, hogyan tudnak szövetkezni egy 
olyan vallás híveivel, amelynek papjai őket rühes kutyáknak minősítik. Ennek ellenére 
antiszemita honfitársaink nem a moszlim világhódítókban, az Ahmadinejadokban és 
Nasrallahokban látják az ellenséget, hanem a zsidókban. Nem az öngyilkos bombázók-
tól félnek, hanem a zsidóktól. 
      Ha nekik lennék, én nem az izraeli hadseregtől félteném a Hazát és a bőrömet, ha-
nem a több mint egy milliárd moszlimtól, akiknek jelentős része előbb vagy utóbb min-
den másvallású fejét fogja követelni.  
Megdöbbentő! De miért csinálják ezt? Miért ez a mérhetetlen zsidógyűlölet? 
Ezt senki sem tudja és soha nem is fogja tudni. Lehet, hogy irigység a magyarázat. A 
zsidó tehetséges, sok téren jobban érvényesül, mint az átlagember. És mivel gyűlölni 
egyszerűbb, mint felvenni a versenyt, hát gyűlölködnek.   
De miért pont itt vannak a zsidógyűlölet zászlóvivői? 
Szerintem az antiszemitákban hihetetlenül nagy kisebbségi érzés van. A zsidó tud, mi 
nem tudunk, neki mindig sikerül, nekünk soha. Ő a pénzével lefizet akárkit és megvásá-
rolja a lehetőséget, tőlünk ő elvette a pénzt. Ők a sivatagból is tudtak egy paradicsomot 
építeni, mi a Paradicsomból sem tudunk rendesen megélni. Ezek az antiszemiták fő 
érvei. De lehet, hogy más is van mögötte. Magyarország a háborúban tönkrement. A 
vörös éra alatt nem tudott lábra állni, mert amit Nyugaton eladhatott volna, elvitte in-
gyen a Szovjet. A rendszerváltás után minden megváltozott. Eljött az életszínvonal 
emelkedése. Hirtelen kezdett elérhetővé válni mindaz, amit a negyven éves vörös el-
nyomatás alatt csak messziről, sóvár szemekkel lehetett nézni. Az egy kis nyugati jólét-
re éhező magyar fellélegzett. Na, végre, mondta, most majd lehet. És az új kormány 
tudta, hogy mit vár tőle a nép, tudta, hogy a külföldi cégek már sorban állnak a határnál 
és csak arra várnak, hogy megnyíljanak a sorompók. És a sorompók megnyíltak. Meg-
kezdődött a nyugati cikkek beözönlése, külföldi utazások lettek egyszerre kaphatók, 
Trabant helyett lehetett Opelt, Volvot meg Volkswagent venni, lehetett villát építeni, 
otthont tataroztatni. A pénz pedig ömlött, ha kellett, mert a bankok szintén sorba álltak 
soha nem látott kölcsönökkel. És az állam is kezdett kölcsönöket felvenni, hiszen emel-
ni kellett a betegellátás, az idősek ellátásának színvonalát, rendezni kellett a béreket és a 
nyugdíjakat, pénzt kellett fordítani sok más, a tervgazdálkodás idején háttérbe szorított 
probléma megoldására. Az adó amit a kisember befizetett az államkasszába nem volt 
valami nagy összeg. A külföldi cégek hallatlan adóengedményeket kaptak, csak jöjje-
nek. Az állam vállalatai pedig megmutatták igazi értéküket. Nemhogy nyereséget nem 
hoztak, a legtöbbjét azonnal le kellett volna állítani, mert nem voltak versenyképesek.  
A férfi intett a pincérnek, aki egy közeli asztal lapját törölgette. Jelezte, hogy fizetni 
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akar. A pincér bólintott, leszedte az asztalról az üres csészéket és elsietett. A férfi pedig 
folytatta. 
Ha az állami cégeket leállítják, óriási munkanélküliség szakad az országra és megint 
kitörhet egy forradalom. Mi maradt hátra? Kölcsönfelvétel a nyugati pénzintézetektől. 
És a kért kölcsönöket ezek meg is adták. Nem azért, mert ezzel meg akarták fojtani az 
országot, hanem azért, mert a piacgazdaság szabályai szerint ez így van rendjén. Az 
egyik kormány aztán elment, helyette jött egy másik, de az is csak úgy tudott hatalomra 
lépni, hogy beígérte az emelkedő életszínvonal gyönyöreinek folytatólagosságát. Ráfog-
ta elődjére, hogy a nehézségek okait nála kell keresni, és aztán ott folytatta, ahol az előd 
abbahagyta. És ez így ment kormányról kormányra. Amire a Nyugatnak évszázadokra 
volt szüksége, tehát a mai életszínvonal lépcsőzetes megteremtésére, azt ez az ország a 
rendszerváltást követő néhány év alatt akarta elérni, szükséges tapasztalatok, józan 
meggondolás nélkül. És ezt el is érte, egy igazi, gazdasági kártyavár felépítésének árán, 
amely már régóta fenyeget összeomlással. És amikor a Nyugatra rászakadt a visszatérő 
válságok egyike, ott állt Magyarország és az eladósodott magyar nép, és azt kérdezte, 
na, most mi lesz? Erre a kérdésre válaszolt a MIÉP, később a Jobbik, a Vértestvérek, a 
Mindent Nekünk mozgalom úgy, hogy mindezért a pénzéhes zsidókat kell felelősségre 
vonni, akik kezükben tartják a pénzintézeteket. Na meg az összes kommunistát, akik 
persze vagy maguk is zsidók, vagy a zsidók bérencei. Egy biztos. Itt valami rettenetes lé 
fortyog a bográcsban, valami radikális megoldás van készülőben. Így hírlik, csak még 
nem tudni pontosan, hogy miről van szó. De majd az is kitudódik. Na de menjünk. Füre-
den még vásárolnom is kell valamit.  
A beszélgetés vége tért, az egyik férfi fizetett, aztán mind a ketten távoztak. Breczka 
nem mozdult. Jó, hogy nem vagyunk egyedül, gondolta. A magunkfajtákból van sok 
külföldön is. Azok majd ellátják az ilyen szarháziak baját. Mert reméljük, hogy nem 
csak erkölcsi támogatást kapunk tőlük, mint ötvenhatban. Most lelkesen lobogtatják a 
magyar zászlót, de az nem lesz elég amikor a leszámolás órája eljön. Ez a két jól infor-
mált manusz meg a hozzájuk hasonlók mind ellenség. Biztosan zsidók. Mindegy. Ez 
úgysem érdekes. Mi nem hozzájuk szólunk, a mi közönségünk egy más kaliber. De 
majd egyszer megneveljük ezeket is. Ma este majd sok mindenre fény derül.  
A parkolóban jutott eszébe valami, amit az a férfi mondott. Hogy valami hírlik, hogy 
Füreden még vásárolni akar. Elővette a telefonját és felhívta a Gárda egyik parancsno-
kát, akiről tudta, hogy ő és vagy egy tucat gárdista este a szálló bejáratánál fog őrszolgá-
latot teljesíteni. Amikor az illető jelentkezett, figyelmeztette. Jól figyeljen ólálkodó ide-
genekre, és ha ilyenekre talál, keményen lépjen fel. Eltette aztán a telefont és beült a 
kocsiba. Fordított az indító kulcsán, a motort egy párszor kéjesen feltúráztatta, aztán 
kihajtott a parkolóból. A betonon egykettőre elérte a szokott száznyolcvanat és kezdte 
magát megint úgy érezni, mint egy Forma 1-es pilóta, aki éppen a depót hagyja el, hogy 
az előtte fekvő egyenesen ő legyen a király.   
 
