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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! 
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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. 
  
 
 


