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Egy lehetséges  

skandináviai magyar irodalmi fordítói műhelyről 

 
A skandináviai magyar irodalmi és művészeti műhely kialakítását és egyféle kultu-

rális híd-folyamatos működtetését másfél évtizede vállalja az Ághegy folyóirat. Szer-
kesztőjeként, a folyóirat köréhez tartozó több mint fél ezer alkotót számláló virtuális 
közösségünkre gondolva, elérkezettnek látom az időt a skandináviai magyar-svéd, ma-
gyar-norvég, magyar-finn, magyar-dán és a jövőben lehetséges magyar-feröeri irodalmi 
fordítói műhely fokozatos kialakítására. Ennek szükségességét feltehetően senki sem 
vitatja. Szervezését a későbbiekben akár a Magyar-, vagy a Svéd Írószövetség vállalhat-
ná, hiszen az Ághegynek, a skandináviai magyar irodalmi és művészeti, anyagi támoga-
tás nélkül csodával határos módón élő folyóiratnak a kezdeményezésen túl nincs más 
lehetősége. De az induláskor kitűzött céljának megfelelően a skandináviai magyar iro-
dalmi múlt feltárásával, az előttünk járók emlékezetével és tervezett tíz kötetébe foglalt 
számaival mintegy antológiát alkotva segíthet abban, hogy fordítóink az eddigieknél is 
tudatosabban vállalják hídszerepüket és közvetítsék a magyar irodalom kiemelkedő al-
kotóinak munkáit, a skandináviai irodalmi élet bensőséges ismeretével segítsenek a 
svéd, a dán, a norvég és a finn irodalom tolmácsolásában, népszerűsítésében. 

A kezdetekre visszatekintve érdemes volna tanulmányt szentelni a magyar irodalmat 
közvetítő skandináviai fordítóknak, és azoknak a magyar vagy magyar származású for-
dítóknak is, akik az anyaországban munkálkodtak. Külön fejezetet érdemelnének azok, 
akik a befogadó ország nyelvét alaposan elsajátítva, ott helyben vállaltak és vállalnak 
irodalmi fordításokat. A svédek például annyira becsülik őket, hogy az Írószövetségbe 
teljes jogú tagként befogadják a fordítókat is.  
 

Visszatekintve olyan alkotók sorával találkozunk, akiknek munkásságát még nem 
vagy még nem elégé ismerjük. A múlt század elejéről Leiffer Béla, Pándy Kálmán, Lotz 
János nevét említi egyik, a nyugati emigrációban élő magyar alkotók munkáinak össze-
gyűjtését javasoló Sall László. És a Svéd Akadémia fordítói díját elnyert Csatlós Jáno-
sét. De az ismeretlenség homályában voltak még az olyan alkotók, mint Faludi Iván, 
Fonyódi István, Fried Hédi, Gilice Zsuzsanna, Ghleichmann Gabi, Stefan Westlund, 
(Gyóni István). Harrer Gábor, Hont Gábor, Kátai Zoltán, Kádár Péter, Kató János, Luk 
Ács Stefan, Langer (Jó) Sophie, Márky Ildikó, Mészáros Gabriel, Nalberg Zoltán, Pándy 
Kálmán, Sára Erzsébet, Svéd Ferenc, Szabó Petra, Szüts Gábor, Vörös Márton, Zichy 
Aladár, Zekeli Piere, Zurbej Magda, Göndör Ferenc, Hámori László, Ladó József, Libik 
György, Markó Zsuzsa, Müller Teréz, Szende István, Böhm Tamás, Roth Imre, Eggens 
Magda,  Lagerkrantz Rose, Grünfeld Benny, Michael Ben-Menachem, Nora Dekanic, 
Susanne Berglind, Peter Csihás… És sokan mások. Mindannyian, ha többnyire svéd 
nyelven írtak is, valamiként, fordításokkal is hozzájárultak származásuk helyének, kul-
túrájának és nyelvének, a magyar szülőföldnek a népszerűsítéséhez.  