      * 
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A balatonfüredi Anna Grandszálló krémszínű bankettemében sorsdöntő tanácskozásra 
készült egy körülbelül harminc főt számláló, az új hungarista mozgalom, a magyar neo-
náci csoportosulások és szélsőjobboldali pártok képviselőiből álló társaság. A kétnapos 
konferencia fő témája egy új, ezúttal magyar készítményű Holokauszt létrehozása volt, 
amelynek céljaként a hazai zsidóság és cigányság teljes felszámolása lett kitűzve. De a 
konferencia egyben, mint példa is lett szánva. Hadd lássák a külföldi, szélsőjobboldali 
csoportosulások, mit tud a magyar. A Balatonfüreden töltött hétvége a főcél ismertetésé-
re, megtárgyalására, részfeladatainak taglalására és azok megoldásaira lett betervezve. A 
megoldásokra gondosan kiszemelt személyek teljes létszámban megjelentek.  
A termet már hetekkel korábban lefoglalta egy kevéssé ismert budapesti vállalat, amely-
nek képviselője a bért, a terem megtekintése után, készpénzben azonnal kifizette. A kon-
ferencia első napjának reggelén a teremből kivitték a székeket. Helyettük középre egy 
hosszú, mahagóni asztal került, köréje pedig harminckét, bíborvörös bársonnyal bevont 
ülőkéjű szék. Minden szék elé kitették a szokásos kellékeket az asztalra, blokkot, golyós-
tollat és egy palack ásványvizet. A palack mellé csillogó ólomkristály poharat állítottak, 
a szálló saját, metszett mintájú készletéből, az asztalfőre pedig a szálló díszét, a 16. szá-
zadbeli, eredetileg a bécsi Schönbrunn kastélyból származó, egy császári trónnak is beil-
lő fotöljt tették, az est díszvendége, Strangl Alfréd számára. A már kora délután megér-
kezett előkészítő és szervező csoport egyik tagja táskájából három árpád sávos és egy 
horogkeresztes zászlócskát vett elő. A három árpád sávos zászlócskát kis talpas zászló-
rúdra erősítette és egymástól egyenlő távolságra az asztal közepére állította, amíg a ho-
rogkeresztes zászlót, szintén egy kis zászlórúdra erősítve, a trón elé helyezte. Stranglon 
kívül még egy külföldi vendég lett bejelentve, de annak királyi trón nem jutott.    
A nagy franciaablakok drapériáit már délután leengedték, így kívülről a terembe belátni 
nem lehetett. A termet az elektronika legmodernebb műszereivel ellenőrizték, avatatlan 
fülnek a tárgyalást lehallgatni kizárt dolog volt. A három bejárati ajtó közül a két legtá-
volabbi be lett zárva, az első ajtó félfáit két-két jól öltözött, kisportolt testalkatú fiatalem-
ber őrizte. Az ő feladatuk volt ellenőrizni az érkezőket, akik fél öt felé kezdtek gyülekez-
ni. Az őrök az ismertebb arcokat fejbólintással és itt-ott egy-egy halvány mosollyal üd-
vözölték, a kevésbé ismert vendégektől elkérték a meghívót. Minden vendéget, még a jól 
ismert vendégeket is, gyorsan, de felületesnek semmiképpen sem mondhatóan megtapo-
gattak. Az ily módon előkerült kézifegyvereket elvették, rá egy kódszámmal ellátott vig-
nettának egyik felét ragasztották, annak másik felét pedig a fegyver tulajdonosának ad-
ták át. A fegyvereket aztán egy bőröndbe tették, amelyet két gárdista őrizetére bíztak.   
Háromnegyed öt után pár perccel a meghívottak teljes létszámban jelen voltak, már csak 
a tanácskozás két díszvendége hiányzott. Az asztal körül csendes beszélgetés folyt. A 
legtöbben ismerték egymást, hiszen régen voltak a különböző szélsőséges, jobboldali 
csoportosulások tagjai, számtalan tüntetésen és egyéb közös megmozduláson vettek már 
együtt részt. Ketten közülük bekötözve jöttek el, egy pár nappal korábban megejtett kór-
házi látogatás után, ahol az azt megelőző napon megtörtént, rendőrséggel való összecsa-
pás során elszenvedett sérüléseiket látták el. A díszhellyel szemközti asztalfőn a konfe-
rencia elnöke, a Vértestvérek csoport vezetője, a leendő Nemzetvezetői tisztség váromá-
nyosa, Durmanszky Ákos foglalt helyet. Öt perccel öt óra előtt az asztalra koppantott 
rövid, fokosra emlékeztető elnöki kalapácsával. A beszélgetés moraja azonnal elcsende-
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sedett, a jelenlévők szinte, mint egy parancsszóra, feléje fordultak. 
Testvéreim! Köszönet mindenkinek, aki eljött erre, a Haza sorsát eldöntő, létfontosságú 
tanácskozásra. A blokkokat és a tollakat kérem, mindenki hagyja békén. Az itt elhang-
zottakról csak egy valaki fog jegyzeteket készíteni, több jegyzetre nincs szükség, de 
hangfelvételre vagy videofelvételre sem. Akire a konferencia után feladat hárul, az idő-
ben fog információt kapni a teendőit illetően. Ez a konferencia titkos. Mint a megtár-
gyalt kérdések, mint az elhangzott  javaslatok és megoldások titkosak maradnak, lega-
lábbis egyenlőre. Ezekről információ idegen kezekbe semmiképpen sem kerülhet, ezért 
elég ha feljegyzéseket csak egy valakinkészít. Elszánt ellenségeink vannak itthon és 
külföldön egyaránt, kezükbe még egy-egy elvétett szó vagy adat is ütőkártyaként szá-
míthat, amellyel ügyünknek árthatnak. Mielőtt vendégeink megérkeznének, felkérem a 
mellettem ülő Breczka Imrét, hogy vállalja el jegyzőkönyv vezetését. 
Durmanszky kérdően Breczka felé fordult, aki viszonozta az elnök pillantását és arcán a 
helyzetnek megfelelő, fennkölt kifejezéssel bólintott.  
- Elnök úr! Köszönöm a feladatot, és egyben a bizalmat is. Rendben tehát a dolog. Most 
pedig már csak percek vannak hátra vendégeink érkezéséig, várjunk tehát türelemmel. 
Nem kell idegen nyelvhez nyúlnunk, tolmácsra nem lesz szükség. Az Amerikából jött 
vendég, vitéz Vendrevics Tihamér százados ötvenhatos magyar, Strangl Alfréd pedig, 
osztrák származása ellenére szintén beszéli nyelvünket. Lévén a határ menti 
Lutzmansburg, a volt Locsmánd szülötte és sokáig lakósa is, a szomszédos Zsira kö-
zségben számtalanszor volt szívesen látott vendég, és ott a legtöbb nagy ünnepünkön is 
részt vett. Mint tudjuk, húsz éve Münchenben él, ő az új, titkos NSDAP helyettes veze-
tője. Vendrevics százados pedig a nevadai Winchester városban működő Horthy Miklós 
Tiszti Egység küldötte.  
Az ajtó felől kopogtatás hallatszott. Durmanszky intésére Breczka felállt és az ajtóhoz 
lépett. Kinyitotta, aztán udvariasan, fejét az ajtóban megjelent két férfi előtt meghajtva 
félreállt. A két vendég belépett a terembe. A megjelentek felálltak és hosszú tapssal 
üdvözölték őket. Strangl, zömök, bikanyakú kopasz férfi, egysoros, sötétbarna, jól sza-
bott öltönyt viselt. Arcán kis mosollyal és kimért meghajlással köszöntötte a megjelen-
teket. Az amerikai vendég Stranglnál jóval magasabb, aszkéta külsejü férfi, akinek ar-
cán mosolynak még a nyoma sem látszott. Gondosan pödört bajusza  
több centire kinyúlt szája két szélén túlra, fejét hófehér, hátrafésült haj borította. Kihúz-
ta magát, mellét kicsit kidüllesztette. Egyfajta, szines díszmagyarba öltözve lépett be, 
amelynek mellét egy sor katonai kitüntetés díszítette. A vendég fényesre kefélt csizmái 
sarkainak csattanós összeverésével és rövid, katonás fejbiccentéssel üdvözölte a megje-
lenteket.  
Az elnök széles mosollyal arcán a vendégek elé sietett. Előbb Strangllal fogott kezet, 
aztán Vendreviccsel.  
- Lieber Herr Strangl. Herzlich willkommen. Bitte sehr. Die Ehrenplatz beim Tafelende 
steht zu Ihren Verfügung.  
- Na de kérem Durmanszky úr! Nagyon kedves, de ne németül. Magyarul is értek. 
Tudom, tudom, de valahogy jól esett. Az ön csodálatos nyelvét itthon nincs sok alkal-
mam gyakorolni. Kérem, foglaljon helyet. A díszhely ott az asztalfőn önt várja. 
Nagyon köszönöm. 
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Durmanszky most az amerikai vendég kezét rázta meg mosolyogva.  
Vitéz Vendrevics úr, érezze magát otthon köreinkben. Már nagyon vártuk az alkalmat, 
hogy önt megismerhessük. Az amerikai magyarok nagy becsben állnak előttünk. Az 
önök támogatása ügyünk számára felbecsülhetetlen értéket képvisel. Kérem, foglaljon 
ön is helyet.  
- Itt kérem, itt mellettem. 
A két vendég helyet foglalt. Az elnök meghajolt, külön-külön mind a kettőjük felé.  
Uraim. Tudom, hogy készültek néhány szót mondani ezen a konferencián. Engedjék 
meg, hogy tiszteletünk jeléül most átadjam önöknek a szót.  
A vendégek fejbiccentéssel fogadták az elnök gesztusát. Először Strangl mozdult meg. 
Felállt, lassan, komótosan papírlapot húzott elő a zsebéből és torkát diszkréten megkö-
szörülte.          
- Mélyen tisztelt barátaim. Csak egy kis ideig fogom türelmüket próbára tenni, mert 
beszédem rövid lesz. Mindössze arról fogok szólni, amit érdemes megemlítetni. Első-
sorban szeretném átadni szervezetünk minden tagjának legszívélyesebb üdvözletét, leg-
melegebb jókívánságait. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy az a cél amelyet az igazi 
magyarok maguk elé kitűztek, közös cél. Az érte folyó és a végső győzelemig tartó 
harcban támogatásunkra számíthatnak. Ezt a támogatást, mint mi magunk, tehát az euró-
pai testvérszervezetek, mint kompetens tanácsadóink és szponzoraink egyaránt lelkese-
déssel fogják megadni. Másodsorban  aláhúznám, úgymond fémjeleznm saját, szemé-
lyes támogatásomról szóló, már korábban megtett ígéretemet. Ennek szimbólumaként 
most engedje meg, elnök úr, hogy ajándékot adjak át önnek.  
Strangl magához intette az elnököt. A két férfi néhány lépést tett egymás felé, aztán az 
asztal közepénél megállt. A német vendég megint zsebébe nyúlt, ezúttal egy kis ékszer-
dobozhoz hasonló szelencét vett ki belőle. A tenyerére tette és feltartotta Durmanszky 
elé. 
-    Elnök úr, ez a szelence nem mindennapos ajándék. Nem is adnám, nem is adhatnám 
át akárkinek. Önt viszont teljes joggal illeti meg, mert tartalmának egykori tulajdonosa 
ugyanolyan harcosa volt a szent ügynek mint ön. Tessék, most kinyitom a fedelet. Amit 
a szelencében lát nem más mint az a tölgyfalombos lovagkereszt, amelyet az önök egyik 
kiemelkedő katonája, a Második Hadsereg ezredese, a Don kanyarnál később hősi halált 
halt Dimkey Verőc Ákos vett át SS Sturmbannführer Sepp Dietrich kezéből a Harmadik 
Birodalom elismeréseként, és annak legdicsőségesebb éveinek egyikében, 1942-ben. A  
kitüntetést az ezredes urat temető pap vette magához és juttatta el a Dimkey Verőc  csa-
ládhoz. Az ő jó voltukból tudtam önökhöz elhozni, szervezetünk vezetőségi határozatá-
nak értelmében. Kérem, vegye át és őrizze kegyelettel.  
Az elnök meghatódottan nézett a feléje nyújtott szelencére, míg a többiek nyakukat me-
resztve vagy ágaskodva próbáltak látni valamit belőle. Durmanszky aztán látható meg-
indultsággal átvette az ajándékot. A kitüntetést kiemelte a szelencéből és szalagjánál 
fogva a többiek felé tartotta, hogy mindenki láthassa. Aztán ünnepélyes lassúsággal, 
arcán kegyelet teljes kifejezéssel visszatette a  szelencébe, majd mosolyogva a német 
vendéghez fordult. 
Strangl úr, ön most egész különleges módon tisztelt meg bennünket. Dimkey Verőc 
ezredes kitüntetését ezennel főhajtva átveszem és egyben ígéretet teszek mindnyájunk 
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nevében, hogy díszhelyet fogunk számára biztosítani székházunk dísztermében, ahol 
különleges szertartás keretén belül fogjuk elhelyezni. A család felé pedig őszinte hálán-
kat és köszöne-tünket fogjuk kifejezni.  
Durmanszky kezet rázott Strangllal. A kézfogást hosszú taps követte, a két férfi aztán 
helyet foglalt. Az elnök Vendrevics felé bólintott, jelezvén, hogy most övé a szó. A ki-
küldött felállt, kihúzta magát és katonásan ismét összeverte a sarkait. 
Elnök úr, tisztelt résztvevők, testvéreim. Legelső sorban engedjék meg, hogy mint a  
Winchesteri Horthy Miklós Tiszti Egység küldöttje, átadjam megbízóim és minden   
winchesteri magyar üdvözletét és jókívánságait. De ezen túlmenően biztosíthatok min-
denkit arról, hogy hasonló jókat kíván önöknek az egész amerikai magyarság is de min-
den határokon túl élő igazi magyar is. Mi onnan, a tengeren túlról régóta követjük a Ha-
zában történteket, tesszük magunkévá a hazai magyarság balsorsát. Ezért mi már régóta 
tudjuk, hogy mi az a rákfene ami belűlről eszi, marja népünk éltető gyökereit, és tudjuk 
azt is, hogy kik ennek a rákfenének a kórokozói, kiknek életcélja tönkretenni az országot 
és kiirtani népünket, hogy helyébe, Hazánk áldott földjére férgeket, az emberiségnek, a 
Krisztusi tanok ősrégi megrontóinak ivadékait, a mának parazitáit telepíthessék.  
Vendrevics szinte reflexszerűen, megint összeverte a csizmája sarkait, aztán folytatta. 
Mi, amerikai magyarok tudjuk, hogy a nagy de hihetetlenül és megmagyarázhatatlanul   
 hiszékeny amerikai nemzetnek gyökereit ugyanazok a férgek rágják, polgárai ugyanat-
tól a  rákfenétől szenvednek, felettük ugyanaz az átkozott fajzat uralkodik, mint amelyik 
Hazánkat és népünket szipolyozza ki, és készül kiirtani. Ez a fajzat az Egyesült Államo-
kat teljesen hatalmában tartja. Mint maga az elnök, mint a kormány, mint a gazdaság, de 
még a haderő is a kezükben van. Megparancsolták például a világ politikusainak lehall-
gatását is. Parancsukra akár már holnap zúdíthatják rakéták záporát Hazánkra, városok-
ra, falvakra ártatlan gyerekekre, védtelen asszonyokra. Na nem az arizonai vagy a Ten-
nessee-i rakétasilókból vagy valamelyik amerikai rakétahordozó tengeralattjáróról. Nem 
ám! A rakétazápor majd vazallusaiknak, a más országát bitorló, a kereszténység évezre-
des gyalázóinak, Krisztus gyilkosainak sivatagi lavettáiból jön majd. Számunkra csak 
egyetlen lehetőség adatott meg a népünk megmentésére, mégpedig az átkozott fajzat 
ellen indított   totális és kíméletlen háború. Amíg közülük egyetlen egy is él a Földön, 
addig veszélyben van a magyarság de veszélyben van az egész világ is. Áldom a sorsot, 
hogy itt most tanúja lehetek gerinces, a Hazáért puszta kézzel is síkra szálló, áldozatra 
kész, igazi, becsületes magyarokból álló hadsereg, veszélyt és fáradtságot nem ismerő 
elszántságának. Az itt megjelentek odaadása által világossá válik mindenki előtt, hogy 
itthon a nép igenis  tudatában van annak, hogy az országot, több mint ezeréves keresz-
tény kultúránkat de népünket is életveszély fenyegeti. És tudatában van annak is, hogy 
ezt a veszélyt elhárítani csak egy módon lehet, mégpedig az összes magyarellenes ele-
mek megsemmisítésével, beleértve azokat is, akik bár sokszor vallásunkat gyakorolják, 
mégsem állnak mellénk, mégsem tartoznak hozzánk. Mi, az amerikai magyarság, egy 
emberként állunk az önök bátor csapata mögé, és fenntartás nélkül kívánunk teljes sikert 
a végső leszámolás napján folytatott harchoz. Biztosak vagyunk abban is, hogy ugya-
nígy viseltetik minden, Hazánk határain túl élő, igazi magyar testvér. A harc talán hosz-
szú lesz és véres. De ez nem rettent el közülünk senkit. Ezért azzal a szóval zárom be-
szédemet, amelyből dicső idők és dicső  tettek csengenek vissza. Kitartás! 
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Az amerikai vendég beszédét álló ováció és percekig tartó tapsvihar követte. A kiküldött 
arcán eddig látható komor, elszánt kifejezésnek helyét pedig egy halvány mosoly foglal-
ta el.   
Amikor a tapsvihar elcsendesült, az elnök felemelte a kezeit és további csendet kért. 
Aztán az amerikai vendég felé fordulva, köszönetet mondott az elhangzott lelkesítő sza-
vakért, majd ismét a megjelentek felé fordulva megszólalt.  
Hát akkor kezdjük el. Mélyen tisztelt vendégeink, testvéreim. Talán meglepetés lesz 
egyesek számára, amit bevezetésként tőlem hallani fognak de azt elmondani szükséges, 
ezt bátran merem állítani. Mint azt Vendrevics testvérünk mondotta, a Haza és a magyar 
nép halálos veszélyben forog. Ez tény. Hogy miként kell és hogyan fogjuk ezt a veszélyt 
elhárítani, ezt amerikai testvérünk szintén jól foglalta szavakba. A terveket, azok végre-
hajtásának lépéseit, valamint a kivitel gyakorlati részeit ma este és holnap délelőtt fog-
juk megtárgyalni, így a  szükséges határozatok is holnap délutánra maradnak. De azok a 
határozatok nemcsak a veszély elhárítását veszik majd célba, hanem hosszú távon nem-
zetünknek a gyalázattól való  megszabadulását is. Petőfi Sándor szavait idézem, „melyet 
ránk kentek a századok, lemossuk a gyalázatot”. A kiindulópont ismert. Hazai és nem-
zetközi ellenségeink vannak. Ezek mibenlétét ismerjük. Tudjuk, hogy Hazánk és népünk 
a nemzetközi zsidóság régen folytatott aknamunkájának, ellenünk és az egész világ ellen 
szőtt összeesküvésének lesz áldozata, ha tétlenségünk folytatódik, ha nem vetünk véget 
a kampósorrú világhódítók romboló munkájának, ha nem tesszük meg a magyar szabad-
ság visszanyeréséhez vezető, és egy szebb magyar jövőt biztosító, létfontosságú lépése-
ket. Ezt népünk joggal várja el tőlünk, ez, mint mondottam, a kiindulópont. Mielőtt 
azonban rátérnénk ezeknek a lépéseknek ismertetésére és megtárgyalására, valamint a 
határozatok meghozatalára, engedjétek meg, hogy röviden vázoljam a dolgok hátterét.  
Az elnök rövid szünetet tartott, és miközben egy korty vizet ivott poharából, a megjelen-
tek arckifejezését figyelte. Elégedetten tapasztalta, hogy minden delegátus síri csendben, 
osztatlan figyelemmel hallgatja. 
      Ismerd meg ellenségedet, mondták már a régi stratégák is. A bölcs mondás ránk is 
vonatkozik, nekünk legalább olyan jól meg kell ismernünk ellenségeinket, mint azok 
ismernek bennünket. Mivel fő ellenségünk a zsidóság, illő, hogy alapjában megismer-
jük, hogy kik is tulajdonképpen a zsidók. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, és mondjuk ki 
magyarán. Testvéreink zöme életében nem érintkezett, sőt talán nem is találkozott zsidó-
val. Amit róluk mond vagy amit ellenük érez, a mögött legtöbbször nem személyes ta-
pasztalat rejtőzik, hanem valami olyasféle, amit úgy hallott vagy olvasott, amit valaki 
elferdítve, torzítva, tendenciózusan megfogalmazott a számára. Ezen a téren propagan-
dánk, amelyben támogató pártunk parlamenti képviselőinek munkája jelentős részt tesz 
ki, eredményesnek bizonyult. Sikerült magunk köré széles tömegeket gyűjteni. Igaz, 
ezek legnagyobb része tudatlan, elégedetlen emberekből áll. Elegendő felfogóképesség-
ük nincsen, nagyobb feladatok elvégzésére tehát nem alkalmasak. Ez azonban nem min-
den esetben hátrány, mert pontosan ezek az emberek a legkönnyebben befolyásolhatók, 
ezek hiszik el legkönnyebben amit tőlünk hallanak. És mivel őket komolyabb, nagyobb 
intelligenciát és felelősségvállalást igénylő feladatokkal megbízni nem lehet, ők lesznek 
majd azok, akikre a nagy leszámolás órájában a szükséges, kétkézi munkát fogjuk bízni. 
Őket tehát továbbra is kezünkben kell tartani, bevált propagandánkkal szítani kell ben-
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nük a zsidógyűlöletet. Rájuk szükségünk van, nem szabad engednünk, hogy ők valaha is 
belássák, hogy félre lettek vezetve. Mi tudjuk, hogy a zsidók százalékarányban jóval az 
átlag felett állnak, amikor elért sikerekről, jeles eredményekről, a szabad versenyben 
való érvényesülésről beszélünk. Valljuk be! A sikereket, az érvényesülést, az abból szü-
letett libamájas jólétet, és sok esetben a gazdagságot irigyeljük tőlük. Annak tudata, hogy 
nekik sikerült az, ami nekünk nem, sokunk számára csaknem elviselhetetlen. Célunk 
tehát ennek a mardosó irigységnek megszüntetése, és ez csak úgy lehetséges, hogyha az 
okozat megszűnik, ha a zsidó eltűnik a Föld színéről. Nem így van testvéreim? 
„Igen! Igen” hangzott a megjelentek egyhangú válasza, akik egyetértésüket újabb tapsvi-
harral jelezték. Az elnök ismét csendet kért, majd folytatta beszédét. 
Mi magunk beavatottak sem állíthatjuk, hogy ami a zsidókat illeti, szakértők vagyunk. 
Hiszen valljuk be őszintén, propagandánk alapjába véve nem más, mint koholt vádak 
sorozata, tények kiforgatása és egy hosszú sor kitaláció. Azt is tudjuk, hogy azt a hatmil-
lió zsidót, akik miatt a fajkóbik még mindig kisírják a szemüket, tényleg sikerült német  
példaképeinknek eltenni láb alól. Politikánk ezt illetően, az idevágó tényeket kétségessé 
 tenni, végül pedig az egész holokoszt letagadni, pénzéhes, zsidók üzleti vállalkozásának 
minősíteni. És ez a politika továbbra is egyik fő ütőkártyánk marad. Mert, mint már 
mondottam, a tudatlanokra, a tömegekre, a milliónyi elégedetlenre csak így tudunk hatni. 
Moszlim barátaink politikája különben ehhez hasonló, csak nekik több pénz áll a rendel-
kezésükre. A moszlim propaganda hatékonyabb mint a miénk. Aminek persze több ma-
gyarázata is van. Először is ők nagyobb tömegekhez szólnak, így maguk köré nagyobb 
tábort tudtak gyűjteni. Nekik könnyebb a dolguk, mert ők már a kiskorú gyerekeket is 
tudják indoktrinálni. Tudják, mert az egész moszlim világnak egy és ugyanaz a célja, 
mégpedig a zsidó állam teljes megsemmisítése, és ezen túlmenően a fajzat teljes kiirtása. 
És minderre náluk nincs ellenzék, nincsenek kommunista vagy liberális pártok, nincse-
nek törvények, amelyek zsidóellenes fellépést vagy tettet tiltanának. Ezen felül, és ellen-
tétben az  Újtestamentummal, ott nincsenek Krisztusi elvek, ott a Korán adja meg az 
irányt, ezért ott a zsidókat gyűlölni szabványállapot. Náluk gyermeket mint öngyilkos 
robbantót harcba küldeni, dicsőség. És hát az ilyesmire mi nem számíthatunk, nekünk 
más feltételek mellett kell harcolnunk.  
Az elnök egy kezet látott a magasba lendülni. Megszakította beszédét és kérdőn nézett az 
illetőre, de az legyintett, hogy csak folytassa.    
   -  Elismétlem a régi bölcs mondást, „ismerd meg ellenségedet”. És most kérem, ne 
hőköljön meg senki azon amit mondok. Nemrégen az átkozott Izraelről mutatott be egy 
hosszú, túlságosan hosszú műsort a Duna Televíziónak nevezett, Hazánkat ocsmány mó-
don kiárusító TV-csatorna. Olyan dolgokat mutattak be arról az istenverte országról, és 
olyan irdatlan mennyiségben, hogy azt el sem tudtam hinni. Az a benyomásom támadt, 
hogy ez egész egyszerűen lehetetlen, hogy ez mind, de legalábbis nagyobbrészt szemen-
szedett zsidó hazugság. Minderre a pajeszos fajzat nem lehet képes. Mi képesek lennénk. 
Na de a zsidók! És akkor az a gondolatom támadt, hogy ezt jó lenne közelről is látni, 
ellenségeinket közelebbről is megismerni, a Potyomkini kulisszákat leleplezni. Már csak 
azért is, nehogy alábecsüljük őket amikor majd szembe kell szállni velük. Nos, gondol-
tam, én nem dőlök be holmi zsidó trükköknek, ezért befizettem egy, az egyház által ren-
dezett, egyhetes zarándokútra és vagy ötvened magammal elmentem a Szent Földre. Er-
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ről itt néhányan előre informálva lettek, de a többség számára ez újság. Szóval hangsú-
lyozom, nem holmi baráti látogatásról volt szó. Azt a moszlim testvéreinktől ellopott 
országot azért látogattam meg, hogy tárgyilagos képet tudjak alkotni az ottani helyzet-
ről. Mert csak teljes képpel a kezünkben tudjuk majd terveinket végrehajtani. Az ellen-
ségről szerzett ismeretek lesznek az eszköz, amelyen keresztül megállapíthatjuk sebez-
hető pontjaik hol- és mibenlétét, megtalálhatjuk az zsidó rablóállam védelmének gyen-
geségeit. És erre szükség is lesz. Sikerült kapcsolatot teremteni egy magas rangú 
Hamász harcossal, aki egész más helyekre vitt el engem, mint ahová a csoportot vezet-
ték. A vele és több más hős palesztin harcossal eltöltött majdnem három nap elég volt 
ahhoz, hogy belássam, egy folyamatosan erősödő palesztin és pánarab felkészültségre 
lehet számítani, de ezzel egyidejűleg egy erősen felkészült ellenségre is, akinek jelentős 
stratégiai kapacitás, széles hadászati ismeretek és egy modern, ütőképes fegyverzet áll 
rendelkezésére. Ezen kívül az az elszántság, amelyet a hatmillió zsidó kiirtásának emlé-
ke fűt bennük. És mintha mindez nem lenne elég, ott áll mögötte a hitsorsosok vezé-
nyelte amerikai nagybácsi, akinek teljes értékű támogatására belátható ideig számíthat. 
A Hamász harcos az arab világ aggályait is kifejezte, a zsidó rablóállam legújabb bűn-
cselekedetéből, az úgy nevezett zsidó olajlelőhelyekből származó, hamarosan várható 
problémákat illetően. Mert a nagy zsidó melldöngetéssel bezengett izraeli olajlelőhe-
lyek tulajdonképpen arab olajtartalékok lecsapolásának köszönhetők. Várható, mondta 
a harcos komoran, hogy a zsidók hamarosan mélyen világpiaci ár alatt fogják az arab 
olajt piacra vinni, és ezzel az egész arab világgazdasági helyzetét veszélyeztetni. Ez 
pedig, tette hozzá a harcos, a Palesztin nép számára újabb katasztrófát fog jelenteni, 
mert az arab államok kényszerítve lesznek békét kötni Izraellel, kényszerítve lesznek 
minden Izrael ellenes tevékenységet és a Palesztin nép támogatását megszüntetni. Mi 
palesztinok meg leszünk fojtva, kész népgyilkosságnak leszünk kitéve, fejezte be a 
Hamász harcos. Szóval testvéreim, eljött a leszámolás ideje. Ha nem történik meg a 
zsidó állam mihamarabbi felszámolása, a zsidók belátható ideig békében élhetnek és 
gazdagodhatnak. Ez nem történhet meg, ebben a végleges felszámolásban nekünk szer-
vesen részt kell vennünk. Itthon elbánni a pajeszos bandával nem lesz nehéz, de ott 
megbirkózni velük, egészen más kaliberű feladatot jelent. Már most is, hát még mit 
jelentene a jövőben, ha hagynánk. Egyik elsődleges feladatunk lesz tehát, erőink har-
monizálása a Közép kelet egyre nagyobb teret hódító fundamentalistáival. Őket kell 
majd ügyünk szolgálatába állítani, nekik kell majd felkészíteniük a moderált, arab kor-
mányokat a zsidók elleni háborúra. Ha kell erőszakkal és megfélemlítéssel. Ezen felül 
őket fogjuk majd megbízni a zsidóság fizikai felszámolásának végrehajtásával. Szíria 
példája mutatja, hogy az arabok hogyan képesek a saját népükkel, fajtájukkal elbánni. 
Ez arra enged következtetni, hogy ök. a zsidókkal szemben még nagyobb motivációval 
tudnak majd fellépni. Miránk mindössze egy logisztikai feladat hárul, mi fogjuk a zsidó 
bagázst kellő időben megfelelő helyre leszállítani. Mivel az Unió országaira teljesség-
gel nem lehet számítani, a deportációk úti célja valamelyik arab ország lesz, ahol a 
szükséges lépéseket majd megteszik.   
Durmanszky megállt. Levette a szemüvegét és a zsebéből egy fehér zsebkendőt vett elő. 
Gondosan megtörölte vele a szemüveget, aztán eltette a zsebkendőt és bocsánatot kért a 
megszakításért. 
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      Nos, én tehát ott, abban az istenverte országban tettem nemrég látogatást. Benyomá-
saim nem éppen bíztatók. Na persze a zsidajának sem lesz könnyű dolguk velünk. A 
magyar katona a világ legjobbjai közé tartozik, kétségtelen, hogy a kampósorrúak ellen 
vívott harcban mi fogunk felül kerekedni. De az ellenünk esetlegesen felvonultatott 
technikai eszközökre figyelnünk kell majd. Látom, hogy most mindenki kíváncsi egy 
kimerítő beszámolóra. Kis türelmet kérek. A látogatásomról szóló, több mint tízoldalas 
beszámoló nyomtatás alatt van. Az anyagot holnapra ígérték, gondolom késedelem nél-
kül le is szállítják.  
Az elnök ismét megszakította beszámolóját. Talán kellene egy kis szünet, gondolta. A 
dohányzók számára legalábbis. Nekem magamnak is jól esne néhány slukk. 
Durmanszky egy pillanatig habozott, de aztán mégis folytatta. 
      - És most térjünk a tárgyra, konferenciánk fő témájára, terveinkre, a nemzetközi de 
legelsősorban a hazai zsidósággal fennálló problémák végleges megoldására. Ne felejt-
sük el, hogy habár most mi vagyunk ennek a megoldásnak a kezdeményezői, szándéka-
inkkal nem vagyunk egyedül. Itt van a példamutató Franciaország, Sárközi Miklós hon-
fitársunk gerinces fellépése nemrégen, a cigányok kisöprése Franciaországból. Jó példa 
számunkra. A készülőfélben álló Új Német Birodalomban, Strangl úr hadszínterén is 
jelentős erők állnak egy hasonlóan határozott fellépésre, az ottani zsidóságot illetően. A 
Norvégiában elkövetett merénylet is fényt vet a tényre, hogy tettre kész harcosok 
Európaszerte lépnek ma már színre. A zsidó kérdés megoldása tehát ott is napirenden 
van, de Angliában, Hollandiában,  
      Belgiumban és az északi országokban is. A nacionalista erők szinte gomba módra 
nőnek ma fel, bárhová is nézünk, és sok esetben már az illető ország parlamentjébe is 
bejutottak. Jó példa erre a legutóbbi svéd választások, és az ottani nacionalista párt tér-
hódítása. Az ott elért parlamenti siker nagyszerű eredmény. És hát mi sem panaszkodha-
tunk, hiszen döngethetjük a mellünket egy kicsit, mert elmondhatjuk magunkról, hogy 
mi is megvetettük a lábunkat a Parlamentben. Mert ott a Jobbik tulajdonképpen a mi 
szekértolónk. Megállapíthatjuk tehát, Európa végre jó úton halad. Na persze azt tudjuk, 
hogy amíg az Unió fennáll, addig ezek az 
      erők nem tudják tényleges kapacitásukat kihasználni. De az Unió düledezik, az Euro 
dögrováson van. Ennek ellenére várat még magára az összeomlás, és azt mi nem várhat-
juk ki, annyi időt nem fecsérelhetünk el. Nekünk cselekednünk kell, nekünk példát kell 
mutatnunk minden hasonló célt maga elé kitűző testvérszervezet előtt. Olyan példát, 
vagy még jobbat, mint amilyet norvég testvérünk mutatott, amikor egyes egyedül végre-
hajtotta hőstettét. Liberális semmittevőknek, árulóknak, a zsidóság bérenceinek és egy 
Mammonnak behódoló nemzedéknek nincs helye a szebb jövőért küzdő Hazában. Ami-
kor mi a kellő lépéseket megtettük, amikor az előttünk álló feladatokat megoldottuk, 
akkor nemzetünk jelenlegi, nagy problémái is megoldódnak. Ezt bátran merem állítani. 
Mert akkor senki sem áll majd mentőakcióink végrehajtásának útjába. Neveinket, mint a 
Haza megmentőit, örökre áldani fogják hálás utódaink. Úgy érzem, hogy költőnk szavait 
itt is idéznem kell. ”Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság 
mellett, mondják el szent neveinket”. Meggyőződésem, hogy így lesz, és biztos vagyok 
benne, hogy ez a ti meggyőződésetek is.  
„Így van? Így van! „ 
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A megjelentek egybehangzó, harsány válaszára még a szálló kertjében is felkapták fejü-
ket az ott időző vendégek. Durmanszky kinyitotta az előtte fekvő aktatáskát és egy köteg 
papírt vett ki belőle. Aztán mosolyogva bólintott, majd meglebegtette a vaskos köteget.  
 Ez, a kezemben tartott okiratcsomó a tervezetet tartalmazza. Az előttünk álló feladatok 
részletes leírását. Nincs szükség minden tételét ma átvenni. Akinek egyik vagy másik 
tétellel dolga lesz, időben fog a feladatáról értesülni. Most elég annyit mondanom, hogy 
ami ebben a köteg papírban áll, az a múlt század harmincas éveiben, Németországban 
megszerkesztett és az azt követő években, a megszállt területeken végrehajtott tervek 
mintájára lett összeállítva. Részleteiben közel áll a Wannsee-konferencián elhatározott 
intézkedésekhez, de természetesen igazi magyar találékonyság és alaposság által feljavít-
va.  Hiszen azóta már sok víz lefolyt a Dunán. Mi itt munkacsoportokat fogunk alkotni. 
Minden csoportra részletfeladat hárul, amelyet pontos időrendben kell majd megoldani, 
ezzel összhangba hozni a tervezet időrendhez rögzített átfutását. Minden csoport élére 
vezető személy lesz kijelölve, aki majd a munkát irányítja, azt folyamatosan ellenőrzi és 
a feljebbvalók felé mint referens működik. Nagy feladatot vállaltunk magunkra, az biz-
tos. Az emberanyagot érintő igények, valamint az átfutási idő jelentős, sőt, mondhatni 
óriási méretű. A jelenlegi előfeltételek sem megfelelőek. Legfontosabb feladatunk a leg-
közelebbi választásokat veszi célba. Ismét zsidótörvényekre van szükség, mégpedig ha-
sonló, szigorú, német mintára készült törvényekre, mint amilyeneket 38-ban, 39-ben, 41-
ben és 42-ben hozott Hazánkban az akkori kormány, Hazánk legutolsó, legitim kormá-
nya. Ezeknek a szükséges törvényeknek megszavazása addig azonban nem lehetséges, 
amíg élharcosunk és pártfogónk, a Jobbik, olyan parlamenti többséget nem szerez, amely 
a zsidótörvények megszavazását lehetővé teszi. De ha ezt a többséget meg is kapja, és a 
szavazás a törvények meghozatala mellett dönt, azokat jogerőre léptetni addig nem lehet, 
amíg Hazánk az Európai Uniónak tagja. Meg kell tehát valósítani az Unióból való kilé-
pésünket. Erről egy népszavazás kell, hogy döntsön, és azt követően pedig egy parla-
menti szavazás. A szavazások kimenetelét mi garantáljuk. Kellő eszközökről, ha kell 
rendkívül hatékony eszközök bedobásáról, mi gondoskodunk. Gondolom, hogy ezeknek 
az eszközöknek mibenlétéről senkit nem kell közelebbről informálni. 
A megjelentek spontán hahotába törtek ki, miközben egyesek kacsintottak, vagy szom-
szédjukat lökték könyökkel oldalba. Az elnök csendet kért, majd folytatta.  A kilépési 
határozattal egyidejűleg fel kell mondanunk minden együttműködést külföldi pénzinté-
zetekkel, beleértve a Világbankot és a Nemzetközi Valutaalapot is. Meghatározatlan 
időre fel kell függesztenünk a felvett kölcsönök visszafizetését és az azokra kimért uzso-
rakamatok kifizetését. Ha a Hitler Adolf vezette Németország le tudta magáról rázni a 
nemzetközi tőke rabigáját és kizárólag a saját erejéből világhatalommá vált, ki merné 
állítani, hogy mi nem tudjuk megtenni ugyanazt? Értékesíthető termékekben gazdag 
ország vagyunk. A turizmus óriási pénzeket jelent az államgazdaság számára. Nyers-
anyagokban nincs hiány, népünk kész megdolgozni a mindennapi kenyérért. Mi kell 
más? Ha sikerül lerázni magunkról kül- és belföldi ellenségeink igáját, ha megszabadul-
tunk az idegen  elemektől akik ma rajtunk élősködnek, akkor egy új és szebb jövő áll 
előttünk, gyermekeink és unokáink előtt. Ismét a költőt idézem, aki a következőt mond-
ja,  „A magyar név újra szép lesz, méltó régi nagy híréhez”.  
A teremben óriási tapsvihar tört ki. A delegátusok sorban felálltak és az elnök utolsó 
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mondatát álló ovációval üdvözölték. Miközben a tapsvihar tombolt, Durmanszky elége-
detten mosolygott. Aztán megint csendet kért és folytatta beszédét, amely a vége felé 
közeledett. 
        -   Elért eredményeink példát fognak mutatni a népek előtt. A mi nyomdokainkban 
haladva, mások is tudnak, és fognak hozzánk hasonlóan eljárni. Megismétlem. Az Euró-
pai Unió félresikerült, zsidók által kezdeményezett, amerikai mintára készült próbálko-
zás,  amely főképpen egy pénzéhes réteg manipulációinak következtében hamarosan 
csődbe jut. Ez a réteg ma még irányítja Európát, és ezt a szerepét nem egykönnyen adja 
fel. Legalábbis addig nem, amíg hasznot tud húzni belőle. De ennek hamarosan vége 
lesz. A homlokzatán  hatágú csillagot viselő kártyavár omladozófélben van. De ha a 
gazdasági összeomlástól el is tekintünk, marad a tény, hogy az Unió legtöbb tagállama a 
miénkhez hasonló problémákkal próbál megbirkózni. A cigányok a legtöbb helyen, és 
egyre több helyen, nagyobb és nagyobb érdekteret és létteret sajátítanak ki maguknak. 
Őket ma itt a készülőfélben lévő új zsidó honfoglalás előharcosaiként kell tekintenünk. 
A cigányok a zsidó fegyverkereskedőktől annyi fegyvert kapnak, amennyit csak akar-
nak. Ezt, a bennünket, de más keresztény népeket is fenyegető életveszélyt a legtöbb 
helyen már régen figyelemmel kísérik. És hát ha már itt tartunk, hozzá kell tennünk azt 
is, hogy ugyanezek a pénzéhes kereskedők látják el fegyverrel a szlovákokat, a románo-
kat és a szerbeket is. Világos, hogy ezek közül, a mi esküdt ellenségeink közül verbuvá-
lódnak, kéz a kézben a cigányokkal, a zsidó honfoglalás előőrsei, a későbbiekben segéd-
csapatai. Nos testvéreim. Feladatunk az, hogy a nép előtt világossá váljon, hogy ennek a 
folyamatnak, a Hazánk és népünk feje felett csüngő Damokleszi kardnak eltávolítása a 
mi közös feladatunk, a mi legfontosabb feladatunk. És azt elhatározni, hogy ezt a fela-
datot miképpen kell megoldani, hogy a megoldás vezetését ki  vegye kézbe, ehhez sem 
fér kétség. Erre senki más nem hivatott, mint mi, magyarok. 
Durmánszky egyenként szembenézett minden egyes jelenlévővel. Az teremben síri 
csend uralkodott, a megjelentek feszült figyelemmel hallgatták a vezér szavait, és amint 
elhallgatott, egyetértően bólogattak feléje. Durmanszky öklével az asztalra csapott.  
 - Testvéreim! Biztosak lehetünk abban, hogy példánkat más népek is fogják követni. A 
 németek, a belgák, a hollandok a svédek, az angolok és a norvégok. De lehet, hogy még 
többen. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezekben az államokban ugyanolyan nemzeti 
érzésekre támaszkodó pártok vannak mint nálunk a mi partnerünk a Jobbik. Mögöttük 
ugyanolyan tömegek állnak mint a Jobbik mögött. A Jobbik tudvalevőleg és többek  
között, a magyarországi zsidóság teljes feltérképezésén dolgozik. Gyöngyösi testvérünk 
nemrégen ezt harangozta be a Parlamentben, amikor a zsidó képviselőkről követelt lis-
tát. Bejelentése, követelése egyfajta első lépés volt a helyes irányba a Jobbik részéről. 
Később lesz majd a részükről több követelés is, de azokban már a mi követeléseink i 
jelen lesznek. Szóval, kedves megjelentek, testvéreim. Egy szebb magyar jövőnek a  
kovácsai mi, egyes egyedül mi vagyunk. Lesz még szőlő lágy kenyér, ahogy a mondás 
szól, lesz tehát egy szebb jövő, egy igazi felszabadulás, egy új világrend, amely minden 
magyar emberre jólétet, szabadságot, és elégedett életet fog hozni. Befejezésként két 
nagyszabású javaslatot kell közzétennem. Az egyik elrabolt területeink visszacsatolására 
szóló tervezet, amely az érintett országokkal bevezetendő tárgyalások legsürgősebb 
megkezdését írja elő. A másik javaslat a területi visszacsatolások megtörténte után válik 
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aktuálissá, tehát miután Adriai partjaink ismét magyar fennhatóság alá kerültek. Az Ad-
riát a javaslat szerint a Hungarotenger névre fogjuk keresztelni. Nyomtatás alatt lévő új 
térképeinken már Nagymagyarországot tüntetjük fel, és ott az Adria már új nevét viseli. 
Az elnök beszédét újabb dörgedelmes tapsvihar követte. A bejárati ajtó kinyílt, rajta két 
felszolgáló egy-egy tea kocsit tolt be, rajta kávéval, aprósüteményekkel és frissítőkkel. 
Az elnök negyedórás szünetet javasolt. Karonfogta Vendrevicset, intett Strangl felé, 
megvárta, amíg a német csatlakozik kettőjükhöz, aztán a tea kocsikhoz vezette a két 
vendéget. Többen cigarettára gyújtottak. A teremben ugyan tiltva volt a dohányzás, de 
ezzel a megjelentek nem törődtek. 
A szünet után az elnök átadta a szót a hozzászólóknak. A hozzászólások körülbelül 
ugyanarról szóltak, mint ami egy vagy más módon már az elnök beszédében is elhang-
zott. Többen kifejezték véleményüket, hogy a zsidóellenes propagandát folytatni, sőt a 
világhálón fokozni kell. Minden lehetőséget meg kell ragadni, ami a zsidók befeketíté-
sét, emberi mivoltuk megtagadását fokozza. Sem hihető, sem hihetetlen állításoktól nem 
szabad visszariadni. Egy felszólalót, aki kérdést tett fel, hogy a rengeteg hazugság, a 
való állandó kiforgatása nem lehet e hosszú távon kontra produktív,  
többen mérgesen lehurrogtak. Egy másik felszólaló, aki feltette a kérdést, hogy mi tör-
ténjen azokkal a Jobbikos párttagokkal és a párt vezetői közé sorolt korifeusokkal, akik-
ről az utóbbi időben kiderült zsidó származásuk, azt a választ kapta, hogy pillanatnyilag 
ugyan nem történik semmi sem, de idövel majd ők is sorra kerülnek. A korábbi jó han-
gulat hamarosan visszaállt, amikor az elnök véleményét nyilvánította. A propagandát 
csak addig kell folytatni, mondta gunyorosan mosolyogva, amíg terveinket végre nem 
hajtottuk. Miután az megtörtént, már nem lesz senki, aki ellen propagandaháborút kelle-
ne folytatni. Ezt a megállapítást általános derű és hosszú taps fogadta. Breczka, akinek 
szintén lett volna hozzászólása, elállt a lehetőségtől, mert jegyzőkönyvvezetői feladata 
igencsak elfoglalta, de meg azért is, mert az elnök beszéde igényeit tökéletesen kielégí-
tette.  
A hozzászólások és az azokat követő viták elhúzódtak, jóval a kilenc órára megrendelt 
vacsora idején túlra. Fél tízkor az elnök kalapácsával csendet kért. Elérkezett az idő, 
hogy egy pár keresetlen szóval bezárja a konferencia első napját. Ezért csak néhány is-
métlést engedett meg magának, valamint a két vendég felé mondott köszönetet.  
 
