Tar Károly laudációja
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
átadása alkalmából,
Stockholm 2013. okt. 15.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves honfitársak - az anyanyelv által meghatározott - ,
de a világot átfogó nagy szellemi hazánkban!
Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy nekem jutott a laudáció megszerkesztése abból
az alkalomból, hogy Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Tar Károlynak „A magyar irodalmi és kulturális élet terén elért kimagasló teljesítményéért, az Ághegy www.hhrf.org/aghegy
irodalmi és művészeti lapfolyam létrehozásáért, működéséért, a magyar nyelv és irodalom
népszerűsítésében, külhoni megőrzésben és
terjesztésében végzett önfeláldozó munkásságáért”. Aki külhonban olyan szerteágazó,
meghatározó és látható módon, de mégis fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedett és tevékenykedik ma is a magyar irodalom, a nyelvészet és anyanyelvápolás ügyéért, méltán megérdemli az elismerést. Mindig titok volt a kitüntettek és a kitüntetők viszonya. Hogyan kapnak kitüntetést művészi alkotó tevékenységük alapján a kitüntetettek? 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 érdemes”. Tar Károly mély benyomást keltő geo-politikai életrajza megírása helyett egyik
beszélgetésünkre emlékeznék. Károly bátyám félszáznál is több kötettel állt a nyilvánosság elé és egyik írói mottója ”A létnek sűrű szövevénye mélyén / Keresd valódat a halhatatlanságot / 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 akarunk, a jót kell utánoznunk, az igazat kell újrateremtenünk, a szépet újraálmodnunk.
Otthon vagytok a végtelen nagyvilágban: az anyanyelvben, mondta. A magyar írók legjobb 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 felügyelőjeként. A magyar és az egyetemes kultúra lovagjaként kitüntető elismeréssel került 2003ban kardlapát alá! Tovább működik a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának 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 háttérről, 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 alaposan 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 életutat 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 írásait) főszerkesztőjeként tevékenykedett. Amikor lánya nemzetiségi megkülönböztetés
szenvedőjeként Svédországba menekült, lapújító munkáját elismerve leváltották, a magyar nyelvű országos napilaphoz kényszerítették, ahol módszeres idegrombolással betegnyugdíjba kényszerítették. A romániai politikai átalakulások után, nyugdíjasként a
kolozsvári Szabadság indításánál bábáskodott, a Szabad Európa Rádió tudósítója. Alapította 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 szövegében. Faragott fájdalom - elrománosításunk naplója című műve 1995-ben az erdélyi magyarság 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-

Gondolatcsere a fogadáson Makkay Lilla nagykövetasszony, Dr. Békássy N. Albert, a laudáció szerzője és Tar Károly író és főszerkesztő részvételével.
nak, feleségének és nővérének halála) után, ahogyan az 1989-es események után próbált
mindent újrakezdeni – nagy lendülettel szervezett, írt, és kortársainak, barátainak, szaktársainak elmaradt lelkiismereti vizsgálatáért gyűlt benne a keserűség. De nem menekült, mert ilyen megoldás a diktatúra idején sem fordult meg fejében, hanem „svédmagyar unokái nevelésére” áttelepült Svédországba, de megmaradt Erdélyinek és három
ország polgárságának vállalásával jogot formál a közügyeinkbe való beleszólásra. Rászánta magát az önkéntes száműzetésre? Nem, unokáit választotta akkori főtevékenységül. 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 kurátora, 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 svédországi 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 kötete, a Pánik című regénye, a Száraz oázis című négy groteszk színjátékot tartalmazó
könyve. Szerenád dobra, cintányérra és más ütőhangszerekre című regényével az Irodalmi Jelen regénypályázatán különdíjat nyert. A nemzet és összmagyarságban gondol-

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 igyekezetből jussom éppen annyi, amennyi valamennyi tőlem kitellett gesta hominum lelkem formája művészetdarab saját külön bejáratú gesta hungarorumom”. Belső világképét 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 magyar 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 önmegvalósítása 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 Boldog 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 kiváló 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 környezetben élő magyarokat az otthoniaknál még nagyobb mértékben érinti a nyelvkeverés betegsége. Az anyaországon kívüliséggel járó földrajzi helyzetünk együttérzésre,
együttgondolkodásra sarkall, mert hát Svédországban is közös a magányunk és hiányérzetünk. Talán ezért is „avatott be” szellemi és lelki összmagyar otthonunkba – az egyetemes 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, mindenképpen az eredeti hozzáállás kezd érvényesülni. Ez kegyes, érzelmi csalás, nevezzük nevén
a brutális elegancia. Lényeges, hogy milyen formában viszonylunk hozzá, meghatározó,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 hivatástudat, az eredendő kreativitással párosulva, ad erőt Tar Károlynak ahhoz, hogy elhagyva a
mindennapok szürkeségét, kilépjen önmagából, és elegáns mozdulatok formájában létrehozza 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”. Természetesen az anyanyelvi mozgalomnak is tevékeny és eredményes munkatársa: Az Anyanyelvi Konferencia egyik megbecsült vezetője - sokunk jó barátja és szellemi szövetségese. Anyanyelvünk őrzőjeként kiadáshoz segítette az Anyanyelvük Alapítvány segítségével 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 csatlakozva Molnos Angéla magyarító munkásságához, Magyarító könyvecske című közhasznú 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 művelőjeként integrált tagjává vált a lelkületében megváltozott anyaországi írótábornak is. Magányában, vagy más magányában, avagy sajátmagunk magányában. Azt gondoltuk, abban 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, bonyolultabbá tette azokat. Ezért jutott Tar Károly - a kisebbségi magyar irodalmak szakavatott ismerőjeként az ezredfordulón arra a következtetésre, hogy a sajátos kisebbségi létben gyökerező irodalmak a magyar irodalom egészén belül továbbra is külön figyelmet
érdemelnek. S minthogy a hangsúlyeltolódás rendkívül lényeges, nyomatékosítja kötetei szerkesztésének alapelvét: Amikor az egyes kisebbségi magyar irodalmakat különkülön tárgyalja, nem az egésztől akarja elválasztani azokat, hanem a rész vizsgálatával
éppen az egészet akarja összetettebben látni és láttatni. Kiteljesedést ígérő életműve nagyon 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 társnemzetekkel 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 Svédországi Magyarok Országos Szövetsége Anyanyelvünk Alapítványának volt kurátora, több
folyóirat alapító szerkesztőjeként, és az igen jelentékeny Ághegy című irodalmi és művészeti folyóirat és antológia-sorozat alapító-szerkesztőjeként, a lundi rádió magyar adásának 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 vezetője - sokunk jó barátja és szellemi szövetségese. Isten éltesse ezen a szép évfordulón kívánjuk, hogy áldozatos és eredményes munkáját töretlen hittel és munkabírással végezze tovább.”
Mindezek fényében Tar Károly méltó tulajdonosa annak a díjnak, amely olyanoknak 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 munkabírással végezhesse jövőbeli céljainak és magára vállalt feladatainak önkéntes tovább szolgálatát! Büszke vagyok arra, hogy különböző neveltetésünk ellenére Tar Károlyt barátomnak 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 Magyarország 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, kicsoda 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 szebbnek képzelt jövőnk érdekében megnyugtatóan mindet, legjobb tudásunk szerint, szükséges megválaszolnunk..
Köszönöm.
* a fogadáson elhangzott beszéd szerkesztett szövege