Az Ághegy külön figyelmet szentel Thinsz Géza munkásságának. És a folyóiratunk 
kezdeteinél bábáskodó Mervel Ferencnek, aki skandináviai nyelvek birtokában, több 
fordításkötetet szerzőjeként példamutató módon még a feröeri irodalom tolmácsolásáról 



sem feledkezett meg. Kiemelkedő többek között Szente Imre fordítói munkássága. Az 
általa fordított Kalevala különleges értékét emeli, hogy egyedülálló biztonsággal hasz-
nálja a tizenötödik magyar magánhangzót, a zárt ë-t. Hjalmar Söderberg Jézus regényé-
nek fordítása pedig a közel ötven kötetnyi Ághegy Könyvek sorozat jelentős olvasmá-
nyos darabja. És a jó emlékezetünkben élő norvégiai magyar költőről, Sulyok Vincéről 
sem feledkezünk meg. Számos versfordítása mellett, norvég nyelven írt magyar törté-
nelme ma is hídépítésünket szolgáló kiváló munka. 
 

 Külön fejezetet érdemelnének mindazok, akik fordítói munkájukkal párhuzamosan 
valamely skandináv ország nyelvén regények, tanulmánykötetek, verseskötetek szerzői. 
Solymossy Olivér, Kádár Péter, Klein Georg/György, a több nyelvből több nyelvre 
fordító Kemény Ferenc, Márky Ildikó, Neufeld Róbert, Gellert Tamás, Pfeiper Iván, 
Paulovkin Boglárka, Tóth Kálmán Attila, Molnár István, Bartha István, Hegyi Éva, 
Neufeld Róbert, Lőrinczi Borg Ágnes, Gaál Zoltán, Shapira Székely Zoltán, a dániai 
Jehrbo Emese és  Pető Tünde. És még sokan mások nevével bővíthetnénk a két vagy 
több nyelven alkotó skandináviaiak sorát. Neufeld Róbert például svédnyelvű közgaz-
dasági témájú szakkönyvek mellett regényt és verseket is írt. 

Külön csoportba kívánkoznak svédországi szakdolgozatok szerzői: Solymossy Pé-
ter, Lajos Attila, György-Ullholm Kamilla, B. Szőke Anália,Dr. Kádár György, Larsson 
Mária, Lindqvist Judit Krisztina, Straszer Boglárka és olyanok, akik nem szerepelnek 
az Ághegy skandináviai országokban élő magyar alkotók névsorában. Magam is két 
kisebb verskötet fordítójának mondhatom magam. Werner Aspeström: Jégjelentés és 
Tomas Tranströmer: A nagy rejtély kötetekkel próbáltam közelebb jutni a svéd költé-
szet sajátos világához.  
A hivatásos fordítók névsorát sem lehet teljességgel felsorolni, nevük szerepel vagy 
szerepelt ugyan a Svéd Írószövetség tagjainak listásán (Rosemberg Ervin, Ortman Má-
ria és mások), de már nem, vagy ritkán vállalnak munkát. Egy  az világhálón található 
régi magyar-svéd fordítók betűrendes nyilvántartásban ez a névsor olvasható: Bo 
Carpelan, János Csatlós, Gunnar D. Hansson, Folke Isaksson, Valdemar Langlet, Ildikó 
Márky, Maria Ortman, Ralf Parland, Ervin Rosenberg, Géza Thinsz, Victor Emanuel 
Öman. 
Van mit számba vennünk. Nevek sokaságát gyűjthetjük egybe, amikor javasolt fordítói 
műhelyünk lehetséges tagjaira gondolunk. Azokét is, akik nevével találkoztunk már 
eddig.  

Két, figyelemreméltó csoportosulást tartunk számon, amelyben eredményesen dol-
goznak. 