                                                                         * 
 
Alfred Strangl csendben hallgatta végig az elhangzott beszédeket, a zsidókat és a ci-
gányságot hazaárulással, a magyar kultúrának, a nyelvnek, a népnek és az országnak 
tönkretételével és a magyarság kiirtásával vádló kitöréseket. És végighallgatta az egész 
világ ellen szőtt zsidó összeesküvésről szóló vádakat, a káromlásokat, a népirtást javas-
ló, a magyart az egekig magasztaló, minden eltérő véleményt magyarellenesnek minősí-
tő, melldöngető hozzászólásokat is. Nyugodtan, arcán egykedvű kifejezéssel hallgatta a 
tervek gyakorlati részeinek taglalását, és a tömeggyilkosság legújabb technikai vívmá-
nyok alkotta alternatíváiról szóló beszámolókat. Azt, hogy minderről milyen véleményt 
alkotott magának, egy-egy elvétett mosolyon kívül, amelyet egyik-másik 
felszólalás vagy a megjelentek együttes, spontán felkiáltásai és a hosszú tapsok váltottak 
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ki belőle, egyetlen arcvonása sem árulta el. Feljegyzéseket természetesen nem készített, 
de mindent figyelemmel kísért, ezt bárki láthatta. Amikor az elnök rövid záróbeszédét 
befejezte, Strangl felállt trónszékéről és közölte, hogy távoznia kell. Megköszönte a ki-
tüntetést, hogy a fontos konferencia bevezető estéjén részt vehetett. Megígérte, hogy az 
elhangzott üdvözleteket továbbítja a címzettekhez, és egyben azt is, hogy illetékes he-
lyeken beszámol a konferencia lényegesebb tartalmi pontjairól. Másnapi, bokros teendő-
ire hivatkozva, sok sikert és további jó munkát kívánva elbúcsúzott, miután ismételten 
biztosította a megjelenteket a testvérmozgalmak és rokon pártok lelkes támogatásáról. 
Strangl szavai, amelyeket a konferencia résztvevőihez intézett, nem fedték teljességgel a 
való igazat. A német vendég tudta, hogy a testvérmozgalmak, különösen a német és az 
osztrák, amelyekről nagyobb magabiztossággal tudott nyilatkozni mint a többiről, nem 
osztották a vérszomjas, magyar neonácik véleményét a kombinált zsidó- és cigánykérdés 
megoldását illetően. Elsősorban kevéssé érdekelte őket Magyarország, a magyar nép 
vagy a magyar hagyományok sorsa. Az osztrákoknak épp elég bajuk volt a magyarokkal 
az évszázadok során, de valahogyan le is nézték őket, habár a két ország közötti hivata-
los kapcsolat jónak volt mondható. De Ausztria külpolitikai életében és a bécsi arisztok-
rácia köreiben a magyart még mindig holmi balkáni módon gondolkodó és cselekvő 
népnek tekintették. Ez a makrancos, zabolátlan, pökhendi nép az ő szemükben sohasem 
szűnt meg egyszerű császári alattvalónak lenni, de ez a meggyőződés kifelé, a két nem-
zet között uralkodó tónus hangvételében nem volt érezhető, ezt Ausztriában leginkább 
csak a kocsmákban és a futballpályák lelátóin lehetett kiérezni, vagy esetenként látni. 
Ami pedig a németeket illette, az ottani szélsőjobboldal úgy vélte, hogy a magyaroknak, 
éppúgy, mint a többi kelet európai népnek, hasonlóan alárendelt szerepet kell majd ki-
osztani egy nagynémet vezénylet alá került Európában, mint amilyet a második világhá-
borúban kapott. Ha feladatot kap majd vagy parancsot, arra a válasz csak egy „zu 
Befehl” lesz majd, úgy mint azelőtt. Amikor elment a konferenciára, Strangl nem a szer-
vilis hangvételű meghívónak tett eleget. És nem is a saját jószántából utazott Balatonfü-
redre. Az utazás számára egyike volt mindössze a számos más kiküldetésnek, amelyekre 
egyszerűen el kellett mennie az Ügy érdekében. Balatonfüredi jelenlétének célja a ma-
gyar neonácizmus szóvivőinek meghallgatása volt, a mondottak tartalmának felértékelé-
se, valamint felmérése annak, hogy az elhangzottak miképpen lehetnének beilleszthetők  
a német szélsőjobboldal terveibe. Más szóval, hogy szolgálhatnák e a magyarok az 
Ügyet, ha egyáltalán, és ha igen, akkor mi módon, hogy az a német törekvések számára 
is némi hasznot jelentsen. A német korifeus erről készült beszámolót összeállítani, hogy 
Münchenbe való visszatérte alkalmával a mozgalom vezetőségének kezébe használható 
anyagot tudjon letenni.  
Visszatérve szállodai szobájába, elhatározta, hogy jelentését, de legalábbis annak vázla-
tát még aznap este megírja. Szokása volt megtenni, aznap amit mások talán másnapra 
halasztottak volna. Telefonon könnyű vacsorát rendelt szobájába, aztán lezuhanyozott és 
felvette a vastag frottír fürdőköpenyt, amely a szálló jóvoltából a szekrényben várt rá. A 
mini bárból kivett egy palack jól hűtött Gössert, és miközben a habzó italt pohárba ön-
tötte, a lovagkeresztre gondolt, amelyet olyan fennkölt méltósággal vett át a magyar 
Führer jelölt. Strangl maga elé idézte az elnök arckifejezését, amikor ő azt a számára 
ismeretlen személyt, azt az ezredest, mint a Don-kanyar hősi halottját dicsőítette.  A sör 
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tetején lassan semmivé váló habot nézve, keserűen felkacagott. Don-kanyari hős, mond-
ta ki hangosan. Hát igen. Az ezredes úr is hős lett, mint a tízezrével legéppuskázott, ak-
náktól cafatokra tépett magyar kiskatonák. Csakhogy azok a hősök lovagkereszt helyett 
golyót vagy gránátrepeszt kaptak kitüntetésül. És közöttük nagyon kevesen voltak, akik 
azért mentek ki a Keleti Frontra, mert jókedvükben az orosz ellen akartak harcolni. Őket 
a Legfelsőbb Hadúr tábornokai parancsolták oda, akik nem akartak kimaradni a legyőz-
hetetlen német hadsereg győzelmi ünnepségéből, a nagy keleti birodalom meghódításá-
ból és kifosztásából. És miközben a tisztek egyike-másika elnyerte a Führer kitüntetését, 
azalatt kiskatonák tízezrei estek el az előrenyomuló szovjet csapatok golyózáporában, 
lettek szétszaggatva a támadásokat megelőző pergőtűzben. Vagy estek el úgy mint az ő 
saját apja, aki sohasem értette meg, hogy miért kell az oroszt gyűlölni, miért kell a Füh-
rer parancsára Muszkaföldre menni és ott egy istenverte falu határában, félelemtől üvölt-
ve egy T34-es lánctalpa alatt megdögleni. Na, mindegy, gondolta Strangl, és húzott 
egyet a sörből. Ez a társaság itt a Balatonnál semmivel sem különb a múlt őrültjeinél. Én 
ennek a népnek érdekében remélem, folytatta, hogy az amit ma láttam és hallottam, azt a 
monumentális kisebbségi érzés által szított, hisztérikusan ismételgetett, csinált halálféle-
lemből és megalomániás melldöngetésből álló szörnyűséget, nem követi a magyarság 
zöme. Ez a galeri akármire képes, még azt is beképzeli magának, hogy egyenrangú ve-
lünk, hogy jobb és bölcsebb nálunk. Beképzeli, hogy amire a Hitleri Németország képes 
volt, arra ők is képesek. Miket is mondtak? Kiválni az Unióból! Megszakítani a kapcso-
latot a pénzintézetekkel és leállítani az állam tartozásának visszafizetését! A saját lábu-
kon megállni, a folyó költségeket fedezni a híres magyar termékek kiárusításából! Mi-
lyen termékekre gondolnak? Pirospaprikára? Szürke marhára? Vagy Tokaji borokra? 
Vagy talán a budapesti és balatoni turizmus lenne az a nagy bevételi forrás, amely a 
csőd szélén álló országot lábra tudná állítani? Na, köszönöm szépen. Az ilyen bevételek-
ből pont egy pár hónapig tudnának eltengődni. És azután? Mit is mondtak? Ha a zsidó 
eltűnik, a Haza minden problémája megoldódik. Az őrültek! Kidobnák a gyereket a für-
dővízzel együtt. Pedig az ilyen őrültségnek a következményeit láthatták már. Ott a törté-
nelmi példa előttük! Hitlerék a legjobb tudósaikat küldték a gázkamrákba meg az ameri-
kaiak kitárt karjai közé. Hogy végződött volna a háború, ha Einstein, Szilárd, Teller, 
Fermi meg a többi elüldözött atomtudós Európában marad és a mi oldalunkon a mi cél-
jainkért kutathat? Strangl egy feltörő káromkodást fojtott el. Ezeket az őrülteket még 
idejében meg kell fékezni. Remélem, hogy van egy józan magyar többség, aki ezt belát-
ja. Mert ha ezek így folytathatják, az még a mi saját terveinket is veszélyeztetheti. Arra 
pedig nem kerülhet sor, azt mi nem engedjük megtörténni. A készülőben lévő hatalom-
átvétel nem tankokkal, rakétafegyverekkel és kisebbségek elgázosításával fog megvaló-
sulni, Ma ilyesmikre már nincs szükség. A gazdasági egyenlet tervszerinti megbolygatá-
sával sokkal jobb és gyorsabb eredményt lehet elérni mint megannyi rakétatalálattal. De 
ezt ezek a szerencsétlenek nem tudják.      
Strangl húzott egy jót a hideg sörből, aztán letette a poharat. Egy pillanatra kísértést 
érzett német módra valami töményt is felhajtani a sör mellé, de aztán meggondolta ma-
gát. Leült az asztal mellé, bekapcsolta a számítógépét, szembenézett a képernyővel és 
írni kezdett.  
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Nagy Melinda  
 

Fotósorozat 
a  

Kőmíves  
Kelemen  
történet  
soraira. 
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    Nagy Melinda önmagáról 
      
     Marosvásárhelyen születtem és ott is nőttem fel. Tizenkilenc évesen Budapestre men-
tem meglátogatni a barátaimat, rokonaimat és  „ottragadtam". Vegyésztechnikusként 
dolgoztam az Országos Környezet egészségügyi Intézetben, Budapesten.  
     Tizenkilenc év után Oslóba költöztem, azóta itt élek. Óvodában dolgozom asszisz-
tensként. 
      Mindig szerettem rajzolni, festeni üvegre, cserépre, vászonra, papírra. Ez mindig 
életem része volt. 
Az utóbbi időben egyre több fotót készítek, kíváncsian szemlélem és felfedezem Oslo 
utcáit, tereit, középületeit.  
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Benczédi Ilona műtermében 

      Kågeröd dél-svédországi kis település, ha nincs GPS-ünk, nehezen találtuk volna 
meg Ilona házát. De, amikor elhangzott a Megérkeztünk!- biztatás és kinéztünk a gép-
kocsi ablakán, a takaros kis ház ablakába állított groteszk Benczédi-szobrok hivógatóan 
integettek és mosolyra késztettek. 
Itt az ideje, hogy megvalljam, hogy éppen úgy, ahogyan ez már három vagy négy évti-
zede történt édesapja, Benczédi Sándor agyaggal és égetet kerámia szobrocskákkal tele 
Bolyai utcai műtermében, Kolozsváron. Azóta nagy utat tett meg Ilona, akit mi annak 
idején Lilinek szólítottunk, s csodáltunk, nemcsak az apjától egészen eltérő felfogásban 
alkotott apró agyagszobraiért. Akkoriban is festette szobrocskáit, rögtön hármat vásárol-
tam, melyeket nem palástolt kissé tétovázó pillantásomra rögtön megfürdetett. Az egyi-
ket - az általam Három gráciának nevezett szoborcsoport, kissé telt-molett női közül ma 
is szerelmesen őrzöm lundi lakásom könyvespolcán. Jártam két évtizeddel ezelőtt stock-
holmi műtermében is, és örömmel tapasztalhattam, hogy keresett szobrásznő, a svéd 
tévé is több adásban foglalkozott merésznek mondott alkotásaival. Ilyen előzményekkel, 
nyilvánvalóan „otthon éreztem” magam Lilinél, a szomszédban lakó lánya is átjött, er-
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délyiekhez méltó szívességgel fogadott, ami félig svéd unokámnak való lecke volt. Len-
csevégre kapott munkái maguktól beszédesek.  

Különben Benczédi Ilonát bemutattam az Ághegy folyóirat 2. számában (222-223. 
oldal) és szobrai számos fedőlapunkat díszítik. 
Kompozíciói örökös jókedvét, talán apjától örökölt székely humorát tükrözik, groteszk 
figurái elesettségükben is szépek, magunkra ismerhetünk bennük, ilyenek vagyunk eset-
lenségünkben, kozmetikázatlanul, pajkosan és ősöktől akaratlanul is elleset fifikáinktól 
terhesen. Az ember attól nagy, ha magát is kinevetheti. 

„...a fiatal művész meglepő, sőt vakmerő módon  a könnyen mintázható, mozgé-
kony agyag kínálta mikrorealizmus mozzanataival, az arc, a gesztus, az egyes testrészek 
ábrázolásának nyomatékosan realisztikus elemeivel lazítja fel és töri át. Ezt a kettőssé-
get hangsúlyozza e kisplasztikai munkák színezése is, ami nemcsak a valósághoz közelí-
ti, hanem ugyanakkor egy elvont dekorativitás síkjára emeli át őket. 

E sajátos harmóniát alkotó ellentmondás különös hangulati feszültséget teremt, s 
ebből a feszültségből sarjad Benczédi Ilona kisszobrainak komikuma. A részletek 
mikrorealizmusa, a végletes ellentét erejénél fogva, humorosan felnagyítja az alappóz 
ünnepélyes méltóságát, az viszont erőteljesebben kiemeli az alakok részleteiben meg-
nyilvánuló kisszerűségét. Mintha az emberi vágyak, remények és törekvések törvény-
szerű, örök monumentalitása szembesülne itt a mindennapi valósággal. Fanyar, filozofi-
kus humor ez, nem bővérű hahota, hanem csendes tűnődés rejlik mögötte; mintha tűnőd-
nének maguk a figurák is (ez igazolja egyben a pózt), magukba zárkózva, befele fordult 
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tekintettel mintha sorsukon töprengenének, összemérnék egykori vágyaikat, kiégett re-
ményeiket egyéni életük valóságával. 

Sorsszimbólumok Benczédi Ilona kisszobrai, igaz gondolati mélységekből bukkan-
nak felszínre, s alkotójuktól örökölt szuggesztív töprengésükkel meditációra késztetik a 
szemlélőt is önnön sorsa fölött.” - írta a művésznő indulásakor Jánoházy György, ami-
hez nincs mit hozzátennünk. Lili útja töretlen, alkotókedve teljében, unokái gondozása 
mellett újabb és újabb meglepetésekkel szolgál. 

Műterme látogatásának ötlete abból az országszerte divatos szokásból indult, 
amelynek keretében a környező régióban élő képzőművészek időnként nemcsak közös 
kiállításokon, hanem un. Nyílt napokon, meghatározott időben  fogadják az érdeklődő-
ket. Mi lehet kellemesebb, mint sorba látogatni ismert és kevésbé ismert képzőművésze-
ket otthonukba és bepillantani alkotófolyamatukba?!  (t.k) 
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Kertész Anni kerámiái 
 

Norra Vrams csak egy ugrás Bencédi Ilona házától. A házigazdák pompásan beren-
dezett műtermében a kerámia és a festészet különleges  alkotásai kínálják maguk. Ker-
tész Anni alkotómunkájában benne van a férje gondoskodása. Életük, mint annyi be-
vándorlóé, regényes. A művésznő, kérésemre  röviden összefoglalta: Hajdu Anna néven 
születtem Budapesten. 1956 végén menekültem szüleimmel Ausztriába, ahol a Bad 
Iselsbergi (Ost-Tirol ) magyar gimnáziumban jártam iskolába. 1960-ban, miután a diá-
kok már fogytán voltak, az iskolát összecsatolták az Innsbrucki magyar gimnáziummal, 
úgy hogy az érettségit 1961-ben már Insbruckban tettem le. Az iskolában ismerkedtem 
meg Andrással (egy osztályba jártunk), akivel 1965-ben összeházasodtunk majd 1969-
ben fiúnk András született. Az érettségi után a Linzi művészeti iskolában jártam festé-
szetre s részben grafikára, majd 1963-64-ben Bécsben az Akadémián folytattam tanul-
mányaimat. 1971-ben Svédországba költöztünk, s 1973 óta ugyanitt, NorraVramban 
(Billesholm) élünk. Egy 1856-ban épített öreg iskolaépületet alakítottunk át otthonná. 
Itt van műhelyem s kiállítótermem, ahol kerámiát s festményeket állitok ki. Műveim 
természetközeli témájúak, halak, madarak tájak, úgy a festmények mint kerámiák.  

Néhány éve raku-technikával is dolgozom, nagyon jól passzol a kerámia szobraim-
hoz. Festményeimen olaj s akvarell technikát használok. 
     Férjem, Kertész András (Endre) 1942-ben született Budapesten. 1957 elején mene-
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kült édesapjával Dr. Kertész Endrével s nővérével Ausztriába. Először osztrák gimnázi-
umba járt, majd ö is Bad Iselsbergbe került, s Innsbruckban érettségizett. Bécsben az 
egyetemen gyógyszerészetet tanult, s diákévei alatt nyáron Svédországban dolgozott. 
Már akkor nagyon tetszett neki Svédország, s ezért ideköltöztünk 1971-ben. Ö az üveg-
gyapotgyártásban kapott munkát, ahol mérnökként dolgozott. Több évig Lengyelország-
ba és Oroszországba is küldték. 

A fiúnk Kertész András  1969-ben született Ausztriában, Linzben. 10 éves korától 
kezdve vívott nagy tehetséggel. Először Bjuvben az Aramis nevű egyesületben, majd az 
egyetemi évei alatt Stockholmban a Djurgårdenben Dr. Rerrich Bélánál. Svéd váloga-
tott, többszörös svéd bajnok párbajtőrben. Sok szép eredménye volt külföldön is, többek 
között 3-ik helyezés Európa-bajnokságon. Fiai Viktor Kertes 17 éves, Dániel 14, Mind-
ketten úszók. Dani leggyorsabb a svéd korabeliek között 5-6 számban. Viktor szintén a 
legjobbak között szokott szerepelni. 

Festményei töredékével próbálom érzékeltetni gazdag színvilágát: sorozatának Ké-
pek a falon címet adtam. Szenzációs munkája: a borsószemek, amelyek egyszerű formá-
jukban - kerámia és bronz is lehet az anyaga - filozofikus gondolatokat gerjesztenek. 
Bronzba öntött alkotását köztéri szoborként csodálhatták, amíg valaki(k) el nem lopták.  
 

 
 

Kertész Anni és férje a műtermük előtt 
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A Szederjesi művészcsalád 
 Szederjesi Andrást,   

az Ághegy 31-32. számában mutattuk be. 2011-ben. 
Olyan környezetből jövök, - írta vallomásában -, ahol 
rengetek tehetséges művész volt az édesapám környe-
zetében, édesapámat is beleértve...  Kolozsváron jár-
tam a Ion Andreescu képzőművészeti főiskola iparmű-
vészeti szakára. (Designre). A diplomázás után kike-
rültem Svédországba, ahol reklámgrafikával, meg  
grafikai designnel (grafisk design) foglalkoztam, ami a 
megélhetésemet biztosította.  
    „Különböző reklámirodáknál dolgoztam sokáig. 
1997-óta  saját cégem van: Studio Design. Emellett 
szobrászkodással, meg festészettel is foglalkoztam és 
foglalkozom mai napig, amit törekszem fejleszteni. 

Azért merészkedem ezzel foglalkozni, mert 
a távolság és az idő múlása miatt kevésbé 
érzem az elődeim visszatartó nagyságát. Ter-
mészetesen szeretek munkáimba valami féle 
szellemi vagy lelki mélységet képzelni, anél-
kül, hogy túl igényes lennék a formához és az 
anyaghoz. Ritkán válik egy szobor  
„értelmetlen” tömbbé vagy egy kép egyszerű 
színfolttá. Java része a szobraimnak bronzból 
készül, de akad alumínium és grafittal kezelt 
farost szobor is közöttük. Ami a szobrok mé-
retét illeti 20 centiméter és 1 méter közöttiek, 
de többnyire kisplasztikák. 

Legutóbb Székely János fotóművésszel látogattunk 
műtermébe, fotóriportunk nemcsak róla szól, aki a 
szobrászat egészen más ágában követte apját, hanem 
feleségének és fiának képzőművészeti munkásságáról 
is, bizonyítva: „az alma nem esik messze a fájától” 
népi bölcsesség igazát. Példás rendben tartott házuk-
ban nagyszerű kiállító helyiséget rendeztek be, de 
minden szobában rengeteg a látni- és csodálni való. 
 Szederjesi Ildikó  
1963. szeptember 19-én  született Kolozsváron, a 11-
es líceumban érettségizett nővérképző főiskolát vég-
zett Malmőben. Kiállításai: Malmö, Skobbebo/
Kalmar.  
- Gyerekként szerettem festeni, rajzolni, szobrász-



Képtár                                                         5801 

kodni. Lelkesen jártam művészeti iskolába délutánonként. Imádtam a szobrászati órá-
kat, az érdeklődésem a szép, a különleges, a más miatt megmaradt. Évek multán, ami-
kor a férjemmel kialakítottunk egy kis műhelyt otthonunkban, nekifogtam üveg, ezüst 
és kerámia ékszereket készíteni. Munka után kikapcsolódásképpen szívesen elmélyülök 
egy kis alkotásban, egyszerű kis műhelyemben. Ennek eredményeképpen született né-
hány ékszer sorozat.  

Szederjesi Péter  
1993. február 24- én született Malmöben, a Linköpingi egyetem hallgatója. 

Kiállított Malmöben, Lundban, Skobbeboba  - Kalmar 
- Már kisgyerek korom óta egyik kedvenc szórakozásom a rajzolás. A grafit a 

kedvencem. Többnyire abban dolgozom. 
Rajzaimat fényképszerűvé dolgozom ki, kísérletezve különböző technikával. 
Néha az egész felület feketévé válik, és a vonalakat radír segítségével „húzom” 

illetve radírozom ki a fekete felületből. Néha radírgépet is használok. Nagyon pontosan 
lehet vele dolgozni és érdekes hatásokat eredményez.  
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Szederjesi András  

négytáblás  
kompozíciója  

és  
műterem részlete, 

Páros szobra 
(jobbra) 
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Fogarasi Attila 

A történelemtanítás gyakorlata 

Norvégia egyetemi történelem oktatása 2013-ban 
 
Bevezető 
Norvégia gazdasági szempontból a világ egyik legkiegyensúlyozottabb országa. A Nor-
vég királyság költségvetése szufficites, adósága nincs, ez a jóléti kiadások meghatározó 
tényezője. Ez a gazdasági alaphelyzet a társadalom valamennyi szegmensére kihat, ezért 
több jut a közoktatásra, a felsőoktatásra, kutatásokra, kultúrára, az összes népjóléti kia-
dásra. Más, fejlődésben lévő országokat is tudnak segíteni különböző pályázatokkal, 
mint pl. a Norvég alap. Az ország befogadó, a világ minden tájáról várják a tanulni és 
dolgozni vágyókat. Az egyetemi oktatás színvonala igazodik a kihívásokhoz, az európai 
felsőoktatási követelményekhez. Az ország „második anyanyelve” az angol, így a felső-
oktatás keretén belül tanuló külföldi diákok szinte minden területen könnyedén beillesz-
kedhetnek az oktatás menetébe (néha akkor is angolul oktatnak, ha a csoportban csak 
norvég diákok tanulnak, aminek az oka a későbbiekben látható „nemzetköziség” miatt 
az angol szaknyelv elsajátítása, tökéletesítése).  
Jellemző az egyes diszciplínák tárgyalási univerzumába bevont stúdiumok szinte vég 
nélküli integrálása, ami azt jelenti, hogy egy-egy kar, intézet vagy tanszék működési 
területe rendkívül aprólékos és a végletekig cizellált. Az oszlói egyetem bölcsészettudo-
mányi karán a norvég történelemtől kezdve, a burmai buddhista történelmen át, a legkü-
lönfélébb segédtudományokig mindent lehet tanulni. Emellett az országban mester kép-
zésre, továbbtanulásra, továbbhaladásra nincs addig mód, míg egyes helyeken a munka-
erőpiac meg nem nyílik, ezzel elkerülve a túlképzést. Talán ennek köszönhető az a szisz-
téma is, mely szerint egy tudomány vagy szakma képviselőjének kizárólag ahhoz kell 
értenie, amit tanult. A szerteágazó ismeret nem előny, egyenesen hátrány a munkaválla-
lás során. Az interdiszciplinaritás háttérbe szorulása valószínűleg gazdasági okokra ve-
zethető tehát vissza és nem akadémiai igénytelenségre vagy szűklátókörűségre. Az okta-
tás során a tudomány egyetlen pontjára fókuszáló módszer ellenére a globális világszem-
lélet tarol. Egy egyetemi hallgatónak a diploma megszerzése után alapvető képességévé 
válik elhelyeznie magát a Föld bármelyik pontján térben és időben, kulturálisan és szoci-
álisan. 
 
