
      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-
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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 

5830                                                   Megjegyzések 



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 



5840                                                  Megjegyzések 

 

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 