A felsőoktatás háttere, irányelvei  
Az alaptanterv (Core Curriculum) dúskál az erkölcsiséggel átitatott irányelvekben akár-
csak máshol a világon. „A felsőoktatás célja, hogy elősegítse az egyén individuális fejlő-
dését és értelmes, tartalmas életvezetését. Ennek értelmében mindenkinek egyenlő joga 
van a tudásszerzésre. Mindenkinek bepillantást kell engedni az életbe a tanulás által 
megszerezhető kompetenciák kiművelésének segítségével; a jártasságok, készségek, 
szakismeretek elsajátításával, ezzel létrehozva és megnövelve az egyén boldogulását. A 
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cél az értékek átszármaztatása emberről emberre, a világszemlélet spektrumának kiszéle-
sítése, az egyéni tettek előmozdítása, a csapatmunka és társadalmi szerepvállalás ösztön-
zése”.  
Norvégia a legmagasabb igényű akadémiai oktatást próbálja biztosítani egyetemeiben, 
valamint ügyel arra, hogy mindenki sikeresen fejezze be tanulmányait. A végzett hallga-
tók aránya az egyik legmagasabb a Földön. Ez persze támadható lenne a követelmények 
felhígulásával, vagy túlzott engedékenységgel, azonban egy jóléti társadalomban a súly-
pontok egészen máshol helyezkednek el, mint egy gazdaságilag, spirituálisan állandóan 
küzdő ország esetében. A szociális fejlődés minőségét Norvégia egyértelműen összekap-
csolja az egyetemen való sikeres szerepvállalással, éppen az imént említett embermodell 
szerint; aki az elsajátított analitikus ismeretei ellenére szociálisan egyáltalán nem leszű-
kült, hanem nyitott, van ideje és módja odafigyelni az élet más területeire.  
Az ellenőrzés, értékelés, a visszacsatolás, egy-egy szemeszter sikeres lezárása objektív 
módon történik, a szubjektív megítélés kockázatát szinte teljes mértékben kizárják. Nor-
végiában a dolgozatok, vizsgák, írásos beszámolók etc. kilencven százalékában nem kell 
feltüntetni a nevet, helyette „pályázói kódszám” jelöli a hallgatót az értékelésnél. Szóbe-
li vizsga nincs. A módszer a tanár-diák közötti elfogultságot vagy ellentétet hivatott ki-
iktatni, ezzel elősegítve a tudás erejének érvényesülését az egyéni – sok esetben egyálta-
lán nem „tudományos”, vagy „szakszerű” értékelés buktatóival szemben. A tudás min-
den eszközzel történő kiemelése egyértelműen pozitív tényező, ha a tudomány nyers 
mivoltát és fejlődését tartjuk szem előtt, ugyanakkor hátránya az, hogy az ember-ember 
közötti közlekedés formái utilitarista, emóciómentes jelleget öltenek magukra. Az okta-
tás ingyenes minden állami intézményben, minden szinten. Az „LLL” mellett teljes 
mellszélességgel kiállnak. Nem ritka, hogy nappali tagozaton tizenkilenc éves hallgatók 
mellett hatvan, hatvanöt éves emberek is ülnek.  
A látható elveket az Oktatási- és kutatásügyi Minisztérium adja közre, a láthatatlan elve-
ket pedig személyes tapasztalat során tudja megismerni az ember. Jelen írásomban alap-
vetően az előbbire helyezem a hangsúlyt. Témám megtalálható az előbb említett minisz-
térium honlapján PDF formátumban, valamint az oszlói egyetem Bölcsészettudományi 
karának oldalán, ami értékes kiegészítésekkel szolgál (mindkettő oldalon lehet angolul, 
norvégul tájékozódni). Az oktatási szektorra vonatkozó irányelveket a Norvég Parla-
ment határozza meg. A nemzeti oktatáspolitika keretrendszerét és tantervét az Oktatási- 
és Kutatásügyi Minisztérium jogosult kiadni a jogszabályi hierarchiára és hatáskörre 
figyelemmel. A felsőfokú szakképesítés nagy területet metsz ki magának az oktatás terü-
letéből. Többek között ebben a rendszerben képzik a felnőtt bevándorló és betelepülő 
külföldiek zömét. („Children and young people must have an equal right to education, 
regardless of where they live, gender, social and cultural background or any special 
needs.” – „Mind a gyermekeket, mind a fiatal felnőtteket megilleti az oktatásban való 
részvétel joga, tekintet nélkül arra hol él, mi a neme, szociális, kulturális háttere, vagy 
milyen hátrányokkal bír”). A bevándorlás rendkívüli nagy mértéke miatt nem meglepő, 
hogy a népjóléti intézkedések bőven adnak lehetőséget a beilleszkedésre. Ezek közül 
természetesen az oktatásé a vezető szerep, ami fokozza a különböző kultúrájú külhoniak 
adaptálódási, asszimilációs képességét.  
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Az egyetemek állami fennhatóság alatt állnak. Minden intézmény rendelkezik egy ope-
ratív bizottsággal, ami a minisztérium elvi irányítása mellett, azzal együttműködve köte-
les szervezni az egyetem életét. Az egyetemek, főiskolák maguk szabják meg a kurzusa-
ikat, belső tartamaikat, a tudás terjesztésének módjait, doktori programjaikat. Az oktatás 
kutatási programokra épül. Az akkreditált képzésekhez, a tudományos teljesítményéhez 
az állam minden ösztönzést megad. A kormány mellett a „The Norwegian Agency for 
Quality Assurance in Education” (NOKUT) és a „the Norwegian Centre for Internatio-
nal Cooperation in Higher Education” (SIU) felelős a felsőoktatásban zajló folyamatok 
kontrollálásáért. A NOKUT 2003-tól működik független hivatalként, fő feladata a felső-
oktatásban és a felsőfokú szakképesítést adó intézményekben történő minőségbiztosítás. 
Ez a hivatal ad akkreditációt, valamint a külföldi képesítések nemzetközi elfogadtatásá-
val (ekvivalencia) is itt foglalkoznak (erről később lesz még szó).  
Norvégiában hét egyetem van. Emellett hét speciális intézmény (az egyik ezek közül 
magániskola), amelyek egyetemi szintű oktatást biztosítanak. Huszonnégy főiskola van 
állami kézben, kettő privát főiskola, valamint kettő felsőfokú művészeti iskola működik. 
Harmincegy magán intézmény különböző akkreditált programokkal színesíti az oktatás 
palettáját, ezek közül huszonkettő köztámogatásban/ állami normatívában is részesül. 
Körülbelül 195 000 hallgató vesz részt egyetemi, felsőfokú tanulmányokban, akik közül 
24 500-an magán főiskolákban, vagy felsőfokú képesítést adó intézményekben tanul. 
A felsőfokú képzés szorosan illeszkedik a gimnáziumi tanulmányokhoz. Annak elvégzé-
se mindenkit feljogosít az egyetemekre való bekerüléshez. Mindenki, aki elmúlt huszo-
nöt éves és bizonyítja rátermettségét, részt vehet felsőfokú oktatásban. A „totális kvalifi-
káció” lényege, hogy a tanulni vágyók a képzésformák széles skáláját életkortól függet-
lenül igénybe vehetik - legyen az egyéni vagy hagyományosan szervezett, formális, non-
formális, vagy informális. A felzárkóztatási program szintén nagyon erős. Az önkor-
mányzatok dolga a tanulástól eleső vagy lemaradt emberek tanulási programokba való 
bevonása, kurzusok kiírása, lebonyolítása.  
 
A bolonyai folyamat 
Norvégia az elsők között csatlakozott a bolognai folyamathoz 2003-ban egy „Minőségi 
Reform” nevezetű kezdeményezéssel együtt, amely meghatározta a 3+2+3 éves diplo-
maszerzés körülményeit (3 év alapképzés, két év mesterképzés, és három év doktori 
képzés). A „Minőségi Reform” az értékelés koncepciójának is új irányt adott és a minő-
ségbiztosítás rendszerét is átalakította. Az értékelés az Európai Kreditszámítási Rend-
szernek megfelelően történik 2003 óta (ECTS). A,B,C,D,E,F betűk szimbolizálják a 
tanulók eredményeit, ahol az „A” a legjobb (kitűnő) az „F” a legrosszabb („Fail”, azaz 
sikertelen).  
A reform lehetővé tette főiskolák akkreditációs kérelmének benyújtását és elbírálását a 
NOKUT-hoz és által. A NOKUT létrejötte megnövelte a felsőfokú intézmények akkre-
ditációs igényét főleg úgy, hogy Norvégia akkreditációs rendszere a nemzetközi tren-
deknek megfelelően alakította ki működési elvét. Ez azt jelentette, hogy egy-egy akkre-
ditációt elnyerő kurzus, képzés, tanterv nem csak helyi szinten vált elfogadottá, hanem a 
világon bárhol. Az így megszerzett ismeret birtokában javulnak a hallgató tudományos 
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és munkavállalási lehetőségei, esélyei. Az intézmény 2004-ben külön adminisztrációt 
hozott létre, ami a „Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Educati-
on (SIU)” néven fut jelenleg is. „Nemzetközi együttműködés a felső oktatásban”, azaz 
egy olyan intézet, ami azért felelős, hogy a világ különböző képzési „trendjeit” össze-
fogja és a Norvégiában tanuló diákokat „megfeleltesse” a nemzetközi igényeknek. A 
SIU másik feladata a visszacsatolás a külföldön tanuló hallgatók által szerzett tapasztalat 
alapján, valamint Norvégia oktatási rendszerének támogatása. Utóbbi intézkedés az or-
szág magas fokú és minden igényt kielégítő tudásszerző- és adó pozitív kölcsönhatásra 
orientálja a világ egyetemein tanuló hallgatók figyelmét, akik így szívesen vesznek részt 
ösztöndíjasként valamilyen Norvég programban, hiszen a SUI munkássága révén nem-
zetközi elismerésben részesülnek ösztöndíjuk sikeres elvégzése esetén. 
 
Történelem szak 
Az egyetemre beérkező tanuló lényegében ott folytatja tanulmányait ahol abbahagyta. A 
humanisztikus, filantróp embermodell kialakítása viszont nem csak ezen a szakon érvé-
nyesül, hanem tulajdonképpen mindenhol. Egyetemenként különböző névvel illetik az 
egyes stúdiumokat, az oszlói egyetemen „Archeológia, Természetvédelmi és Történe-
lem” szaknak hívják a bölcsészettudományi karon futó osztályt (ami nálunk történelem 
szak és korokra van lebontva). A társadalomismeret, kutatás és a világ multikulturális 
dimenzióinak ismerete kulcsfogalom a Norvég felsőoktatásban, így tanulási programjaik 
olyan elvárásokat támasztanak, amik fedik ezeket a területeket. Már gimnazista korban 
meghatározza a kerettanterv a Norvég diákok orientációs bázisát, ami nem lehet más, 
csak egy komplex emberkép, embermodell létrehozása, amit elsajátítva a tanuló maga is 
azzá válik, illetve nyitottabb lesz a különböző társadalmi jelentésrétegezettségek adaptá-
ciójára, a kultúrák között pedig szabad átjárása lesz műveltsége, tapasztalata révén, meg-
könnyítve ezzel az indulatmentes közlekedést saját belső szférájában és külső 
„vándorlása” során egyaránt. A globalizmus térnyerése az országban kézzel tapintható, 
mind gondolkodási szokásaikat, mind intézkedéseiket tekintve. A munkaerőpiac feltölté-
se bevándorlókkal, politikai menedékjogot kérőkkel egy alapjelenség itt. A gimnáziumi 
történelemtanítás ember és társadalom változásait vizsgálja, az ember koncepcióját saját 
múltjának megértésére. Nem csak elbeszéli a történelmet az oktatás során, de az esemé-
nyeket magyarázó folyamatok megértését is oktatja. A történelem és a történelemszem-
lélet okadatolása, a leszűrt konklúziók pragmatikus elsajátítása a cél jelen világunkra 
vonatkoztatva, így kialakítva a sokoldalú emberideált, a változó világgal sorsközösséget 
vállaló és a körülményekhez a lehető legjobban adaptálódó személyiségvonásokat létre-
hozva, mely tulajdonságok egy személyben összpontosulva teljes mértékben kielégítik a 
kor támasztotta igényeket és ezzel a kiegyensúlyozott tökéletesen artikulált mentális 
alapállapotot. A történelemtanításban gimnáziumi szinten és egyetemi szinten is elsőren-
dű a szabadság fogalma, azaz egy fogalom, elv, szemlélet nincs „röghöz kötve”, a szem-
lélődés nem hatol be az eseményekbe, az eseményekre való reagálás számít, a körülmé-
nyekkel való kiegyezés. Utóbbi elvek gyakorlása jól érezhető a mindennapokban. Fél év 
alatt is kiviláglik, hogy a norvég emberek nyugodtak, nem idegeskednek, senki nem akar 
kárára lenni a másiknak. Az oktatás a világ viszonylatainak a megértését, elfogadását 
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tűzi ki célul, nem a feszültségkeltést, és az elutasítást. Nem csak tanulnak egymás elfo-
gadásáról, hanem élik is azt. Így a kiegyensúlyozott élet szinte borítékolható az ország-
ban. Az alaptanterv körülírja és megtanítja mi az, hogy „spirituális, kreatív, dolgozó, 
szabadon gondolkodó, szociális, természetszerető- óvó és az összetett ember”. A célok 
fontossága miatt a történelem óraszáma egy évre lebontva a gimnáziumokban 112-től 
150-ig terjed, ami jóval több, mint Magyarország esetében ahol például az általános tan-
rendben meghatározott történelem órák száma 72 a 9. és 10. osztályban, és csak a 11-12. 
évfolyamban közelít a Norvég óraszámhoz az érettségire való felkészítés jegyében, ami 
esetünkben 108 óra éves lebontásban. (Igaz, emelt óraszám esetében nálunk is eléri az 
évi 120-140-es óraátlagot a történelem. A többi humán terület bevonásával pedig egy 
szintre kerül). Etika, társadalomismeret és filozófiaoktatás Skandináviában is van, ami 
szintén hozzájárul az összetettebb humán műveltség egzaktabbá váláshoz, prioritásuk 
azonban már csak az általános tanrend óraszámait tekintve is nagyobb, mint hazánkban, 
köszönhető ez a már sokat említett sajátos társadalmi, szocializációs berendezkedésnek 
– az abból adódó megfelelési- és megfeleltetési módszereknek. 
Norvégiában minden a kutatáshoz tartozik. Így a történelem szakon belül kutatási terüle-
tek vannak (Research topics), nem tantárgyak. A kutatási területek az eddigiekhez iga-
zodva alapvetően a társadalomtörténet azon funkcióit ragadják ki, ami ember-ember 
viszonyait vizsgálja. Ide tartozik a társadalomtörténet, a „nemek tudománya”, demokrá-
cia, totalitarizmus, nácizmus-fasizmus rendszere, a társadalmi mozgalmak történelme, 
jogtörténet, nacionalizmus, az antiszemitizmus története, Közel-Kelet, a háború történel-
me etc. Emellett természetesen fellelhetőek egyéb ágai is a történelemnek, mint archeo-
lógia, „kulturális örökség”, világtörténelem, gazdaságtörténelem stb.. A kutatási terüle-
teken belül rendkívül széles választék van a kurzusokat illetően. Körülbelül 120 kurzus 
közül lehet választani. Az órák 10%-a hallgatható eleve angolul, kivétel akkor van, ha 
valamilyen nemzetközi hallgató is részt vesz az órán (ilyenkor angol nyelvre kell válta-
ni). Vizsgálják a múltban végbe ment események jelen idejű hatásait is. Sosem vonat-
koztatnak el attól, hogy a jelen, amiben élünk miért éppen ilyen, mik az okai. Így a törté-
nelem kutatás alapvetően a jelen megértését szolgálja, illetve a jövő aspektusait kutatja. 
Egy történelem - pontosabban egy „Archeológia, Természetvédelmi és Történelem” 
szakos hallgató tulajdonképpen „jelenség” és „jövő kutató” egyben (“To what degree do 
they contribute to the present historical consciousness, self-understanding and images of 
the future?”). A társadalmi együttélés igénye, a szociális érzékenység elsajátítása elke-
rülhetetlenül megvalósul a tanulás során.  
Kitüntetett programként szerepel az eddigiek mellett a „Peace and Conflict Studies”, 
ami egy egész mesterképzési program (olyan, mintha valaki vallástörténetet tanulna két 
éven keresztül). Egy ilyen”projekt” rendkívüli részletességgel határozza meg a feltétele-
ket, a program céljait, értelmét, azt, hogy elvégzése után mire megy a diák mind gondol-
kodásban, mind munkavállalási lehetőségeit illetően.  
Egy kutatási program keretén belül minden lehetőséget megadnak a tájékozódásra, elő-
segítve a döntést. A leendő hallgatónak segítenek a pályaválasztásban, a szakválasztás-
ban: Why choose this programme?: mit kap cserébe? Learning outcomes: mit kezdhet az 
elvégzett tanulmányokkal. Hogyan jelentkezhet? Admission. Meghatározzák a program 
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felépítését: Programme stucture, a külföldi tanulási lehetőségeket a tapasztalatszerzés 
bővítésére és a megszerzett tudás minőségének javítására a program keretén belül 
Semester abroad, az oktatási és vizsgakövetelményeket: Teaching and examinations, 
végezetül megadják a karrier lehetőségeket, az érvényesülés útjait a kutatás és kurzusok 
sikeres elvégzése után: Career prospects. 
 
„Peace and Conflict Studies” MA-History 
A továbbiakban a „Béke és konfliktus” néven futó kutatási területre pillantunk rá vázla-
tosan, madártávlatból, azzal a céllal, hogy érzékeltessem a benne folyó munkát, így kap-
va átfogóbb képet a történelem tudományának folyamatáról az oslói egyetem rendszeré-
ben. A „Peace and Conflict Studies” esetében először olvasható egy rövid leírás arról, 
hogy mit kell érteni a „béke és konfliktusok tanulmányok” alatt. A célmeghatározásban 
az alábbiakat olvashatjuk: “A csoportok, nemzetek, államok közötti békétlenség állandó-
an visszatérő jelenség a világban. Vajon miért csap egy-egy konfliktus vérengzésbe, míg 
mások megmaradnak a feszültség szintjén, és nem onttatik vér?” etc.). Majd jön a többi 
pont sorban. Az első pontból kiragadok pár fontos részeltet: 
Miért, hogyan lehetséges, ha nem is teljes mértékben a tárgyalás és diplomácia módsze-
rével megoldani, elsimítani egy konfliktust? 
Mi lehet „új”, ha van egyáltalán ilyen egy „új háborúban” (mi újat lehet elmondani az 
emberek e brutális „problémamegoldó viselkedéséről”)? 
Az erő megoszlása az államok között hogyan befolyásolja egy lehetséges háború kime-
netelét egymás között. Hogyan változott a hadviselés módja az idők során? 
Milyen körülmények között lesz egy döntés egy háborús helyzet felvállalása során téves, 
tévhiten alapuló (mikor jut csődbe egy háború mellett kiálló döntés)? 
Egy demokratikus állami berendezkedés valóban békésebb, mint egy autokrata? 
Akiket mélyebben érint a téma, eltudják-e dönteni, hogy valóban ez az, amire gondoltak, 
vagy esetleg mégsem. Homályos elképzelése a hallgatóknak arról, mivel kell foglalkoz-
niuk a jövőben, egyszerűen nem lehet. 
A sok-sok pont közül az első esetében már is felbukkan a jelenismeret, a jövőkép felis-
merésére irányított képességek szükségessége: „Develop your ability to discuss the 
history of war and peace in the 20th and 21st centuries.” “Az állásfoglalás  készségének 
fejlesztése a 20-21. századi háborúk és békék történetének vizsgálata során”. A 
knowledge címszó alatt kap például olyan pont is helyet, mint: „Be able to discuss what 
influence the Nobel Peace Prize may have had on international relations”, azaz, a hallga-
tó “legyen képes vizsgálni azt, hogy egy Nobel Béke Díj milyen következményekkel jár 
a nemzetközi kapcsolatokra nézve.” 
A „learning outcomes” opció alatt leírják a megszerezhető tudás alternatíváit 
(knowledge), azt, hogy milyen képességeket (skills) és kompetenciákat (competence) 
szerez meg a hallgató a két év során. 
A „skill” menüpontból egyet kiragadva: „Identify, select, collect and assess relevant 
sources and data for purposes of analyzing specific research questions. “Azonosítsa, 
válassza ki, gyűjtse össze, értékelje a szóba jöhető releváns forrásokat, adatokat és oko-
kat egy speciális területre vonatkozó kutatás analizálása végett – a témát illető kérdéskör 
kapcsán. 
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A „competence” egyik fő pontja pedig: „The study provides you with theoretical and 
methodological tools that enable you to analyze key issues of peace and conflict in a 
scientific manner.” “A tudás ellátja a hallgatót teoretikus, metodológiai eszközökkel, 
melyek segítségével sikeresen tudja majd elemezni a kulcsfontosságú, döntő pontokat 
egy háború vagy béke esetén, mindezt tudományos igényességgel és rálátással. 
A „felvételi” (admission) pont alatt a bekerülési lehetőségek vannak felvázolva. Fontos 
megjegyezni, hogy a hallgatónak az előzetesen elvégzett kötelező előfeltételek mellett 
motivációs levelet is írnia kell arról, miért a megpályázott mester képzési programot 
választja (angolul), valamint mellékelnie kell egy kutatási tervet és sillabust.  
A „semester abroad” megmutatja a diákoknak, hogy az adott programon belül milyen 
külföldi tanulmányutakra van lehetőség, milyen szervezetekkel együttműködve. Ez 
azért jó, mert a hallgatóknak nem kell külön a nemzetközi osztály lapját figyelniük. 
Naprakész információk vannak a tanszék honlapján minden, a szakot érintő változások-
ról, lehetőségről. 
A vizsgák alkalmával - „Teaching and examinations” - (minden egyetemen és minden 
szakon) a hallgatóknak nyilatkozniuk kell írásban arról, hogy nem fognak csalni sem a 
helyi írásos vizsgák során, sem az otthon megírható évfolyam dolgozatok esetében 
(Statement concerning academic misconduct). A plágium és csalás azonnali kizárással 
jár. A vizsgatermeket blokkolják, azaz mobiltelefonos csalásokat nem tudnak alkalmaz-
ni, a mellékhelyiségeket pedig folyamatosan átvizsgálják elrejtett puskák után kutatva. 
 
 
Egyéb kutatási programok 
A tanulmányok során érdemes „magasabb elvárású” kutatási projektekben részt venni 
(research projects). Miért? Jobb tanulmányi előmenetelt biztosít a hallgatónak, kutatási 
eredményeit felhasználhatja szakdolgozata, disszertációja során, konferenciákon szólal-
hat fel, egyengetheti történész karrierjét. 2013-ban összesen 17 program fut, amelyek-
ből néhány már évek óta (pl. régészet esetében), néhány pedig ebben az évben indult el. 
Ezek közt olyanok találhatók, mint a „Demokrácia és a szavazáshoz való jog”, 
„Közvélemény-diverzifikáció, a korabeli skandináv sajtó története”, „Befogadás és ki-
rekesztés a Harmadik Birodalomban” etc., valamint különféle régészeti ásatások szere-
pelnek lehetőségként. A programok esetében ugyanúgy vázolják a célokat, a programok 
hátterét és azt is, hogy mit nyer vele a diák, akárcsak a kerettantervben fellelhető kötele-
zően elvégzendő stúdiumok alkalmával. Sok esetben bekapcsolódnak különféle szerve-
zetek is, támogatva a kezdeményezéseket. The Research Council of Norway, A Norvég 
Kutatási Tanács pénzzel járul hozzá egy-egy projekthez. A Norvég Nemzeti Könyvtár, 
National Library of Norway forrásokkal, könyvekkel archívumokkal, fényképekkel látja 
el a kutatókat. Emellett fut egy “Projekt hálózatok” (Project networks) nevezetű terv, 
mely a történelem hatását vizsgálja a tudományokban és a társadalomban. A tervezet 
keretén belül vizsgálják, mit integrálhatnak a különböző tudományok a történelemtudo-
mányból, meddig terjedhet a történelem, mint magyarázó tétel a világra nézve, milyen 
interdiszciplináris összefonódások vannak, hol kell meghúzni a határvonalakat a tudo-
mányok között, mit adhat a történelem ismerete az ember számára? 
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“The social contract, i.e. the task of history in society. The international community of 
scholars. The bordering academic disciplines.”  
A Norvég Kutatási Tanács az egyetemekkel együttműködve sokszor nem csak financiá-
lis háttértámogatást biztosít, hanem nevéből kiindulva programokat ír ki, ötleteket vet 
fel a tanszéknek, amit azok mérlegelés tárgyává tesznek.  
 
Összefoglaló 
A hangoztatott elvek és a valóság között ebben az országban is érezhető azért némi 
diszkrepancia. „Hobby tanulás” elvileg nincs Norvégiában, aki amit tanult, azt haszno-
síthatja. Ezt sokan állították ott, mégsem igaz, hogy a piacra oktatnak. Elvileg egy hen-
tesnek csak húst kell tudnia szeletelni, etológiához már „nem szabad” értenie, azonban 
az érvényesülés útjai kifürkészhetetlenek. Ugyancsak elvileg konkrét lehetőségek van-
nak, nincs olyan, hogy valaki nem tud mit kezdeni egy bölcsész diplomával és helyette 
eladóként kell ülnie egy kasszagép mögött. Viszont ha végzettsége történész, vagy tör-
ténelem tanár fordított módon sem sülhet el a dolog; azaz nem dolgozhat kasszásként 
egy boltban (A „hobby tanulás” abban az egy esetben járható út, ha valakinek kialakult 
élete van, és például 50 évesen úgy dönt, hogy őt érdekli a skandináv mitológia. Ebben 
az esetben minden további nélkül hallgathatja az erről szóló órákat nappali tagozaton is, 
húsz éves diákokkal együtt). Noha az utóbbi állítás messzemenően igaz –hiszen magam 
is tapasztaltam - mégis bölcsészek, társadalomtudósok rengetege ül kasszagép mögött, 
pincérkedik, eladó stb., amit pedig helyi forrásokból, kint élő magyaroktól tudok. Szin-
tén „helyiektől” és egyetemi körökben mozgó külhoniaktól tudom, hogy a bolonyai 
átállás sokat rontott a korábbi minőségen. 
Beszámolóm terjedelmi korlátok miatt nem enged alaposabb elemzést. A téma felveté-
sével reményeim szerint bepillantást nyerhettünk a norvég felsőoktatásba, ami a dolgo-
zatomban írtaknál jóval részletesebb rendszer. Szándékaim szerint láttattam, hogy 
mennyire komplex és gondosan tervezett, jól szabályozott folyamat; mennyire reflektál 
a társadalmi elvárásokra, az európai folyamatokra; hogyan ellenőriz és értékel; mekko-
ra szerepe van a tudomány és oktatás kölcsönhatásának, vagy hogyan reagál a munka-
erő piac igényeire. A „Béke és konfliktus” tanegység vázlatos kiemelésével gyakorlati 
betekintést kívántam adni a történelem szak egyik tanítási moduljába, a rendszer logi-
káját kívántam ezzel érzékeltetni.  
  
Fogarasi Attila vagyok. 1982 január 21-én születtem. Filozófia szakon végeztem a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemen. Oszlói tartózkodásom az Erasmus ösztöndíj lehető-
séggel valósult meg, melynek célja tudásom próbálgatása, jövőbeli aspirációim előké-
szítése volt. Utóbbin a doktori képesítés megszerzését értem. Jelen pillanatban tanárké-
pessé teszem a filozófia szakot, valamint befejezem történelem tanulmányaimat is, ami-
ből már csak a diplomamunka van hátra. 
 
Források 
 
Education – from Kindergarten to Adult Education, Norwegian Minsitry of Education and Rese-
arch in.: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Veiledninger%20og%20brosjyrer/
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Education_in_Norway_f-4133e.pdf 
Norwegian Minsitry of Education and Research: Equal Education in Practice!, in.: http://
www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Strategiplaner/
Likeverdig_ENG_nett.pdf#search=curriculum framework 
Core Curriculum for Primary, Secondary and Adult Education in Norway, in.: THE ROYAL 
MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND CHURCH AFFAIRS, in.: http://
www.udir.no/upload/larerplaner/generell_del/Core_Curriculum_English.pdf 
 
University of Oslo, Department of Archeology, Conservation and History, in.: http://www.uio.no/
english/studies/programmes/peace-master/ 
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, in.: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200051.EMM 
Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI 
rendelet 3. sz. melléklet 3.2.05, in.: http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/
MPtmttsa.php?type=HT 
Core Curriculum for Primary, Secondary and Adult Education in Norway, in.: THE ROYAL 
MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND CHURCH AFFAIRS, in.: http://
www.udir.no/upload/larerplaner/generell_del/Core_Curriculum_English.pdf 
Education – from Kindergarten to Adult Education, Norwegian Minsitry of Education and Rese-
arch in.: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Veiledninger%20og%20brosjyrer/
Education_in_Norway_f-4133e.pdf 
A főleg Oslóra és nagyobb városokra jellemző bevándorlási hullám olyan nagymértékű, hogy az 
ember ott léte során késznek veszi, hogy a körülötte lévő emberek zöme afrikai, arab, török vagy 
más országból idekerülő emigráns. Ennek a helyzetnek a kezelésére jött létre az intézkedések 
minden szintjén az úgynevezett asszimilációs és „elfogadási program”, ami természetesen kihat 
az oktatásra is. „The Government intends to work against racism and for a tolerant, multi-cultural 
society. Everyone should have the same rights, responsibilities and opportunities, regardless of 
ethnic background, gender, religion, sexual orientation or functional ability. Diversity makes 
Norway a richer society (pp. 72-73). We intend to invest in people by giving them the 
opportunity to develop and learn in kindergartens, in primary and secondary schools, in higher 
education, and further and continuing education and through research (p. 4). „(Equal Education in 
Practice! Norwegian Ministry of Education and Research, in.: http://www.regjeringen.no/upload/
KD/Vedlegg/Grunnskole/Strategiplaner/Likeverdig_ENG_nett.pdf#search=curriculum 
framework) „A kormány egy rasszizmus ellenes, toleráns és multikulturális társadalom kialakítá-
sán dolgozik. Mindenkit ugyanazon jogok, felelősségek, lehetőségek illetnek meg, tekintet nélkül 
az ember etnikai hovatartozására, nemére, szexuális orientációjára vagy éppen testi hátrányossá-
gaira. Norvégiát sokfélesége teszi egy gazdagabb, teljesebb társadalommá. Célunk az emberi 
erőforrások fejlesztése - már az óvodától kezdve egészen a felsőoktatásig, és azon is túl - az okta-
tás és kutatás segítségével.  
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, in.: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200051.EMM, illetve, Kerettantervi ajánlás a 
helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 
3.2.05, in.: http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPtmttsa.php?type=HT 
Forrás: University of Oslo, Department of Archeology, Conservation and History, in.: http://
www.uio.no/english/studies/programmes/peace-master/.  
 



Kertész Anni kerámiája 



      Kölcsey Ferenc szülőhelyén,  Tasnád közeli Sződemeteren az idén megkülönbözte-
tett ünnepi külsősségek között ünnepeltünk. Himnuszunk költője, halálának 175. évfor-
dulóján a megemlékezésnek nem volt akadálya, mint a rendszerváltás előtti évtizedek-
ben. Az elrománosított falu elöljáróinak és a helyi lakosságnak baráti közreműködésével 
és vendégszeretetével már évek óta hangsúlyosan európaivá váltak a Kölcsey – megem-
lékezések. 
      Az idei, az Erdélyi Magyar Közművelődési egyesület rendezésében ,a szatmárnéme-
ti Astoria szálloda nagytermében kezdődött  Muzsnay Árpád elöljáró megnyitó előadá-
sával. Helyi és határon túli meghívott irodalomtörténészek előadásaival folytatódott a 
megyeszékhelyen és Nagykárolyban, majd Sződemeteren, ahol többek között az 
RMDSZ elnöke is megjelent és rég nem látott nagyszámú közönség előtt beszédet mon-
dott. (A Magyar Ligetben első közlését olvashatják Monostori Imre magvas tanulmá-
nyának, aki a Magyar Írószövetséget képviselte az ünnepségsorozaton.) 
       A vendégek hosszú sort álltak a Kölcsey szülőház előtt, hogy megtekintsék az 1890
-ben, a Szilágyvármegyei Wesselényi Egyesület által elhelyezett emléktáblát. A ház 
jelenleg a helyi görögkatolikus parókiáé, kutatások folynak annak kiderítésére, hogy 

Harminchét koszorú Sződemeteren  
Kölcsey szobránál   
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miként került 
birtokukba. 
Ugyancsak ér-
dekfeszítőek 
azok a kutatások 
is, amelyek fel-
tárták, hogy ne-
ves költőnk 
édesanyja, 
Bölöni Ágnes, 
miért anyai 
nagyanyjának 
udvarházát vá-
lasztotta fia szü-
lőhelyéül. Felté-
telezhetően 
azért, mert árva 
volt, nagyanyjá-
nál nevelkedett, 
és az akkori szo-
kás szerint 
„hazament gyer-
mekét megszül-
ni”. 
     A templomot, 
amelyben fiát 

keresztelték, 1760-an építette a nagyanyja, Bydeskuti Zsigmondné Péchy Julianna. Nem-
rég felújították. Elkészült a bejáratával szemben, a domb alján lévő épület helyére terve-
zett Kölcsey–emlékház terve, a következő megemlékezések  méltóbb körülmények kö-
zött zajlanak majd. 
       A templom előtti emlékmű koszorúzására 36 különféle intézmény és egyesület kép-
viselői sorakoztak fel. (Itt volt a bécsi magyarok képviseletében a Bécsi Lapok főszer-
kesztője, a Nyugat-Európai Magyar Szervezetek Szövetségének  elnöke is.)  
A harminchetedik kegyeleti koszorút  a svédországi magyarok nevében - virtuálisan - a 
skandináviai magyar családok lapjának szerkesztője helyezte el virágokkal borított em-
lékhelyen. 

 Ligeti Pál 
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Stockholmi levél 
Vastaps Karinthy Mártonnak 

  
     Karinthy Márton „Ördöggörcsének”a svéd nyelvre lefordí-
tott változatára a „Djävulskrampra” irt kritikát  olvastam 
Crister Enander svéd kritikus tollából, amikor  értesültem a 
nagyszerű hírről, hogy .Marci  több évtizedes  színigazgatói, 
színrendezői, írói és a Karinthyak irodalmi hagyatékának ápo-
lásában  és tovább építésében végzett munkája elismeréséül 
Magyarország Kormánya, Kossuth Díjjal tüntette ki. 
Hirtelen felelevenedett lelki szemeim előtt az a 6 előadás amit 
a 2012-es budapesti utazásaim alkalmával volt szerencsém 
megtekinteni a budai kőszínházban. Valamennyi teltházas volt 
és az előadás végén, a színészeket 8-10 alkalommal is a füg-
göny elé „vastapsolta” a nagyérdemű. Ma, amikor világvi-
szonylatban, de sajnos Magyarországon is a színházak  jó ré-

sze komoly anyagi gondokkal küzd, akkor Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső által 
a „Kelenföldi  Pampákon „megálmodott teátrumban, Karinthy Márton színházigazgatá-
sa alatt  ez a jelenség ismeretlen. Állami támogatás nincs, minden önerőből működik. 
     A magyarázat lehet első sorban, a nagyszerű műsorpolitika, hiszen Petőfi Sándortól, 
Mikszáth Kálmán , Grimm testvérek, Honoré de Balzac, Móricz Zsigmond, J.M.Barrie, 
Bajor Andor, Csurka Istvánon keresztül a Karinthyakig  minden színház látogató megta-
lálja az ízlésének megfelelő darabot. A műsor politika alapját képezi az az elv, hogy 
minden műsorra tűzött előadás tartalmazza az egyetemes magyar színjátszás alkotó ele-
meit, kutatva azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével a darab  a mai kornak megfe-
lelő  színpadra vitelt biztosít. Nem szakít a tradicionális színpadra vitellel, hanem a kö-
zönség mai igényének figyelembe vételével érthetőbbé, dinamikusabbá és szórakoztató-
vá formálja a műveket. A színház alaphangulatában érződik a Karinthyak hagyatéká-
nak,  szellemiségének állandó jelenléte. Nem hiányoznak a műsorból a Frigyes és Fe-
renc darabjai sem. Csak a” Tanár Úr Kérem” több mint 300 előadást ért meg és ma is 
tömegeket vonz. Minden előadáson ott van, és figyelemmel kíséri a nézők reakcióját. 
Ezeket szem előtt tartva formálja az előadások hangulatát és a távlati műsorpolitikát. 
Meggondolkoztat, tanít és szórakoztat, a legmagasabb színészi, és rendezői szinten. 
Örömmel tapasztaltam a fiatal generációk állandó szép számban való jelenlétét. „A kol-
dus és királyfi,” „Tom Sawer” kalandjai stb a legfiatalabb generációt célozza, igazi si-
kerrel. Néhány előadással kilép a színház falain kívülre, példa erre a ”Jegyzetek Anna 
Frank Naplójához” zsinagógai előadása. 
     Nagyszerű színészgárdával dolgozik. A nagy öregek, mellett  mint Bodrogi Gyula, 
Venczel Vera, Voith Ági,Lorán Lenke, Sztankay István, Rajhona Ádám  stb.  egész sor 
fiatal, rendkívül tehetséges színész lép fel, több közülük „saját termés”. 
Az elmúlt 30 évben sikerült Karinthy Mártonnak célját elérnie. Továbbra is biztosítja  a 
Karinthy hagyományok és szellemiségek tovább vitelét, és olyan egyedi légkörrel ren-
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delkező színház működését, amelyik méltán elnyerte a közönség megbecsülését, szerete-
tét  a „Lágymányosi Istenek” bűvkörében. 
Az Ördöggörcs családi  és  A vihar kapujában című regényével  bizonyította nagy előde-
ihez való felzárkózást,  mint író is. Crister Enander szavaival élve „feszültségben nő  fel 
az ÖRDÖGGÖRCS  égető , kínzó intenzitással és eredetiséggel teli regényé”. Rendkívü-
li megtiszteltetés volt számomra, hogy jelen lehettem 2012. november 27-én Stockholm-
ban, a Svéd Királyi Akadémia Nobel Könyvtárában , ahol ünnepélyes keretek  között 
Szőcs Géza min. elnőki tanácsos, Karinthy Márton író, Szentiványi Gábor nagykövet és 
Ove Berglund svéd műfordító átadta az Ördöggörcs svéd nyelvre fordított első példányát 
a „Djävulskramp”-ot a világhíres könyvtárnak, ahol Karinthy Frigyes, és Karinthy Fe-
renc könyvei mellé, oda került a harmadik generációs Karinthy könyve is létrehozva az 
egyedülálló trilógiát a könyvtár történetében. 
Karinthy Márton többször megfordult Stockholmban, hiszen az ott élő magyarság  tiszte-
lettel őrzi a Karinthy szellemiséget, emléktáblát helyezve el a Serafim kórház falára, 
ahol  Karinthy Frigyest Stockholmban 1936-ban megműtötték. Erre a „ zarándokhelyre „ 
látogat el gyakran Karinthy Márton is, előadásokat tartva a mindig nagy számban megje-
lenő svédországi magyaroknak. 
     Nekünk itt a „végeken” életbevágóan fontos a haza „éltető melege „ nyelvünk és kul-
túránk, önidentitásunk megőrzése érdekében. Ezt a meleget sugározza  felénk Marci, 
stockholmi jelenléteivel. 
    A fülemben tovább dübörög a szűnni nem akaró vastaps a márciusi Janika előadá-
sát  követően. A vastaps Neked szól most, hiszen több mint három évtizedes fáradhatat-
lan színrendezői, színigazgatói, írói munkáddal nagyban hozzájárultál az egyetemes ma-
gyar színjátszás értékeinek tovább vitelében és írói műveiddel is maradandót alkottál. 
 

Moritz László  
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Benczédi Ilona kerámiája 
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 Dr. Borka László 
 

Még egyszer a norvég fatemplomok titkáról 
 
Kritikát kapott a nemrég megjelent, a norvég fatemplomokról szóló cikkem (Ághegy 
5637. oldal). A kritika jogos volt. A háttér a következő. Leírtam a csaknem ezer évvel 
ezelőtt épült európai fatemplomok el tünésének okát. Az ok az volt, hogy  a templomo-
kat féltették a viharos szelektől. Ezért  a templomok tartóoszlopait vagy deszkafalait 70-
80 centiméterre beásták a földbe. Így szilárdul állt a templom.  A nedvesség  azonban 
elkorhasztotta a fát s a templomok volt helyeit ma már csak archeológusok találják meg. 
Így volt ez Európában és Norvégiában is. De egy nap történt valami a norvég fatemp-
lomokkal. Valaki zseni kitalálta, hogy tegyünk le négy nagy követ az építendő templom 
négy sarkára. Arra vastag gerendákból ácsoljunk egy keretet. Erre a keretre építsük fel a 
templomot. Így a szél a templom felett is fúj és alatta is. Kiszárítja a földet s szárazon 
tartja a templom alját. A földbeásott oszlopos templomok lassan eltűntek Norvégiában, 
csak a helyét találták meg néhánynak. 
   Itt jön a kritika: Szép-szép, - mondta kritikusom  - hogy  minden száraz, de miért nem 
dönti fel a viharos szél a templomot, ha nincs a földhöz rögzítve? 
 
Stabilitás 
Tényleg, miért nem? Válaszért statikához értő ismerőseimhez kellett fordulnom. Azt a 
választ kaptam, hogy ha a szél egy testet minden oldalról körbe tud fújni, akkor a testre 
gyakorolt nyomás lényegesen kisebb, mintha a szél egy merev falba ütközne.  Így   bír-
ták ki a templomok a szél nyomását. 
   További kritika az volt, hogy hiányzik felvilágosítás az építőanyagról. Milyen fát hasz-
náltak? Erre már könnyebb volt választ találni.  
 
A faanyag 
A norvég furu (magyarul erdei fenyő, Pinus  sylvestris) volt a felhasznált épület-
fa. Magyarországon már csak a nyugati határszéleken van néhány erdőfolt ebből a fe-
nyőből. A magyar erdőkről szóló tanulmányok szerint ez a fenyő egész Európában honos 
volt, így a mai Magyarországon is. Ez 8-10 ezer éve lehetett, amikor a legutolsó jégkor-
szak végén az Európát borító jég északra húzódott, de még hideg volt. Jégkorszaki hideg. 
Ez a fenyő szereti a hideg klímát, a norvég klíma elég hideg neki. A fa lassan nő, ezért 
igen sűrű az állaga. A hegyeken nőtt fákat, ahol még hűvösebb a klíma, malmfurunek 
hívják, aminek aligha van magyar neve. Kőfenyőnek fordíthatjuk, mert kemény, mint a 
kő. Kiváló épületfa. S a norvégok ekkor már nagyon értettek a fához is és annak meg-
munkálásához is, hisz a szép vikinghajóik korábban készültek. Mindenestre ebből a ke-
mény, sűrű testű fából épültek azok a stavkirkék (gerenda templomok), amik lassacskán 
már ezer évesek, s ha gondoskodnak róluk, még állhatnak ezer évig. Faanyaguk semmi 
jelét nem mutatja a gyengülésnek. Ennek a fának még az is tulajdonsága, hogy igen sok 
gyantaanyagot és olajt tartalmaz, amit kiizzad, így önmagát impregnálja. A gyanta a le-
vegőn megkeményedi s jó balta legyen az, amivel az ilyen fát formálni akarják. A temp-
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lom külvilág felé forduló része még egy kátrányréteget is kapott, emiatt minden ilyen 
templom fekete. 
 Jó ácsok is lehettek a templomépítők, hisz egyetlen szög sincs a templomokban. 
Belül igen szépek, színesek is lehetnek, értékes tető- és gerendafestéssel. 
 
Struktúra 

 
 
Képünk mutatja  egy tipi-
kus stavkirke elegáns 
struktúráját, andráskeresz-
teket, íveket, amik éppúgy 
látnak el esztétikai, mint 
szilárdítási feladatot. 
                                          
  Több templom köré kis 
folyosót építettek a nagy 
európai pestisjárvány évei 
alatt (1348), és kerek ku-
kucskáló lyukakat fúrtak a 
templom falába. A szeren-
csétlen fertőzöttek nem 
mehettek be a templomba, 
de a kinti körfolyosóról, a 
lyukakon keresztül követ-
hették a misét. 
 
A templomok eredete 
 
A szakirodalomban nagy 
vita folyik a stavkirkék 
eredetéről. Hatott stílusuk-
ra a kereszténység előtti 
pogány kultikus hagyo-
mány? Vagy erről szó 
sincs, hisz tervrajzuk a 

román bazilikákra utal. Európából jöttek az ácsok, vagy éppen fordítva: norvég ácsok 
vitték tudásukat Európába? Ha Chartres gyönyörű katedrálisában járunk, nézzünk fel 
balra. Az egyik üvegablakon ácsok dolgoznak egy stavkirkéhez hasonló épületen. Azaz 
a szaktudás vándorolt. Annyit tudunk, hogy a régi pogány kulthelyek  - hov-helyén sok 
helyen stavkirkét építettek, szimbolikusan ezzel is jelezvén a kereszténység győzelmét a 
pogányság felett.  Ezek voltak  a gudhov-ok, ma is ezekre utal pl. a Hovseter helység-
név. 
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Portálok 
 
Sokat lehetne  írni a ma már nem létező templomokból megmentett kincsekről. Két 
ilyen kincs van az oslói Történelmi Múzeumban. Az egyik az Enebakk-i Madonna ca. 
1250-ből. A gótika első megjelenése közé tartozik Norvégiában. Szinte modern szépsé-
gű Mária, ölében a kisded Jézussal. Csodaszép szobor. A másik a   már nem létező 

Faaberg templom díszes 
portálja, ami szintén meg-
menekült. 
   Talán a portálok a leg-
szebb díszei a még ma is 
álló templomoknak. Buta-
ság ilyet mondani, de 
olyanok, mintha magyar 
népművészek faragták 
volna őket. Díszei magyar 
népi motívumokra emlé-
keztetnek. Képünk az 
Urnes templom portálját 
mutatja. 
                                           

Hova lett a sok 
stavkirke? 

 
Erről sok vita van a szak-
irodalomban. A legbrutáli-
sabb ok a tűz lehetett. 
Ablakok hiányában mini-
mális volt a természetes 
fény, gyertyák, fáklyák 
kellettek a templomokban 
s így sejthetjük a templo-
mok eltűnésének egyik 
okát. Még ma is nehéz 
lenne eloltani egy ilyen 
tüzet, hát még modern 

tűzoltóság nélkül. 
   Egy másik ok az volt, hogy a  templomhoz tartozó kezdeti maroknyi lakosság száma 
megnőtt. Nem fért be a kis templomba. Sok ilyen templomot lebontottak, s a jó épületfa 
hozzájárult egy nagyobb templom építéséhez. De közben több száz év eltelt, és akkor 
már nem stavkirkét építettek, hanem a kornak megfelelő stílust követték. Mindezt a la-
kosság döntötte el, egészen 1851-ig, amikor új templom-törvény jelent meg. Ez előírta, 
hogy a templom akkora legyen, hogy a környező lakosság minimum 30 százaléka kap-



5822                                                    Megjegyzések 

jon benne helyet. Így minden kis templom veszélybe került, és sokat le kellett bontani. 
  A harmadik oknak a reformáció bevezetését említik, amikor a katolikus templomokat 
esetleg nem akarták az új vallás hívei átvenni, és lebontották azokat. A jó építőanyagra 
mindig szükség volt. Előfordult vandalizmus is. 
 
Urnes 
 
Külön említést érdemel az Urnes stavkirke. Ez a legöregebb, 1060-ból való. Száz férőhe-
lyes kis templom. Az UNESCO világörökségi listáján van. Az enteriőr 1600-ból való, 
díszítése a többi templomra is jellemző. Szép keresztcsoport függ egy gerendán. A 
szószéket 1695-ben állították fel. Itt sem volt fűtés, mint ahogy egyik templomban sem. 
Télen fáztak a hívek. Az elektromossággal való fűtés előtt csak tüzelni lehetett volna, ezt 
pedig nem merészelték. Vagy egyes templomban mégis, és azért égett le? Sosem fogjuk 
megtudni. Urnesben ma csak 50-60 ember él, ők vallják magukat a templom őreinek.  
   Ez a templom teljes védelmet kapott, riasztó- és automatikus vízoltó-berendezéssel. 
1992-es adatok szerint akkoriban csak 9 templom volt így védve. Az ezen értékékért 
felelősek könyörögtek az államnak, hogy adja meg azt a 35 millió koronát, amibe a többi 
templom védelme kerülne. A gazdag Norvégiában ilyesmiért kellett könyörögni... mert 
nemcsak az Isten malmai őrölnek lassan, hanem a norvég malmok is. 
 

  

Kertész Anni kerámiája 



OSLO – BUDAPEST 
Norvég ifjúsági irodalom  

Könyvfesztivál, iskolai találkozók 
 
2013 tavaszán két norvég íróval többnapos magyarországi rendezvénysorozaton vettem 
rész. Közös élményeinkről szóló összeállításom olyan szerteágazó, mint egy rosszul 
szerkesztett posztmodern regény. Mégis hasznos lehet áttanulmányozni, mert legalább 
egy tanulság mindenképpen leszűrhető belőle: a magyar fiatalok nem csak számítógé-
peznek, televízióznak, buliznak, hanem olvasnak is. 
 
Az alábbi néhány sort Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnökének gondolata-
iból ollóztam össze: 
A Magyar Olvasástársaság céljai között szerepel, hogy a magyar népmese-kultúra, vala-
mint az igényes gyermek– és ifjúsági irodalom mellett más népek meseirodalmával, 
gyermek, ill. ifjúsági könyveivel, s azok szerzőivel is megismerkedjünk. A 2012. no-
vemberi tanácsülésünkön vetődött fel a javaslat, hogy mivel a környező országokat már 
körbejártuk a különböző helyszíneken szervezett konferenciákkal, tekintsünk távolabbi 
vidékekre is. Vraukóné Lukács Ilona (a Magyar Kultúra Lovagja és számos szakmai 
elismerés birtokosa, a szerk. megj.) javasolta a skandináv irodalomba való betekintést. 
 Az északi országok közül a legnagyobb együttműködési szándék Norvégiából 
érkezett. Kovács Ferenc író, műfordító ajánlata alapján a Könyvfesztivál keretében két 
mini konferenciát szerveztünk a norvég szerzőknek, és a kötetek magyarországi kiadói-
nak bemutatására. 
 A norvégiai partnernek köszönhetően a Könyvfesztivál idejére két kötet jelenhe-
tett meg magyarul [Arne Svingen: Hubert kalandjai (f: Kovács katáng Ferenc, Pont Kia-
dó), Linn T. Sunne: Tolvaj a hegyen (f: Kovács katáng Ferenc, Napkút Kiadó] 
 A szerzők, és a kiadók számára is rangot adott a nemzetközi terep. Magától érte-
tődőnek találtuk, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesületével partnerségben, a Könyv-
táros Klub programjai közé ajánlottuk be a két konferenciát. A program szervezéséhez 
felajánlotta együttműködését és támogatását a Publika magyar Könyvtári Kör és a Nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. A Norvégiából érkező vendégek 
utazását, a kiadások egyes tételeit a NORLA (a norvég irodalom külföldi megjelenését 
elősegítő szervezet) támogatta. 
 A két újonnan megjelenő kötet mellet felhívtuk az érdeklődők figyelmét a ma-
gyar könyvtárak polcain már korábbról is megtalálható alábbi kötetekre: Tor Åge 
Bringsværd: Locspocs (több kötet, f: Kozák Katalin, Móra 1980, 1985), Unni Lindell: 
Rém Rozi (több kötet f: Dobos A. Éva Kalligram), valamint Jo Nesbø, Erlend Loe, Stian 
Hole, Klaus Hagerup, Jostein Gaarder és mások alkotásaira.” 

Milyen az, ha a gyermek kérdez? Hubert és a Sícsapat a Bárdosban. 
Mint azt már több helyen megírtam, 14 éves korom óta tanítok. Általánosban csak tanu-
lópárban bíztak rám gyengébbeket, majd gimnáziumban apró pénzért, szorgalomból, 
elkötelezettségből mindig foglalkoztam kisebb-nagyobb ifjakkal. Többek között ezért 
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tudom manapság is értékelni, ha olyan közösségbe kerülök, ahol kíváncsiság, csillogó 
szem, befogadásra kész gyereksereg fogad.  
 2012-ben már jártam a Bárdosban (Bárdos Lajos Kétnyelvű Általános Iskola és 
Gimnázium, Lágymányos) egy magyarra fordított, idôsebb ifjaknak szóló norvég kötet-
tel. Akkor sajnos a szerző betegsége miatt egyedül kellet a tanulókkal elhitetnem, hogy 
az északi szerzők is csak két lábon járó hús-vér emberek.  
 Évek óta látogatom Magyarország különböző iskoláit a Nemzetközi Könyvfesz-
tiválra készült fordításköteteimmel és a skandináv szerzőkkel. Kísérletképpen, egyelőre 
csak a Bárdosba, előre megküldtük a tanároknak a kéziratokat, hogy jövetelünkig felké-
szíthessenek egy-egy osztályt az aktuális művekből: hogy legyen mit kérdezni, hogy 
legyen miről beszélgetni az ifjaknak a vendégekkel. Feltételeztük, hogy ez a módszer 
sokkal hatásosabb, eredményesebb lesz, mint ami egy szokásos író-olvasó találkozótól 
elvárható. Már 2012-ben kiderült, hogy jó ez a megoldás, de a befektetett munka, a 
szerző hiányában, nem hozta meg a kellő, örömteli visszajelzést. 
 Az idei találkozóra sok osztály készült, és ezúttal két szerző is ellátogatott a Bár-
dosba. Linn T. Sunde ötgyermekes családanya, általános iskolai tanítónő, és egy buszos 
gyermekkönyvtárban is dolgozik. Van tapasztalata bőven a kötetéről szóló beszélgetésre 
felkészült 12-13 éves korosztály körében. Előre sejtettem, hogy az izgalmas, jól megírt, 
bár kicsit tanár nénis gyermek-krimije sikert arat. Csakúgy, mint a megjelenésében is 
vagány, nagyhangú, kemény fickónak mutatkozó Arne Svingen 8-10 éveseknek írt Hu-
bert történetei.  
 A gyerekek nemcsak a Rendhagyó Irodalomóra keretében mutattak nagy-nagy 
érdeklődést, hanem a rákövetkező napokban is. A dedikált kötetekkel szaladgáltak a 
folyosókon, és keltették jó hírét a találkozóknak. Elhatározták, hogy az iskola honlapjá-
ra, közösségi felületekre is megírják a könyvekkel kapcsolatos élményeiket. Előbb a 
Hubert kalandjaiból válogattam ide egy kis csokorra valót. 
 
* 
Nekem legjobban az tetszett amikor angolul beszélt az író mert megértettem mit beszél. 
Az is nagyon tetszett, amikor norvégul beszélt. Szép a norvég nyelv. Azért kíváncsi 
lettem volna a 14 éves lánya nevére is. Örülök, hogy találkoztam egy élő íróval. Ki-
mondhatatlanul boldog voltam. Jó lenne ha egyszer nagykoromban meglátogathatnám! 
Norvégia szép ország, szerencsés, hogy ott élhet! (Mile Kitty 4. n)  
 
* 
Hubert kalandjait olvasni nagyon izgalmas volt, de találkozni az írójával még izgalma-
sabb. Már nagyon vártam azt, hogy találkozzak az íróval úgy mint mindenki más, de 
ekkor belépett az író Arne Swingen. A tanárok bemutatták és aztán mindenféle kérdést 
tehettünk fel. Például miért Hubert a neve vagy, hogy más könyvet is írt-e? Utána elme-
sélt egy nagyon vicces történetet, amiben az volt, hogy rajzszöget tettek egy székre és a 
tanáruk meg beleült. És még játszottunk egy olyan játékot, amiben ki kellett találni, 
hogy melyik részét olvasta fel norvégul. Utána dedikálás volt és sajnos utána mennie 
kellett. Szerintem nagyon jó nap volt. (Troung Ngoc Linh 4. n) 
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* 
A könyvtárban találkoztunk a Hubert kalandjai című könyv írójával. Különleges volt az, 
hogy az író neve a könyvbe volt nyomtatva, és most ott állt és beszélgetett velünk. Érde-
kes volt még az is, hogy az író norvég, és egy nagyon érdekes nyelv beszélője. Megtud-
tam többek között azt is, hogy több könyvet írt már. Vicces egy bácsi volt, hisz gyerek-
kori csínyeket is elmesélt. A lelkünkre kötötte, hogy lehetőleg ne utánozzuk, mert ko-
moly bajunk is származhat belőle. Jó volt a bácsival találkozni. Jómagam nagyon élve-
zetesnek tartom a könyvet. Gratulálok az írónak! (Dobó Attila 5. n) 
 
* 
A Hubert kalandjai című könyv írójával találkoztunk. Ő egy norvég író, Arne Svingen. 
Nagyon örültem, hogy találkozhatok vele személyesen. Még dedikálta is mindenkinek a 
könyvét. Ennek kifejezetten örültem. Az író tudott angolul, ezért lehetett neki angolul is 
mondani dolgokat. Persze volt egy tolmács is, aki segített neki. A könyvet olvastam, 
nagyon jó volt, a keresztanyám is elolvasta, neki is nagyon tetszett.  
Hubert egy hétköznapi srác, akivel izgalmas dolgok történnek. Például, amikor az osz-
tályteremben elszaladtak az egerek, vagy amikor a halaknak keresett helyet, vagy amikor 
Elisével menekültek Royék elől. Ezek mind izgalmas kalandok voltak, de ezen kívül 
még van egy csomó. Kedves volt, amikor Elise vitt Hubertnek rózsát, hogy kísérje el őt 
az iskolába. Mikor elolvastam, végre azt mondhattam, hogy ez nagyon jó könyv! 
(Domján Lajos 5.n) 
 
* 
A könyvtárban találkoztunk a Hubert kalandjai című könyv szerzőjével, Arne Svingen-
nel. Először meglepődtem, hogy pont a mi iskolánkba jön el egy külföldi szerző. Na-
gyon jó volt megtudni, hogy több könyvet is írt, hogy milyen alapon írta a Hubert ka-
landjait, honnan jött a Hubert név, és hogy miért volt a könyvben olyan hangos a tanár 
bácsi. Az író elmondta, hogy az ő tanár bácsija volt, és nagyon dühös lett, ha nem tudott 
egy teljesen egyenes vonalat húzni vonalzó nélkül. A Hubert kalandjai nekem nagyon 
tetszik és szerintem nagyon vicces is. Például: amikor az egerek óra közben kimásznak 
Hubert táskájából, és amikor felmásznak a tanár lábán, aki semmit sem lát, mert nincs 
rajta szemüveg. A későbbiekben Hubert szerelmes lesz Elisébe. A találkozó végén Arne 
dedikálta a könyveit, amiket megrendeltünk, és ebben az tetszett legjobban, hogy próbált 
egyenes vonalat húzni a betűkből. (Koczka Kitti 5. n) 
 
* 
A Hubert kalandjai című könyv írójával, Arne Svingen-nel találkoztunk a könyvtárban. 
Nagyon magas férfi volt és kopasz. Először játszottunk és később már elkezdtünk kérde-
zősködni. Nagyon sok kérdést tettünk fel, például: a mese története honnan jött?, vagy 
miért Hubert lett a fiú neve? Az volt a legjobb, amikor megkérdeztük, hogy neki is olyan 
volt-e a gyerekkora? Azt válaszolta: nem, csak az egyik tanára volt olyan, mint Hubert-
é. Mesélt arról, hogy neki milyen volt az általános iskolában, voltak vicces dolgok ben-
ne, amik nagyon tetszettek. Sokat beszélgettünk és nagyon sok kérdés volt. Lehetett de-
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dikáltatni a könyvet, és ezzel véget is ért a találkozó.  
A Hubert kalandjai című könyv rendkívül tetszett. Tele volt vicces, humoros részekkel. 
Néha előfordult, hogy Hubert rosszcsontkodott, de azok is viccesek voltak. Később Hu-
bert szerelmes lett, amit igazából nem akart bevallani, de észre lehetett venni a leírásból. 
Hubertnek volt egy nagyon nagy ellensége, Roy és csapata. Sokat piszkálták Hubertet, 
de a végén ő is megkapta a magáét. Hubert nem akart veszíteni. Mindenkinek ajánlom 
ezt a könyvet, mert nekem nagyon tetszett. Többször is elolvastam. (Fejes Zora 5. n) 
 
*  
A Hubert kalandjai című könyv szerzőjével Arne Svingen-nel találkoztunk, aki nekem 
rendkívül szimpatikus volt. Biztosan azért olyan vicces a könyv története, mert Arne is 
az. A találkozón kedves volt velünk, beszélt a családjáról, az életéről és a könyvbeli 
szereplőkről. Nilsen tanár bácsit egy gyerekkori tanáráról formázta meg. Ő egy rajztanár 
volt, aki a gyerekeknek mindig az egyenes vonal húzását tanította, persze vonalzó nél-
kül. Egyszer Arne és osztálytársai egy tűt tettek a tanár székére. Amikor a tanár bejött, 
mindenki feszült volt. A tanár leült, és egész órán nem szólt semmit. A gyerekek nem 
értették, hogy mi történt. Amikor kicsengettek, felállt és szó nélkül elment. Az osztály 
megnézte a tanár székét és nem volt ott a tű! Majd rájöttek, hogy a tanár bácsi hátsójá-
ban van a tű, és azért nem mondott semmit, mert nem akarta, hogy sikerüljön a tervük. 
A Hubert kalandjai című könyvet már olvastam, és nekem nagyon tetszett. Szívesen 
elolvasnám a többi részét is, de sajnos eddig még nem láttam sehol. Hogy miért szeret-
ném elolvasni a többi részét is? Azért, mert egyszerre vicces és kalandos is ez a történet. 
A rajzfilm változatát legszívesebben beletenném a Comedy Central-ba. Nagyon jó ez a 
könyv!! Mindig, mindenhol ezt olvasnám! Alig várom, hogy a többi részét is elolvas-
hassam! (Lövei Laura 5. n) 
 
* 
Egyik nap e-mailt kaptunk Ilona nénitől. Elküldött két történetet Arne Svingen Hubert 
kalandjai című könyvéből. Aki ezt elolvasta, az mehetett a találkozóra. Én elolvastam. 
Vártam is a napot, de nagyon féltem, izgultam is. Az anyukám csak bíztatott. Még az is 
kiderült, hogy régen ő is részt vett ilyen találkozókon. 
Eljött a nagy nap, az író olvasó találkozó napja! Megtartottuk az első három órát, majd 
negyedik órán Csilla nénivel és az osztálytársaimmal indultunk a könyvtárba. Belép-
tünk, és az első sorban leültünk. Hosszú várakozás után belépett egy magas, aranyosnak 
tűnő bácsi, aki Norvégiából érkezett. Egy kis játék és mesélés után kérdéseket tehettünk 
fel. Sok mindent tudunk róla, például azt, hogy a tanár bácsival, aki a történetben is 
szerepel, a valóságos életben is találkozott. Azt, hogy azon a két mesén kívül, amit ol-
vastunk Hubertről, sokkal több szól. A beszélgetést egy tolmács fordította, mivel az 
elején megszavaztuk, hogy norvégül beszéljen az író. Ezek után jött a könyvdedikálás. 
Még nem is említettem, hogy meg lehetett venni Hubert kalandjait 1000 Ft-ért. Én is 
kaptam egyet, amit az író saját kezűleg írt alá. 
Tetszett ez a nap, otthon áradoztam az élményekről. Ha lesz máskor is ilyen program, 
biztos, hogy fogok rá jelentkezni, lehetőleg elsőnek. (László Imola 3z) 
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* 
Nem olyan régen az iskolai könyvtárban találkoztam egy norvég íróval, Arne 
Svingennel. 
Írt egy regényt, aminek egy részét elolvastam.  
A találkozón kérdéseket lehetett feltenni az írónak, és eljátszottunk jeleneteket is a 
könyvből, mint például azt, amikor Hubert a halakat a szájába veszi, és a halak csiklan-
dozzák a száját belülről. 
Beszélgettünk még a könyvről, és a végén, aki rendelt könyvet, átvehette. 
Nagyon élveztem az egészet, mert jó fej volt az író, és maga a találkozó is vicces volt. 
Osztályfőnök: Tóth Ilona, Magyartanár: Tóthné Timár-Geng Csilla (Molnár Eszter 3.z) 
 
* 
Mi jut eszedbe róla? 
Játékos       vicces   érdekes   izgalmas   kopasz   gatyás                                 szigorú     
szerelem   színes    témakörű   tréfás   norvég  rajzos  szemfüles  macskás   cincogós     
tanulságos mutogatós   bosszantós   izgalmas    veszélyes     firkás  ötletes    jó humorú    
kedves  undok  barátságos  egeres váratlan  furfang   csíkos   fordító   fordított   bolon-
dos  kifejező  szemüveg  állatbarát    védelem   fantázia    cincogó 
                                                     jó 
                                                           érzés 
                                                                   volt 
                                                                         együtt 
                                                                               gondolkodni 
 
KÖSZÖNJÜK!  
     
(4. z  Dorka, Geri, Emese, Eszter, András, Anna, Hanna, Balázs, Dani, Máté, Gábor, 
Bence, Wole, Vili, Fanni, Anna, Levi, Márk, Márkó, Dávid, Zoli, Viki, Meli, Luca, Zsó-
fi, Ado, Sz.Dani, M. Bence, Lili, Gergő, Marcsi, az osztályfőnök Wiesner Mária)  
 
* 
A találkozó előtt énekeltünk az írónak. Egy kis idő múlva kezdetét vette az író olvasó 
találkozó.  
A norvég írót, aki kitalálta a Hubert kalandjai című regényt, Arne Svingennek hívták. 
Mi magyarul felolvastunk részleteket a Hubert kalandjai egyikéből és Arnénak ki kellett 
találnia, hogy melyik részt olvastuk. Majd ugyanez, csak fordítva. Utána kérdéseket 
tettünk fel, pl. azt, hogy kiről mintázta Hubertet és tanárát. Hubert egy kitalált személy, 
a tanárt pedig az ő egyik tanáráról mintázta. Ezzel a tanárral nem igazán voltak jóban, 
mert elvárta tőlük, hogy vonalzó nélkül húzzanak egy nyílegyenes vonalat. Egyszer meg 
akarták viccelni azzal, hogy egy rajzszöget raktak a tanári székre. A tanár rezzenéstelen 
arccal beleült és megtartotta az órát. Arne azt mondta, hogy vagy annyit ivott, hogy ész-
re sem vette, vagy csak simán el akarta rontani a gyerekek kárörömét. Az is kiderült, 
hogy Arne gyerekkorában focista akart lenni. 
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A találkozó azzal záródott, hogy aki kért, elvette a neki járó könyvet és vitte Arne-hoz 
dedikáltatni. Szerintem nagyon jó volt ez a találkozás. (Szabó Vilmos 4. z) 
 
* 
Egy nap Marcsi néni a tanárunk azt mondta, hogy az a hat ember, aki a legtöbbet olvas, 
egy különös ajándékban részesül. Az ajándék az volt, hogy elvisz egy író – olvasó talál-
kozóra. 
Mindannyian lelkesek lettünk és eszeveszettül elkezdtünk olvasni. Végre Marcsi néni 
kihirdette, hogy kiket visz el. Én is köztük voltam. Nagyon izgultunk, hogy milyen lesz 
a találkozó. Elérkezett a várva várt nap. Kiderült, hogy túl kevesen vagyunk, így az 
egész osztály befért. Elkezdődött a találkozó. Nagy meglepetésünkre Arne nagyon fia-
talnak látszott, s mint később kiderült az is volt.  
Először bemutatkozott, majd egyik barátnőm felolvasott egy részt az ő könyvéből. Min-
dannyian mutogattuk, hogy kitalálja mit olvastunk. Ő ugyanis nem beszél magyarul. 
Végre kézzel – lábbal sikerült megértetni vele a részt. Majd Arne olvasott fel nekünk és 
röpke tíz perc alatt meg is fejtettük. Ezután mesélt nekünk egyik tanáráról, de ezt nem 
írhatom le, mert titkos. Néhány perccel később kérdések hadával árasztottuk el szegény 
Arne-t. Mihelyt feltettük minden kérdésünket, ivott egy nagy pohár vizet, és belekezdett 
a dedikálásba. Ez utóbbi lassan ment, mert Arne mindenkinek más és más mókás dolgot 
írt, rajzolt. 
Miután kész lett az összes könyv, megmutogattuk egymásnak. Legvégül mindannyian 
visszamentünk termeinkbe. Sajnáltuk azt, aki lemaradt, mert nagyon nagy élmény volt 
egy igazi író – olvasó találkozón részt venni. Jó lenne újra átélni. (Bárdosi Dorottya 4. z) 
 
* 
Egy Arne Svingen nevű norvég bácsi írt egy Hubert kalandjai című könyvet. Ez alka-
lomból eljött a könyvtárunkba. Először norvégul beszélt az életéről és lefordították ne-
künk. Azután mi kérdeztünk tőle dolgokat. Volt egy olyan játék, hogy mi magyarul ol-
vastunk egy részt a könyvből, őneki pedig ki kellett találni, hogy az melyik részlet, az-
tán ugyanezt fordítva: ő olvasott és mutogatott mellé, nekünk ki kellett találni. Később 
elmondta milyen csínyeket csinált kiskorában a rajztanárjával. Utána bemutatta a régeb-
bi Hubert kalandjai meséket és egy könyvet, ami egy szörnyről szólt.  
A beszélgetés végén dedikálta a könyveinket viccesen. Megtanultuk, hogy a til magya-
rul nak-nek, a fra pedig a tól-től.  
Ezen a hétvégén volt a Könyvfesztivál, és Arne ott is ott volt és én ott is találkoztam 
vele. Elvittem a könyvemet is, beleirattam még egy vicces mondatot. Anyu a végén le-
fotózott Arne-val. (Nádudvari Máté 4. z) 
 
* 
Arne Svingen: Hubert kalandjai. Ez a könyv nagyon jó. Amikor még csak az első mon-
datnál tartottam tudtam, ezt ki fogom olvasni. De térjünk át a találkozóra.  
Arne meglepett, mert én úgy képzeltem el, hogy idős, ősz hajú ember, ehelyett kopasz 
fiatalember.  De mindegy. A találkozón Arne beszélt, de természetesen nem magyarul. 
Szerencsére az egyik ember fordított. A találkozó úgy zajlott, hogy mi tettük fel a kérdé-



seket, ő meg válaszolt. Azt is elmondta, hogy a könyvben lévő tanárt a valóságról min-
tázta, mert neki is volt egy ilyen tanára, aki folyton ivott, kiabált stb. Az én tanáraim 
mind kedvesek. Az ő tanára azt is követelte, hogy körző nélkül rajzoljanak szép köröket. 
Elmesélte még azt is, hogy a tanár székére az osztálytársaival rajzszöget tettek, és a ta-
nár egész óra közben egy kukkot se szólt. Én például azt kérdeztem tőle, hogy miért lett 
író. Ő erre azt válaszolta, hogy azért, mert ilyenkor mozog a fantáziája. Én is szeretek 
meséket írni. A találkozó végén mindenkinek, akinek volt könyve, aláírást adott. Olyan 
óriás betűkkel írt, hogy beteríti a könyv egy oldalát. Nekem még le is rajzolta magát 
direkt csúnyán. Nekem nagyon tetszett a találkozó. És szerintem Arne is nagyon barát-
ságos. (Kenese Luca 4. z) 
 
* 
Beültünk a könyvtárba és Arne ott fogadott minket. Megkérdezte, hogy angolul beszél-
jen-e vagy norvégul. A norvég mellett döntöttünk. Arne arra is kíváncsi volt, hogy Hu-
bert szerintünk hasonlít-e rá? Mindenki azt mondta, hogy igen, de ő elmondta az igazsá-
got, hogy nem. Azért volt egy-két trükk, amivel tréfálkoztak pl.: amikor a tanári székre 
rajzszöget tettek tűvel felfelé. Többet nem mesélt, mert voltak ott tanárok és az ő érde-
kükben, hogy ne kapjanak szívgutát. Utána már csak aláírta a könyveket és mindenkinek 
máshogy díszítette. (Szepessy Fanni 4. z) 
 
Tolvaj a hegyen 
A másik szerző, Linn T. Synne egy busszal vándorló könyvtáros. Ifjúsági regényeket ír. 
A Tolvaj a hegyen-t fordítottam le, és ezt mutattuk be Magyarországon. A kéziratot jó 
előre megküldtük négy pesti iskola lelkes tanárainak, hogy időben felkészíthessék diák-
jaikat a Könyvfesztivál idején hozzájuk is ellátogató norvég szerzővel való találkozásra. 
Évek óta következetesen szorgalmazom ezt pluszmunkát sem sajnáló ismerős tanárok, 
iskolaigazgatók körében. Nincs új a nap alatt, egyszer magam is belecsöppentem egy író
-olvasó találkozóba immár ötven évvel ezelőtt. Életre szóló élmény volt. Röpdolgozatot 
írtunk az ott szerzett élményeinkről, mint azt kérésünkre a Bárdosban is megtették néhá-
nyan. 
* 
Linn T. Sunne : Tolvaj a hegyen című regényéről osztályfőnökünktől értesültünk. Bárki 
jelentkezhetett, hogy elolvassa, és nekik elküldte e-mailben a történetet. Nem tartott 
sokáig, egy délután alatt elolvastuk, mert nagyon izgalmas, váratlan fordulatokban gaz-
dag volt a történet.  
Elkezdtünk készülődni az író-olvasó találkozóra. Kérdéseket gyűjtöttünk, és mindenki 
nagyon izgatott volt. 
A találkozót nagyon élveztük, mivel választ kaptunk kérdéseinkre, hallottuk a norvég 
nyelvet, amit a könyv fordítója, Kovács Ferenc tolmácsolt nekünk. A találkozó végén 
lehetőségünk volt átvenni a megrendelt könyveket, amit az írónő mindenkinek névre 
szólóan dedikált. Végül közös fotókat készítettünk. 
Mindannyian nagyon élveztük ezt a találkozót, reméljük máskor is ellátogatnak hozzánk 
más szerzők is, és lehetőségünk nyílik elolvasni műveiket. (Orosházi Anna és Magyari 
Réka 7. z) 
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* 
Egy magyar órán a tanárnőnk felhívta a figyelmünket egy író-olvasó találkozóra Linn T. 
Sunne, norvég írónővel. Erre az alkalomra a Tolvaj a hegyen című könyvét kellett elol-
vasnunk.  
A tanárnőnk e-mailben küldte el a regény másolatát. Nekünk személy szerint nagyon 
tetszett a könyv, mivel ez egy krimi regény. Rettentően izgalmasnak találtuk, érdekes 
titkok kerültek napvilágra, és tanulságokat is levonhattunk. 
Nagyon tetszett, és reméljük sok könyvét olvashatjuk még az írónőnek. Nagyon szeret-
tük volna megismerni, de sajnálatosan a várva várt találkozó idejére mindketten megbe-
tegedtünk. Így örök emlékként csak társaink elbeszélése marad, és az írónő által dedikált 
könyv.  
Reméljük máskor is ellátogatnak hozzánk, és akkor mi is részt tudunk venni egy ilyen 
találkozón. (Kása Zita Klára és Weisz Anita Helga 7. z) 
 
* 
Az író - olvasó találkozóról osztályfőnökünktől, aki egyben magyartanárunk is, hallot-
tunk. 
A Tolvaj a hegyen című regényt e-mailben küldte el nekünk, hogy el tudjuk olvasni. A 
találkozót nagyon izgatottan vártuk, mivel még egyikünknek sem volt alkalma igazi író-
val találkozni. A könyvet érdekesnek találtuk, mert Oszkár kalandján keresztül megis-
mertük a norvég húsvéti ünnepet, aminek számunkra az a különlegessége, hogy hideg, 
havas idő van. Fordulatosnak találtuk a történetet, mert nem számítottunk arra, hogy 
Marie néni lesz a tolvaj.  
A találkozón az írónő, Linn T. Sunne norvégul beszélt, melyet a könyv fordítója, Kovács 
Ferenc tolmácsolt számunkra. Felolvasott egy részt, melyet nekünk kellett felismernünk. 
Feszülten vártuk, hogy kérdéseinkre választ kapjunk. Sok mindent megtudtunk róla és a 
könyv írásáról. Reméljük, hogy újabb történetét is olvashatjuk, és újra találkozhatunk 
vele. (Tarnói Noémi és Varga Lilla 7. z) 
 
* 
[...] A tavaszi szünetben olvastam el a kéziratot. Már a történet vége előtt kitaláltam, 
hogy ki volt a tolvaj és nagyon örültem, hogy igazam lett. Egy-két dolog furcsa volt 
azért a könyvben. A történet szerint vonaton utaztak, de látszólag nem volt náluk cso-
mag! Mert amikor leszálltak a vonatról, akkor sílécen mentek a házig, akkor pedig nem 
volt lehetőségük csomagot cipelni. A másik, hogy bár nem vásároltak soha semmit, de 
mégis volt ennivalójuk, meg minden, ami kellett. Egy elírást is találtam a kéziratban, 
Eline neve többször rosszul szerepelt, fel is hívtuk a kiadót, szóltunk, javítsák ki, de azt 
mondták, hogy már nyomdában van a könyv. Amikor a találkozó végén megkaptuk a 
könyvet, szerencsére abban már jól szerepelt, tehát valaki más is észrevette és kijavította.  
Egyik délelőtt volt a találkozó, több osztályból jöttek a gyerekek, több tanár is eljött és 
az igazgató is. Az írónő a fordító bácsival - Kovács katáng Ferenc - érkezett. Linn ele-
gánsan öltözött, hosszú szoknyában volt és kardigánban. Nagyon fiatalosan nézett ki, 
kedves volt és jókedvű, mindig mosolygott. Bemutatkozott és lehetett kérdezni tőle, amit 
csak gondoltunk. Én is készültem, de aztán olyan sokan kérdeztek mindenfélét, hogy 
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mindenre megkaptam a választ, így nem volt már más kérdésem. Linn olvasott norvégül 
a könyvből és ki kellett találni, hogy melyik rész volt. Egy fiú kitalálta és kapott a 
könyvből, ajándékba. Ugyanígy az írónőnek is olvastunk fel magyarul és ő is kitalálta, 
hogy melyik része volt a műnek. (De ő nem kapott ajándékot érte.) Az egyik fiú a nor-
vég könyvből olvasott fel, angolosan ejtette ki a szavakat, a fordító ekkor mesélte, hogy 
a norvég nyelv az angol és a német keveréke. De mi jót derültünk a felolvasón, a mi 
fülünknek viccesen hangzott a norvég szöveg. Linn elmesélte, hogy Oskar visszatérő 
szereplő, már több könyvében szerepelt és ikreket is szívesen szerepeltet, mert – ha jól 
emlékszem –, neki is ikrei vannak.  
Norvégiában jelentős gyerek- és ifjúsági íróként tartják számon, díjakat is kapott már, de 
ez volt az első könyve, amit magyarra fordítottak. A fordító bácsi elmesélte, hogy ő ta-
nár is, az interneten tart órákat, ahol a diákok webkamerán keresztül tanulnak. A diákok 
ugyanabban a teremben vannak és válaszukat a mikrofonba mondják, amit körbeadnak. 
Linn is tanárként végzett, de könyvtárban is dolgozik. 
A könyvet névre szólóan dedikálva kaptuk meg, nagyon örültem neki, mert ez az első 
olyan könyvem, amit az írója személyesen dedikált. És ez volt az első író-olvasó találko-
zó, amin részt vettem, szívesen elmegyek máskor is. Úgy hallottuk, hogy Linn csak a mi 
iskolánkba jött el, így ha lefordítják magyarra más könyvét is, akkor reméljük, jövőre is 
találkozhatunk vele. (Veres Atilla 6. n.) 
 
* 
[...] Az író-olvasó találkozót Angéla néni szervezte az 5. és 6. évfolyam számára. Kíván-
csian vártuk, hogy végre találkozzunk egy igazi, élő íróval. 
Linn Norvégiából jött, 4 gyereke van, és úgy néz ki, mint bármelyikünk anyukája. Ko-
vács katáng Ferenc fordította a könyvet és itt is ő tolmácsolt nekünk. Játszottunk olyat, 
hogy Linn norvégul felolvasott egy oldalt a könyvből, nekünk pedig ki kellett találni, 
hogy melyik részlet volt az.  Én kitaláltam, de mivel hátul ültem, nem igen vették észre a 
jelentkezésemet. Nem csak a könyvről beszélgettünk, hanem, hogy milyen szokások 
vannak Norvégiában. A húsvétot teljesen másképpen ünneplik, mint mi. Felmennek a 
hegyekbe, síelnek és krimit olvasnak. Megtudtuk azt is, hogy Norvégiában sok gyerek 
születik, ezért nagyobb esély van rá, hogy ikrek szülessenek. Az írónőnek is vannak 
ikrei.  Egyébként a húsvét és az ikertestvérek is benne vannak a könyvben. 
Majdnem két órát voltunk együtt, de nagyon gyorsan elment ez az idő.  A végén az író-
nő dedikált. Ez az első olyan könyvem, amit az írója nevemre aláírt. Ennek nagyon örü-
lök. Remélem jövőre is lesz a suliban hasonló esemény. Remélem, a könyv is, amit majd 
el kell olvasni, legalább ilyen jó lesz, mint a Tolvaj a hegyen. (Galambos Barnabás 6.n) 
 
Az erőfeszítés 
Mint fordító, a kötetek és a szerzők alapos ismerője magamra vállaltam a találkozók 
java részének levezénylését, és mindeközben volt időm a gyerekek arcát, mozdulatait, 
hangulatát figyelni. Óriási élmény volt látni a lelkesedésüket, a felkészülés során szer-
zett ismereteik nyújtotta magabiztosságot, bátorságot, ugyanakkor fegyelmezett szerény-
ségüket is.  
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 Öt napig jártam a szerzőkkel egyik programról a másikra. Volt alkalmam, hogy 
megkérdezzem a véleményüket, s hogy "kihallgassam" az egymás közötti beszélgetései-
ket. Lelkesen szóltak a Bárdosról, s azt álmukban sem remélték, hogy előre felkészített/
felkészült gyerekekkel fognak találkozni. Rögtön össze is hasonlították ezt a programot 
a norvégiai hasonló eseményekkel, s úgy értékelték, hogy Budán sokkal fegyelmezet-
tebb, lelkesebb, "kisokos" gyerekekkel találkoztak. S ennyi aláírást együltében még 
egyikőjük sem adott. 
 Jó, jó, mondhatnánk, ha érdekes egy könyv, természetes, hogy olvassák, szeres-
sék. Kézről-kézre adják. Lelkesednek érte. Szájról-szájra terjed a híre. Igen ám, de az 
olvasmánynak valahogy el kell jutni legalább az első olvasó kezébe, és ez bizony ese-
tünkben nem történhetett volna meg a Bárdos tanárainak, vezetőinek áldozatos munkája 
nélkül. A napi feladatok mellett, gondolom, nem kis erőfeszítésbe került, hogy ilyen jól 
felkészítsék a gyerekeket a két történetből, s megszervezzék a találkozókat, a vendégek 
fogadását. S mindezen fáradozásból mi, a vendégek mosolygó, természetes gesztusokkal 
élő felnőtteket és csupa szív, lelkes ifjakat láthattunk. 
A Szent István Gimnáziumban tartott író-olvasó találkozóról egy hetedikes diáklány 
számolt be a SzóvalMás címû diáklapban. 
 
* 
2013. április 17-én iskolánkba látogatott Linn T. Sunne, norvég írónő, illetve  Arne 
Svingen, norvég író. Mindkettőjük szakterülete a  gyermek-és ifjúsági irodalom, így 
nem kívülállóként hallgattuk az érdekes, néha meglepő történeteiket, beszámolóikat. 
Az író- olvasó találkozó főként a jelenlévő diákok kérdésein, és  az azokra adott válaszo-
kon alapult. A kérdések nagyon sokfélék voltak,  mint ahogy az azokra kapott feleletek 
is. A válaszokból kiderült, hogy hogyan merítenek a szerzők az életből ihletet egy-egy 
történetükhöz, hogy miért döntöttek az írás mellett, mit csinálnak szabadidejükben, és 
hogy a magyarhoz hasonlóan-milyen sokszínű a norvég irodalom. 
A beszélgetés egyik legérdekesebb része az volt, mikor Bányai  Liza, illetve Muhi Áron 
részeteket olvasott fel magyarul Sunne 'Tolvaj a hegyen' című könyvéből, illetve 
Svingen Hubert kalandjai című művéből.  
A szerzők ugyanazt a részletet olvasták norvégul. Ennek a tanulsága, hogy a magyar és a 
norvég nyelv között nem sok a hasonlóság. A program végén megvásárolhattuk a két 
könyvet, amit elég sokan meg is tettek. A szerzők dedikálták őket, valamint Arne 
Svingen még különböző grafikai elemekkel is ellátta a könyv első oldalát, ami  
mindenkinek mosolyt csalt az arcára. 
A hangulatos beszélgetésen a művek magyar fordítója,  Kovács Katáng Ferenc is részt 
vett; vele a fordítás fortélyairól válthattunk szót. Mindig nagy élmény „élő”, s nemcsak 
könyvcímekben létező  alkotókkal találkozni, örültünk, hogy részesei lehettünk a könyv  
ünnepének. (Vajda Gabriella 7.b) 
                                                       
És lássuk egy szintén távolról jött, tapasztalt világutazó véleményét is. Dr. Szalontai Éva 
svéd-magyar újságíró méltató sorait idézem a Ring Magazinban megjelent beszámolójá-
ból: „Abban a szerencsében volt részem, hogy részt vehettem április 17-én a Terézvárosi 
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Gyermekkönyvtár író-olvasó találkozóján, ahol Kovács katáng Ferenc, író, műfordító 
beszélgetett Linn T. Sunde és Arne Svingen norvég. Az író-olvasó találkozón megjelent 
kisiskolások nagy érdeklődéssel hallgatták a magyar és norvég író bemutatóját és maguk 
is aktívan részt vettek a felolvasó programban. 
Nagy mulatság volt a norvég író magyar szövegolvasása, illetve a kisiskolások norvég 
nyelvű felolvasási próbálkozása. „Nagyra értékelem Kovács katáng Ferenc élvezetes 
magyar nyelvű fordítását, magyarságtudatát. Öröm volt számomra a norvég írók buda-
pesti megjelenése is és a magyar gyermekek felé fordulása. Nagyra értékelem a könyvtár 
vezetőjének munkáját is (Kucska Zsuzsa, a szerk. megj.).  
Látszik, hogy az itt megjelent gyerekek szeretnek olvasni és valószínűleg olvasó felnőt-
tek lesznek. 
„Akikből kevés van napjainkban…” 

 
A két szerző nevében is hálásan köszönöm a Bárdos- és a Szent István iskola, valamint a 
Terézvárosi könyvtár aprajának - nagyjának ezt a szép élményt. 
 
                                                           Kovács katáng Ferenc író, műfordító  
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Borka László 
 

Furcsa norvég kifejezések  
 
Bár lassan megtanultunk norvégül, mégis vannak kifejezések, melyeknek hátterét csak 
nyelvészettel foglalkozó könyvekben találjuk meg. Itt van belőlük egy csokor. Pár közis-
mert kifejezés is bekerült. 
”Å rake kastanjene ut av ilden”. A nagy mesemondó La Fontaine (1621-1695) egyik 
keleti meséjében fordul ez elő. Bertram majom ráveszi Raton macskát, hogy a sült gesz-
tenyét kaparja ki a tűzből, de nem ad neki belőle, hanem maga eszi meg. 
«Å gjøre en bjørnetjeneste» Ismét La Fontaine meséről van szó. A szelíd medve el akart 
hessegetni egy legyet gazdája arcáról, de akaratlanul betörte a fejét. Azaz egy jó szándé-
kú cselekedet rosszul sül el. 
”Saken er biff”. Ennek semmi köze a sült húshoz. Svédből kölcsönzött kifejezés: bif, az 
a bifalles rövidítése, azaz jóvá van hagyva. Bif a margóra írva jóváhagyást jelent. Nor-
vég értelemben: rendben van a dolog. 
”Den enes död den annens bröd” Michel de Montaigne (1533-92) esszéiből származik. 
Van hasonló magyar kifejezés? 
”Examen artium” = vizsga a művészetek terén. A magyar érettségi. Norvégiában a mű-
vészetekről kell tudni, míg a magyar ifjak-lányok éretté válnak az érettségi alatt. Szép, 
de egyik sem fedi nagyon a valóságot. 
”Bajonett”. A 17.században Bayonneben készült kézifegyver. A híres sonka is onnan 
származik. 
”Bankerott” - csődbement. Az olasz banca rotta: összetört asztal. Állítólag a római idők-
ben összetörték a város terén felállított azon a pénzváltók padját, akik csalt. Az irodalom 
ebben a tekintetben hiányos. 
«Gå på stumpene løs» Utolsó erőfeszítéssel tenni meg valamit. 
”Bombastisk” az angol bombast szóból származik, ami levegős, laza anyagot jelent, 
amit ruhabélésnek használnak. Sok helyet kitölt, de alig van benne valami. Mint az üres 
beszédben. 
”Å gå i bresjen for ham» - Ha a várfalon rést (bresje) ütött az ellenség, és ott meghalt 
valaki, akkor másnak kellett átvenni a helyét és védeni a várat. 
”Drosje” oroszul drosjki, kis kocsi, szláv szó. Ma inkább taxit mondunk. 
”Akevitt” a kedvenc norvég pálinka, aqua vitae, az élet vize. 
”Kaviar”. Az igazi kaviár Oroszországból származik, de a szó nem orosz, mert az orosz 
szó az ikra, mint magyarul is ikra minden hal ikrája. De a kaviár szó török, khaviar, in-
nen származik a norvég és magyar kaviár szó.  
”Eliksir” az arab al iksir-ből származik: a bölcsek köve. Később ez itallá változott. 
”Faktura”. Facere: latinul csinálni, tenni, azaz a faktura az, amit meg kell tenni. Ebben 
az esetben ki kell fizetni a faktúrán levő összeget. 
”Flört”. Fleurette: kis virág franciául. Conter des fleurettes: kis virágokat mondani, azaz 
szépeket mondani, flörtölni.  
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”Jeans”. Genova (Genes) városában készült erős vászonanyag: jean. Ebből készült a 
lassan az egész világon elterjedt jeans. 
”Migrene”. Hemikrania görög szó. Hemi = fél, mint pl a hemiszféra, félgömb. Krania = 
fej. Röviditve mikrania, majd migrén lett ebből, azaz a fél fejünk fáj. 
”Jeep”. A 2. világháború alatt az amerikai hadsereg mindenre jó autója, a General Pur-
pose Car, röviden GP, kiejtve dzsí pí = jeep. 
”Karantene”. 40 olaszul quaranta. Negyven napig kellett pestises, vagy pestisgyanús 
hajónak a nyilt tengeren vesztegelni, mielőtt kiköthetett a Velencei Köztársaság 
kikötőiben. A 14. században ez volt ott a törvény. 
„Kanariöyene”. Islas Canarias. Nem kanárik voltak ott, hanem nagy kutyák, canis = 
kutya. A kutyák szigetei. 
”Mobbing”. 1700 körül Angliában a csőcselék neve The mobile volt, később rövidítve 
mob, amiből ige is lett: å mobbe norvégül. 
”Å skremme fanden på flatmarken» színesen leíró népies mondás. Olyan csúnya volt, 
hogy még a síkságon is megijedt tőle az ördög. 
”Ramaskrik”. Jeremiás próféta írja Rakelről: ”Sírás hallatszik Rama-ból, valaki nagyon 
sír. Rakel síratja gyermekeit....” Rama Jeruzsálem közelében levő városka volt. 
”Russ”. Az érettségiző fiatalok neve. A Cornua depositurus: A levett szarv. Ennek 
három utolsó betűjéből lett russ. Aki letette a vizsgát, de még nem tudja az erdeményt, 
annak homlokára szarvat (cornua) ragasztottak. Ha a vizsga jól sikerült, akkor levehette 
a szarvat, a rossz jelképét, érett lett. 
”Den röde hane”. A házakat tönkretevő tűz jelképe. 
”Skatoll” az olasz scatola-ból, ami magyarul skatulya lett. 
”Å sette seg på sin høye hest» és «Høyttravende». Nagy embernek képzeli magát, min-
denkit lenéz. 
”Individ” a latin dividere: osztani szó ellentéte: individ: oszthatatlan, azaz egyén. 
”Komme i vanry” rossz hírbe keveredni. 
”Har en høne å plukke med» van valami elintéznivalóm vele. 
“Tatt på fersk gjerning” tetten érni. 
”Å være på vannvogna” leszokni az ivásról. 
”Han er kvitt tömmermennene” elmúlt a tegnapi berúgás miatti fejfájása. 
“Å tråkke i salaten” ... Mit mondunk erre magyarul?  
 
Mindezeket két könyvben találni:  
- Snorre Evensberget og Dag Gundersen: Bevingede ord. Kunnskapsforlaget, 
Aschehoug og Gyldendal, Oslo, 1983. 
- Johan H. Rosbach:Levende ord. Aventura, Oslo, 1984 
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Røkenesné, Kozderka Erzsébet 
 

75 év 
Napi jegyzetek magyar háttérrel 

  
Røkenes Erzsébet 10 éves korában járt először Nor-
végiában. Egy család meghívására érkezett Oslóba 
repülővel, és két és fél hónap után utazott vissza Magyaror-
szágra. 19 éves korában újra eljött azokhoz, akiket második 
családjának tekintett. A papát Vati-nak a mamát Mutti-nak 
szólította. 75. születésnapjára meglepte gyermekeit egy 
napló jellegű emlékezésfolyammal. Kötetbe szedte s 
magánkiadású kötetével lepte meg családját, barátait, is-
merőseit. 
  
1948-ban, megérkezésem után Vati a Fornebo repülőtérről 
Nærsnesbe autózott velem. Az volt az érzésem, hogy egy új 
világ nyílt meg előttem.Tíz éves voltam, de jó volt a meg-
figyelő képességem. Elképesztő volt tapasztalni, 
hogy Norvégia milyen tiszta, és jól szervezett ország volt 
akkoriban. Mindenki becsületesnek látszott. Az emberek 

bíztak egymásban, nem gyanakodtak és nem hitetlenkedtek a másik állításában. 
Magyarországon általános volt a kettős erkölcs, többen csaltak, hazudtak. Emlékszem, 
Norvégiában az út mentén napi begyűjtésre kitett tejet senki sem dézsmálta meg. A 
strandon feljtett dolgokat, ruhákat néhány nappal később is ott találtuk, ahol hagytuk. 
Az oslói villamosokon kipihent, de kicsit unott emberek ültek. Szép arcokak, szép 
ruhákat lehetett látni. A budapesti villamosok lépcsőin fürtökben lógtak az emberek. 
Ilyen volt az első benyomásom Norvégiáról. 
  
Visszatérve Magyarországra, és mert szegények voltunk, 1948 és 1956 között az iskolai 
tanulmányaim mellett nagyon sok, és sokféle munkát végeztem. A mamámon is 
próbáltam segíteni: hólapátolás, szódavízfeltöltés, bambi palackozás, minden nyáron 
földműves munkák falun. A nagypapa festményeit is próbáltam eladni, de senkinek sem 
volt pénze képvásárlásra. Nem is tudom, hogy mit nem csináltam, munkálkodtam az 
életemben. 
  
1956 után, újra Norvégiában, úgy folyt az életem, mint Magyarországon. Sok-sok 
munkával. Csöbörből, vödörbe csöppentem. Hátrány volt-e vagy előny a korábbi sokféle 
munkatapasztalat? A válasz egyértelmű, igen, előny volt. Könnyebb volt elviselni, hogy 
az élet Norvégiában, és bizonyára a világ más részén is fárasztó, és vesződséges. Rugal-
masnak, kitartónak kellett lennem ahhoz, hogy fiatalon, összeszorított fogakkal, de foly-
tassam az életet tovább, és a munka mellett tanuljak az egyetemen. 
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Tíz év múlva, a tanulmányaim befejeztével, férjemmel együtt felköltöztünk északra, Mo 
i Rana-ba. Nagy volt a tanulmányi kölcsönünk, szegények voltunk ahhoz, hogy Oslóban 
kezdjünk hozzá a jövőnk építéséhez. Mo i Ranában állást, és egy 72 négyzetméter 
alapterületű lakást kaptunk. A "berendezése" nagyon egyszerű volt, úgyszólván semmi. 
Csak néhány könyv, egy Tandberg rádió, hanglemezek és egy kihúzható asztal. Négy 
széket a férjem unokatestvérétől kaptunk kölcsön. Az anyósom nászajándéka egy ágy 
volt. Könyvespolcot vennünk kellett, és megleptük magunkat egy hintaszékkel. Utóbbi 
még ma is megvan. Kesőbben kibővítettük az ulőgarnitúrát egy keskeny dívánnyal. 
A konyhába került egy furnérozott asztal, és két hokedli. További bútorok beszerzése 
csak igen lassan ment. Mindkettőnk tanulmányi kölcsönét harminc év alatt fizettük 
vissza. 
 
Nehéz volt a kezdet, de nemcsak az anyagiak miatt. Szokatlan volt, hogy az év nagy 
részében a nappalok lagnagyobb része is sötét volt. Nekem az még rosszabb volt, ha 
egész éjjel nem ment le a nap. Viszont itt északon könnyebb volt kapcsolatba kerülni az 
emberekkel. Sokakkal ismerkedtem meg. Mindenhol köszöntek az utcán. Dél-
Norvégiával ellentétben, ahol hosszú időbe kerül baratságot kötni. 
  
Kilenc év után visszatértünk Osló közelébe, Bærum községbe. Lakást béreltünk egy 
iskolaigazgatónál. Olyan volt délre költözni, mintha paradicsomba érkeztünk volna.  
A Mo i Rana-i vas- és kokszgyár okozta piros, vasporos szennyezett levegője után itt  
tisztaság volt, finoman sütött a nap, és mi levehettük a sok réteg meleg, gyapjú ruhát. Itt 
a fák magasak, és terebélyesek voltak, a virágok sokféle színben pompáztak. Iskolába 
menet minden nap néztem, és csodáltam a világot. A természet másfajta arcát mutatta, 
mint északon. Nem véletlen a mondás, "grana går til Rana", a fenyők Ranáig nőnek, 
északabbra már ültetni kell őket. Ez a déli, egészen más világ, a buja természet nekem 
nagyon imponált. Alkalmazkodtunk az új környezethez, szoktuk az itt is kemény 
munkát.  
 Több, kevesebb szerencsével megéltem 75 évet. A gyökereim segitettek, és adtak 
nekem erőt a nehézségeket áthidalni. Büszke vagyok a múltamra, és a jelenemre is. A 
"magamságomból" szép nagy család lett. Két lányom, és unokák. 
 Továbbra is próbalom megtartani a hitemet abban, hogy a norvég becsületes nép, 
még ha egynémely csalódás is ért. 
Gyerekeim nyomán nagyobb részem norvég, de magyar gyökerekből táplálkozom. Ki-
váltságosnak érzem magam, mert sok lábon állok. A lehetőségek nagy része itt, Nor-
végiában ért, és megpróbaltam azokból a tehetségem szerint a legjobbat kihozni. 
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Az Ághegy VIII. kötetének bemutatója  
a stockholmi Magyar Nagykövetségen 

                  Fényes Gábor a Peregrinus Klub titkára bevezetőt  mond  

Az Ághegy szerkesztője kezdte a hangos lapismertetőt 
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      Az Ághegy 36-40. számát,  
 immár hagyományosan más köte-
teinkhez hasonlóan ünnepi keretek 
között, Magyarország stockholmi 
Nagykövetségén, a Peregrinus 
Társasággal közös összejövetelün-
kön mutattuk be az  
érdeklődöknek. Az esemény rang-
ját emelte, hogy jelen volt Makkay  
Lilla, Magyarország stockholmi 
nagykövete és Bíróné  Gulyás Ka-
talin konzulasszony is.   
A szerkesztő elképzelése, misze-
rint az előadók közreműködésével 
a folyóiratot hangos kiadás formá-
jában kerül a hallgatóság elé, csak 
részben sikerült. A rovatok általá-
nos ismertetője után, Neufeld Ro-
bert saját felolvasott versein kívül 
nem vállalta az öt számban közölt 
költemények bemutatását, illetve 
elemzését, objektív véleményt sem 
mondott, ezért rögtönözve, a szer-
kesztő kénytelen volt két Gaál vers 
felolvasásával bizonyítani, hogy a 
folyóiratszámok sokféle formában 
és stílusban olvasásra érdemes 
verseket tartalmaznak. Az Ághegy 
alakulásától kezdve törekszik arra, 
hogy munkatársai véleményeinek  
közreadásával kritikai rovatot léte-
sítsen, amelynek vezetésére eddig 
sajnos nem talált jelentkezőt. Pe-
dig a folyóirat műhelymunkájára 
nyilvánvalóan jótékony hatással 
volna a megjelent művekről szóló 
minden méltatás, véleménynyilvá-
nítás. A kritikai rovat nem egy-
másellenes, hanem egymást építő 
szándékú, ezért szükséges. 
Az Ághegyben megjelent tanulmá-
nyok példázataként Madarassy 
Enikő Torma Zsófia-kutatásairól  

Neufled Robert 

Madarassy Enikő 
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Gaál Zoltán 

Moritz László 
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Práda Kinga 

Nikli Noémi 
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tartott érdekes összefoglalót. Az 
Ághegy prózai rovatának bemu-
tatásául Tar Károly rövid regény-
részletet olvasott  fel. Gaál Zol-
tán zeneszerző két fuvolára írt 
művét   Práda Kinga adta elő. 
Moritz László a Vers és Kép 
című kötetet ismertette, majd 
budapesti meghívott eladónk, 
Nikli Noémi tartott színvonalas 
előadást édesanyja, Moritz Lívia 
Tar Károly verseire készített 
festményei kapcsán  a  szó és a 
festőművészet együttes kifejező-
erejéről  Békássy Albert a skan-
dináviai magyarok családi lapjá-
nak új számáról tartott gondolat-
gazdag lapszemlét.  
Moritz Lívia képkiállításának 
bemutatása alkalmával Bíróné 
Gukyás Katalin és a szerző ol-
vastak egy-egy verset. 

Dr. Békássí Albert 

Tar Károly 
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Makkay Lilla 
nagykövetasz-
szony társasá-
gában  
Fényes Gábor,  
Tar Károly és 
Dr. Békássy 
Albert (háttal). 
 
 
 
Lenn  
Moritzék és 
Ágopcsa  
László 

     Az előadások után a 
jelenlevők gondolatcseréje 
zajlott a társalgóban, a 
Nagykövetasszony további 
támogatásáról biztosította a 
rendezvényt: ilyenformán 
az év első negyedében sor 
kerülhet az Ághegy Köny-
vek sorozatban megjelent 
Hommage Tomas 
Tranströmer  kötet, majd 
pedig a Peregrinus Klub 
tagjai előtt a könyvsorozat 
eddig megjelent összes 
könyvének bemutatójára. 



 

Kertész Anni kerámia erdeje 



HAGYOMÁNYHŰ  
KARÁCSONYI KONCERT  

AZ OSLÓI KONCERTHÁZBAN 
 

Az idén is, mint mindig a korábbi években, a szervezők és szerkesztők a mára jól 
ismert, és a folytatásban mindig igen invenciózuson működtetett rendszer szerint alakí-
tották ki a program gerincét képező műsort. A kanonizált szerzők, mint Verdi, Mozart, 
Bach, Csajkovszkij, mellé a hagyományos európai karácsonyi daltémakör keresztmet-
szetét társították.  

A koncert színvonalára nem lehet panasz. A nagyszerű Oslói Filharmonikusok, és a 
norvég vendégkarmesterük (P.K. Kalstad), a világ bármelyik koncerttermében szívesen 
látott» helybeli» szólisták; I.K. Gericke szoprán, egyben műsorvezető is, Å.B. Nyhus 
nyomóshárfa, léptek fel. A Filharmónia kórusa, a szintén norvég, nem is akárki, a koráb-
ban Grammi-díjra is jelölt, Ø. Fevang karigazgató vezetésével, fontos és értékes szerep-
lője volt az előadásnak.  

Az elmúlt évek során töretlen lelkesedéssel látogattam a Filharmonikusok koncertje-
it, és ha néhányszor nem is tudtam személyesen részt venni az előadásaikon, de legalább 
a média jóvoltából követtem minden egyes produkciójukat itt Norvégiában vagy kül-
földön. Az ízlésesen, és gondolom nem kis költséggel készült programfüzet, dehogy 
füzet, szinte kis könyvecske nekem, a magyar származású olvasónak sok magyar vonat-
kozású «titkot» tár fel. Az egykori, majdnem 30-40 évvel ezelőtti észak-európai magyar 
zenész diaszpóra jeles képviselőinek, és azok leszármazottainak a neve árulkodóan, be-
szédesen tanúsítja azt a tényt, hogy mind a mai napig honfitársaink, még ha második 
vagy harmadik generációról van is szó, ülnek a zenekari árokban vagy fent a színpadon.  

A magyarok «doyenje» az oslói születésű hegedűs, Kristina M. Kiss 40 éves zeneka-
ri múlttal a háta mögött (szülei neves magyar mesterek keze alól Oslóba kivándorolt 
festők voltak, hosszú, színes, termékeny életet hagytak maguk mögött). Szintén hegedűs 
az 1965-ös Halden-i (dél-kelet Norvégia) születésű Dálnoki Dániel. Édesapja a haldeni 
főiskolán (Höyskole i Halden) a Norvégiában korábban ismeretlen Kodály módszer első 
terjesztője, és a tanári katedrán előadója volt. Büszke volt rá, hogy a módszert, és a ben-
ne lévő újat ebben a környezetben ő próbálta ki először. A családi, és zenei hagyomá-
nyokat méltán őrző, és azokat továbbvivő família legfrissebb hajtása az 1981-es születé-
sű, szintén hegedűs Katrina Dálnoki.  

A gordonka mesteri kezelője, Elin Rø (1971), igazán büszkén mondhatja el, hogy 
anyai ági nagymamája (Fredborg Klári, leánykori nevén Sebestyén Klári) Kodály és 
Bárdos egyik legkedveltebb tanítványa volt. Fredborgnak valóban sokat köszönhetünk 
mi, magyarok. A Kodály életmű skandináviai terjesztésében, és a szélesebb zenei körök-
ben való elismertetésében tett nagyon sokat. Sebestyén Klári (ezen sorok írója szemé-
lyes jó barátja, és kollégája volt) csodálatra méltó könnyedséggel közlekedett a különbö-
ző művészeti ágak között, és vont le zenei következtetéseket a más területekről érkező 
inspirációkból. Híres, nevezetes kötődései voltak,  elég csak a híres költő, Weöres Sán-
dorral fiatalkoruk óta tartó barátságra utalni, vagy a világhírű magyar szobrászművész-
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szel, Borsos Miklóssal középiskolai osztálytársként megélt, és mindhalálig hűen ápolt 
kapcsolatra gondolni.   
«A vér nem válik vízzé», de le kell zárnom a felsorolást Péter Szilvay (1971) karmester 
nevével, aki a világhírű Szilvay Vonósiskola megalapítójának, a sokáig Finnországban 
élt Szilvay Istvánnak késői leszármazottja. Pétert 2010-ben az «Év előadójának» válasz-
tották.  
 

A bevezetőmben beharangozott ünnepi programot Es ist ein Ros entsprungen késő-
középkori karácsonyi dallamvilágból örökölt «zenei-gyémánttal» nyitotta az accapella 
kórus, és a kezdőtaktusok után a zenekar is «belépett», mint kísérő. Megragadó volt a 
kórus és a zenekar összehangoltsága, és a teljes együttes rendkívüli precizitása.  
Ezután egy népi hangszeren, a nyomóshárfán (ez egy speciálisan skandináv hangszer, 
talán a mi tekerőlantunkkal tudnám összehasonlítani, de a hangszert speciálisan kikép-
zett vonóval szólaltatják meg, amivel vonós hangzás érhető el) mesterfokon tolmácsolt 
norvég karácsonyi dalt hallhattunk. Az előadó  Å.B. Nyhus, a híres norvég népzenész, 
professzor Per Nyhus lánya. A hölgy valóságos mágus, aki a halk hangú instrumentum-
ból ezer színt varázsolt elő, és elhitette velünk, hogy ez a hangszer minden más hang-
szernél alkalmasabb nemcsak énekkíséretre, de szólóra is.  

Nem tesz jót a beszámoló hitelességének, ha a krónikás újabb és újabb felsőfokkal 
írja felül a korábbiakat, de a következő műsorszámmal kapcsolatban akkor is azt kell 
mondanom, hogy az egész est legnagyobb szóló interpretációs élményét hozta. Verdi 
Otelló című operájából hallhattuk a drámai mélységű Desdemona imáját (Ave Maria) 
megszakítatlan, széles dallamívekben. Isa Katharina Gericke, a kiváló szoprán tolmá-
csolta elementáris hatással. Fegyelmet sugárzott, és hűen tükrözte a halállal szembenéző 
ember félelmeit, szorongását, és a lelkiismerettel való nyomasztó számvetést.   

A műsor Bach minden bizonnyal legnépszerűbb kórusművével, a 18. századi német 
kóruszene legszeretetreméltóbb hajtásával, a monumentálisan gyönyörű Karácsonyi 
Oratórium első tételével (Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage) folytatódott. Ebben 
az üde, és értő előadásban maradéktalanul érvényesült a mű ünnepi karaktere.  
A koncert következő száma Észak-Európához kötődött; Edvard Grieg feledhetetlenül 
gyönyörű, szuggesztivitásában talán az est kóruselőadói fénypontját adó Ave maris 
stella című cappella kompozíciója hangzott el. A mű a «To religiøse kor» (Két egyházi 
kórus) op. 156. (nr. 2) második darabja 1899-ben írott remekmű.  Mária csillagát a nor-
vég legenda a tengerészek «őrcsillagának» tartja, különlegesen gyönyörű mitoszvilág 
veszi körül, és még imába is foglalták.  

Ezután Mozart Exsultate szopránra és zenekarra című művéből a Halleluja szoprán 
szólót I.K. Gericke énekelte, nem is akárhogyan. Ő kivételes jelenség, akivel kapcsolat-
ban nincs értelme semmiféle udvariaskodásnak. A tapintatlan lexikonokból tudható, 
hogy a művésznő 1973-ban született. Előadása elementáris erejű volt.  

Eltérő terjedelmű, műfajú, és hangulatú alkotás a karácsonyi zenei témakör abszolút 
«numero uno»-ja a Stille Nacht, Heilige Nacht ( A tévedés elkerülése végett ez a teljes, 
és «eredeti» címe). Erős, hatásos, de a mértéket soha el nem vető tolmácsolás koronázta 
meg a kórus és a zenekar együttműködését, amit nyugodtan nevezhetnénk 
«együttlélegzésnek» is. A vadászkürtök időnkénti, és alkalomadtán talán erőteljesebb 
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kihangsúlyozásával valószínű, hogy a karmester szándékosan húzta alá a rejtett “alpesi 
hangzást”, ezzel is nyomatékosítva azt a tényt, hogy a mindannyiunk számára oly nagy 
becsben tartott mű osztrák eredetű. Franz Xaver Gruberg (1787-1863) a Salzburg mellet-
ti kis alpesi faluban, Unterweizbergben élt, mint templomi orgonista, és itt alkotta feled-
hetetlen művét.  

Az est ezek után a zenes színház területére, pontosabban a ballett mesevilágába ka-
landozott.  Csajkovszkij Diótörőjéből hallhattuk a keringőt, amelyben a karmester bátran 
érvényesítette a csajkovszkiji orkesztráció tudatosan vállalt puhaságát, a 19. század vé-
gére (a bemutató Szentpéterváron volt 1892 karácsonyán) egyáltalán nem jellemző szí-
neket-effektusokat; az ütők szimmetrikus ritmikáját, bizonyos hangszereknek a késő 
romantikában nem szokványos használatát; mint pl. a harsonák erősen visszafogott 
hangzását.  

Az estet egy emelkedő ívű, varázslatos produkció zárta; mégpedig az 1500-as évek-
ből reánk maradt zarándokének – Dejlig er jorden (Szépségesen gyönyörű itt a földön). 
Ezt a zsoltárt Breslauban (ma Wroclav) jegyezték le. Ezen az estén épp úgy közénk va-
rázsolta a mesehangulatot, mint a minket ma körülvevő «modernség» nyersebb tónusait.  
A közönség vastapssal köszönte meg a résztvevők, a jórészt fiatalokból álló kórus, és a 
zenekar, valamint a szólisták ragyogóan átélt és sallangoktól mentes előadását.  
 

Juhász Gyula  
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Kertész Anni kerámiatála  



A skandináviai országokban élő magyar alkotók névsora 
              
            Írók 

(prózaírók, költők, fordítók, tanulmányírók, kritikusok, közírók) 
 
Antal Imre, Arvidson Sára, Asztalos Morell Ildikó, Bajak K. Zsuzsanna, Bálint 
Levente, Balogh Beáta (1973-), Balogh Sándor, Bánáti Gabriella, Bartal Klári 
(1940-), Bartha István (1925 –2013), Békássy N. Albert (1942-), Bendes Rita, Benedek 
Szabolcs, Benedekné Szőke Amália (1929-), Bengtsson Benjamin Zsolt, Bengtsson 
Emma Margit, Berényi Lajos, Berg (Böti) Olga, Bíró István, Bitay Zsolt (1973-), 
Blénessy Zoltán, Bodoni-Lindh Anikó (1950-), Bodor Attila, Borka László (1932-), 
Boross Katalin, Boross Kálmán, F. Böszörményi Zoltán, Bruckner Zoltán, Burányi 
Gyula, Csák János, Csatlós János (1920-1993), Csikász Kollár Zsuzsanna, Csíkzsögödi 
Szabó Zoltán (1957-), Csillag János (1952-), Czibik Gábor (1975-), Deák Csaba (1932-
),  Dobos Éva, Dohi Alexandru, Domonkos Domi István (1940-), Dőri Tibor (1936-), 
Dusa Ödön (1943-2007), Eggens Magda (1924-), Faludi Iván (1895-1978), Farkas 
Jenő, Fáskerti Mária, Fazakas Marianne (1956-), Firou Ilka, Fodor Béla, Fodor Imre, 
Fonyó István (1942-), Földesi Katalin, Fülöp Éva, Fülöp Géza, Gaál Zoltán, Garam 
Katalin, Gellért Tamás, Gergely, Edit Edo (1978-), Gergely Tamás, Gilice Zsuzsanna 
(1970-), Gleichmann Gabi (1954-), Gödriné Bedő Ilona,  Göndör Ferenc(1928-), Grecz 
Andrea, Grünfeld Benny (1928), Gulbransen Weche, Gulyás Miklós  
(1938- ), Gyarmati Rozália, Gyóni István (Stefan Westlund, 1938-), Halász György 
(1935- ), Hámori László (1911-1984), Hartangi Ditta, Harrer Gábor (1951), Havasi- 
Høyborg Ottilia Piroska, Krasznai Erzsébet (1954), Hegedűs Zsolt, Hendi Ilna, Hont 
Gábor(1953-), Horváth Attila, Homoki Mária, Horváti Eszter, Hulej Ildikó, Hunyadi 
Viktória, Inczédi Gombos András (1940-), Janáky Réka (1963-), Járai János, Jehrbo 
(Hegedüs) Emese, Jeszenszky Géza, Juhász Gyula, Kádár, György, Kádár Péter, Kató 
János (1948-), Kemény Ferenc (1917-), Kemény Kari, Kertész Judit, Kesselbauer 
Gyöngyvér, Kindal Ilona, Klein Éva, Klein György (Georg Klein, 1925-), Kovács ka-
táng Ferenc (1949-), Kozák Katalin, Krisztián Attila, Kulich Károly, Kunszenti  Ág-
nes, Kunszenti -Kovács Dávid, Ladó József (1911-), Lahováry Pál, Lakatos Júlia, 
Langer (Jo) Sophie (1912-1990), László Patricia (1971-), Lázár Ervin Járkáló (1953-), 
Lázár Júlia, Lázár Oszkár, Ligeti Pál, Libik György (1919-1995), Lipcsey Andersson 
Emőke, Lőrinczi Borg Ágnes (1974-), Lukács Zoltán (1964-), Madarassy J.M. Enikő, 
Márky Ildikó (1940-), Martinovits Katalin, Mendel Zsuzsa, Mervel Ferenc (1936-
2004), Mészáros Gabriela, Mihály Ferenc, Molnár Attila, Molnár-Broander Éva, Mol-
nár István (1950-), Molnár Szilvia, Moritz László, M. Veress Mária, Molnár Veress 
Pál, Müller Mária, Müller Teréz (1925-), Nádasdy Farkas Irén, Nagy Lucia, Nalberg 
Zoltán (1941-), Neufeld Róbert (1937-), Ondrusek Julianna, Ortman Mária 1939-), Pál 
Zsolt, Palotai Mária, Pándy Kálmán (1908-1988), Perger Dénes, Pető Tünde, Poeschl 
Mari, Pogány Orsolya, Pongrácz Ágnes, Piron Ilka, Publik Tony (1970-), Røkenes K. 
Erzsébet, Rosenberg Ervin (1935), Roth Imre (1924-), Rozsnyay Béla, Salamon Ilona, 
Sall László (1961-), Sánta Judit, Sára Erzsébet, Sármány Ilona (Person), Sárfi István, 
Sara Elisabeth, 1952-), Schapira Székely Zoltán (1955-), Sebestyén Éva, Sebestyén 
Gábor, Solymossy Olivér (1914-1986), Solymossy Péter, Staszer Boglárka (1951-), 



Straszer Boglárka, Steiner János, Strassburger Ferenc (1941-), Sulyok Vince ( 1932-
2009), Szabó (Bancsik Ágnes), Szalay Sándor, Szarka István (1966-), Szeles Judit 
(1969-), Szende Stefan (1901- ), Szente Imre (1922-), Szilágyi László, Szilvássy Erika, 
Szűcs András, Szűts Gábor (1928-), Tamás Gellért (1963-), Tanító Béla (1942-2008), 
Tanító Béláné, Tar Károly (1935-), Tar Zsuzsa ( 1967- ), Tatár Mária Magdolna (1946-
), Tatár Sarolta,Thinsz Géza (1934-1990), Thurman Zoltán, Tilajcsik Roland, Tompa 
Anna, Tóth Ildikó Irma, Tóth Ilona, Tóth Károly Antal, Újvári Tünde, Veress 
Biborka,Veress Zoltán (1936– 2013), Vető János, Vető Jenő,  Vincefi Sándor, Vincze 
Iván, Vörös Márton (1900-1993), V. Telegdi Magda, Zichy Aladár (1925-), Zsigmond 
Gyula, Zsurbej Magda (1935-) 
 

Zeneművészek 
(zeneszerzők, zenei előadóművészek, könnyűzenészek) 

 
Bercelly Montág Mária, Bogányi Bence, Bogányi Bernadett, Bogányi Gergely(1974-), 
Bogányi Mária, Bogányi Tibor, Bordás Mária, Bukovinszky Dávid, Bukovinszky Mari-
anna, Bukovinszky Valéria, Citron Zsuzsa, Csatószegi Judit, Deák Dénes, Deák Csaba 
(1932-), Dénes Elemér, Gaál Zoltán, Grigoricza Olesen Panna, Gulyás Georg, Hentz 
Helga, Hibay Éva, Hirtling Béla, Horatius Ladislau, Jónás András, Juhász Gyula, Kazal 
Éva, Kádár György, Kerényi János, Kovács Erika, Marina Cristian, Maros Ilona, Maros 
Miklós, Máté Nikolett, Mokos Imre, Molnár Dávid, Molnár Tibor, Pallay Gizella, Pol-
gár Éva, Práda Kinga, Rózmann Ákos (1929-2005), Seres Dóra, Sinai Pál (1930-1968), 
Sólyom János, Stuber György, Szilvay Csaba, Szilvay Géza, Szilvay Réka, Szirányi 
László, Szirányi Mária, Szokolay Sándor, Tamás Gábor, Tanító Béla (1942- 2008), 
Ungváry Tamás, Urbán Imre, Vadász Róbert, Vas Tamás, Vásárhelyi Melinda, Vető 
János, Vincze Iván. 

Előadóművészek 
(rendezők, színészek, énekművészek, mozgásművészek) 

 
Balázs Beatrix, Benczédi Zsuzsa, Benyő (Fülöp) Krisztina, Bíró János, Bokány 
Ferenc, Bozsodi László, Bödös Krisztina, Dálnoki Dániel, Deák Dénes, Domonkos 
István, Dusa Ödön, (1943-2007), Gaál Ágnes, Garlati Lajos, Fábián Mihály, Eszterhás 
Péter, Fodor Béla, Hibay Éva, Horváti Eszter, Kerényi János, Kisch István, Kis Ildikó, 
Magyari Melinda, Matolay Ferenc, Misurák János, Molavi Mária, Mulvai Márta, Orbán 
Csaba, Páll Zsolt, Pető Tünde, Pintyi család, Práda Sagvik Kinga, Publik Antal, Rajta 
Erzsébet, Seres Dóra, Schapira Zoltán, Sólyom János, Stuber György, Székely Ágnes, 
Székely Zoltán, Szilvay Réka, Szokolay Sándor, Szolnoki Zoltán, Tamás Gábor, Tálas 
Ernő, Urbán Csaba, Vadász Róbert,Varga István, Viele Valo, Wolf Judit, Zsurbej Mag-
da (1935-). 

 
 

Film-, videó- és fotóművészek 
Baják K. Zsuzsanna, Balogh Sándor (1931-2006), Bánhegyi László, Bánovits 
András (1955-), Borbás István, Boros Kálmán, Buday Károly, Csongvai Levente, 
Debreczeni Johanna, Dobos Kálmán, Dombi László, Dusa Ödön (1942-2007) 



Fagyos István, Farkas István, Farkas Jenő, Hancz Imre, Herskó Anna, Herskó 
János (1926-2011), Kemecsi Ferenc, Körmendi Dalma, Ligeti Pál, Lulich Georg 
(Lulicih György) (1953-), Márton Zoltán (1962-), Mihala Éva, Nádasi Róbert, 
Nagy Erika, Páhi István (1950-), Pusztai Péter, Seres Dóra, Sütő Zsolt, Székely János, 
Szirányi László, Tiglezan József (1964-), Ungváry Ildikó, Vető János. 
 

Képzőművészek 
(festőművészek, grafikusok, szobrászok, formatervező, textilművészek, építész, 

restaurátorok, művészettörténészek, műkedvelő képzőművészek) 
 
Ambrus Lajos, Ajtony Imre (1932-), Ács István (1959-), Bajak K. Zsuzsanna, 
Bánovits András, Bartha Magda (1955-), Belik Ferenc, Benczédi Ilona (1948-), Beré-
nyi Lajos, Birincsik József, Bodoni János, Bokor Botond, Boros Katalin (Catlin K. 
Schlosser, 1952- ),  Buvári Gyula, Citrom Zoltán, Csanádi Ibolya (1953 - ), Csíki Le-
vente (1954-), Csikós Tibor (1957-), Csíkzsögödi Szabó Zoltán, Dániel Éva (1952-), 
Dániel Lajos, Dávid Aladár, Demeter Zsuzsa, Dohi Alexandru, Donát László Levente,  
Drab Károly (1944-), Farkas Ildikó, Farkas Kinga, 
Fazakas Ildikó, Fazekas Marianne, Fejes Orsolya, Ferencz J. Réka,  Flesser Lajos, 
Garami Éva, Gilice Zsuzsánna, Gulyás Balázs, Gyulai Farkas Sándor, (1945-), Halász 
Szabó Sándor (1920 - ), Haraszti István, Hont Robert, Horváth Alfréd, Horváth István, 
Illés István, Jiglund Krisztina, Kasza András, Kasza Ildikó, Kasza Imre (1952-), Ker-
tész Gábor, Kiss Pál László (1922-2007), Kossik József, Kovács Anna Mária, Kováts 
Dea Judit, Kovács Emese, Kovács Gyula, Kovács Ferenc, Kovács Kati, Kraitz Gusz-
táv és Ulla Kraitz, Kuk László, Láposi Eszter, Láposi Sylvia, Lénárt István, Liknvist 
Mária, Lisztes István (1942-), Löffler Ervin (1932-2012), Mayer Hella (1976-, Mihály 
Ferenc, Mikudin István, Mikola Nándor (1911-2005), Miski Török Ágnes, Molnár 
Attila, Mocanu Elena Dorina, Mokos Imola, Móritz Livia, Nagy Klára, Nagy 
Melinda, Nemes Endre (1909-1985), Némethy Sándor (1955), Olasz József, Patachich 
Csilla, Perger Dénes, Perjes Sándor, Pettersson Kerstin, Pogány Gábor, Poeschl Mari, 
Popovics Zoltán, Rébner-Widengard Krisztina, Rothman Lenke (1929-), Rozsnyay 
Béla, Perger Dénes, Pusztai Péter, Simon József, Schöner Ervin, Solymosi Ágnes, 
Söshl Mária, Stern Sándor, Sugár Péter, Szabó Klára, Szabó Magdolna (1958-), 
Szántó Kinga, Szakács Krisztina, Szalay Katalin, Szederjesi András, Szelényi Lajos, 
Szilágyi László, Szinnyei Kiss Ildikó, Sziráki Endre, Szirányi László, Tar 
Zoltán,Tompa Anna, Tóth Albert, Tóth Attila, Tóth Tímea (1981-), Trifonovics 
László, Urbán Attila (1977-), Varga István, Vánky Szabolcs, Vály Sándor, Várkonyi 
Erika (1975-), Venczel Árpád, Venczel Gyöngyi, Vető János, Vincefi Sándor, Wagner 
Nándor (1922-1997). 
Kérjük az érdekelteket és olvasóinkat, hogy bővítsék, helyesbítsék, pontosítsáka 

névsort. Távbeszélő: 046 145 364, villámposta: tar.karoly@gmail.com 
 



 
Ághegy Könyvek  

 
 
 1. Tóth Ildikó: Múltbanéző - elbeszélések 
 2. Tar Károly: Száraz oázis - groteszk színjáték-sorozat  
 3. Szakács Ferenc Sándor: Kettéhasadt lélek, a Magyar Ligetben megje-
lent 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 a szerző fotóival. 
11. Dohi Alexandru: Altermundia - svédül.  Fordította Lőrinc Borg Ágnes 
12. Dohi Alex: Illatok könyve - Fordította Tar Károly  
13. Tar Károly:  Pánik -  regény 
14. Skandináviai helyőrség - az Ághegy-Liget Baráti Társaság pályázatára 
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. Gaál Zoltán: Szemünk kinyílik - talán - versek 
26. Gaál Zoltán svéd versei. 
27.Tóth Ildikó: Ajtó, ablak nyitva van. - Elbeszélések 
28. Tar Károly: Ami eszembe jut– kisprózai írások 
29. Gödriné Bedő Ilona versei 
30. Tar Károly: Vers – Moritz Lívia: Kép 
31. Tar Károly– Soó Zöld Margit –Játékos torna 
32. Tar Károly: Hajnalban vadnyuszik ablakom alatt - regény 
33. Tóth Ildikó: Méráról csak álmodom  
34. Gaál Zoltán – Kovács katáng Ferenc: Fák egymás között 
35. Gaál Zoltán: Svart och vit  -  második kiadás 
36. Hommage Tomas Tranströmer 
 



Képtár melléklet 

Kertész Anni kerámiatála  



Képtár melléklet 

Szederjesi András kompoziciója 



Képtár melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szderjesi 
Ildikó 

munkái 



Képtár melléklet 



Képtár melléklet 

Szederjesi András  munkái 



Képtár melléklet 
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Szederjesi András munkái 
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Szederjesi András  munkája 



Képtár melléklet 

      Szederjesi András  munkája 



 

Képtár melléklet 



Képtár melléklet 

◄ Szederjesi Péter rajzai , Szederjesi András  grafikája és  Kertész Anni kerámiái 



Képtár melléklet 

Kertész Anni kerámiája 
 

Bencédi Ilona kerámiaszobra► 



Képtár melléklet 



Képtár melléklet 

Benczédi Ilona műterme és munkái  
 

Kertész Anni műterme és munkái ► 



Képtár melléklet 



Képtár melléklet 

Benczédi Ilona kerámiaszobra 
 
 
 
 
 

Gyarmati Rozália akvarelljei ► 
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Gyarmati Rozália akvarell-portréi 
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Gyarmati Rozália akvarelljei  
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Gyarmati Rozália akvarellje 
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Gyarmati Rozália akvarellje 
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