1. Ove Berglund, hetedik esztendeje saját kiadóval, előbb magyar klasszikusokat 
(Babits, Mihály, József Attila, Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső, Weöres Sándor) 
jelentetett meg magyar ismerőseinek nyersfordításait véglegesítve, kisebb köteteket 
kiadva. Munkáságáért elnyerve a Falvak Kultúrájáért Alapítványa keretében működő 
lovagrend kitüntetését, a Magyar Kultúra Lovagja címet. A jelenkoriak tolmácsolásától 
elzárkózott, de aztán személyes ismeretség révén Kányádi Sándor verskötetet és egy 
gyermekversfüzetet (A kíváncsi hold) is megjelent kiadójánál. Legutóbb pedig Ka-
rinthy Márton Ördöggörcs című könyvét jelentette meg svéd nyelven a Magyar Könyv-
alapítvány támogatásával. A kezdeményezők Moritz László, az Ághegy-Liget  Baráti 
Társaság alelnöke és neje Lívia voltak, akik a stockholmi magyarok köréből megnyer-



ték nyersfordítói munkára a könyv előszavában is szereplő Imreh Mártát, Sántha Juditot, 
Sall Lászlót, Fenyő Györgyöt, Thiringer Klárát és Palotai Istvánt, továbbá Újvári Tündét 
és Mäshult Róbertet.  

2. Az Ághegy műhelyében ugyancsak közös munkával készült kezdeményezésemre 
és szerkesztésemben a Hommage Tomas Tranströmer című kötet, amelybe a közülünk 
eltávozott Mervel Ferenc, Sulyok Vince és Thinsz Géza fordításait felhasználva, Borg 
Ágnes, Békássy Albert, Bengtsson Benjamin, Bengtsson Emma, Gaál Zoltán, Lipcsey 
Emőke, Kovács katáng Ferenc, Maros Miklós, Molnár István, Neufeld Róbert és Ung-
váry Tamás munkatársaim segítségével készített fordításokat gyűjtöttem kétnyelvű kö-
tetbe. A méltatlanul kis példányszámú nyomtatás költségeinek nagy részét Neufeld Ró-
bert, Moriz László és magam vállaltam. 
 

Lehetséges fordítói műhelyünk tagjainak sorába tartozhatnak még, mindazok, akik 
folyóiratunkban közzétett fordításaikkal bizonyították képességüket. Az Ághegy eddigi 
tizenhét esztendejét önkéntesek önzetlen munkájának köszönheti. Honoráriumot nem 
kér, és nem kaphat egyetlen munkatársunk sem, de még a szerkesztő sem, mert azon 
ritka kiadványok közé tartozunk, amelynek nincs sem bevétele, sem kiadása. Innen-
onnan kapott támogatásunkat aprópénzben számolva, az utolsó fillérig a Székely Ház 
Alapítvány számlájára utaljuk folyóiratunk nyomtatásának költségeire. Az összegyűjtött 
összegek arányában, öt-öt számot tartalmazó köteteink példányszáma a kezdeti közel 

Ligeti Pál számítógépes rajza 



ezerről, ebben az évben száz alattira zsugorodott.  
Lelkes munkatársaink névsora a teljesség igénye nélkül az Ághegy számokban tör-

tént megjelenések sorrendjében a következő: Szente Imre, Ortman Mária, Tar Károly, 
Kovács katáng Ferenc, Békássy N. Albert, Molnár István, Lázár Ervin Járkáló, Klein 
György, Rosenberg Ervin, Neufeld Róbert, Tótfalusi István, Sall László, Gulbransen 
Wenche (Lisztes Istvánné), Kozák Katalin, Tomán Monika, Csillag János, Szentkirályi 
Csaga, Horváti Eszter, Kunszenti-Kovács Dávid, Tóth K. Antal, Kemény Kari, Lipcsey 
Emőke, Jehrbo (Hegedüs) Emese, Gaál Zoltán, Ábrahám Beáta, Ábrahám Péter,  Bihari 
Andersson Anna, Vály Sándor, Bengtsson Benjamin, Bengtsson Emma, Kunszenti Ág-
nes, Dobos A. Éva, Kemény Krisztina. 

Szerepel folyóiratunkban a norvégiai Magyarok Baráti Köre és a magyarországi 
skandináv nyelvekre fordítók közül: Miszoglád Gábor, Vaskó Ildikó, Ambrus Orsolya, 
Pap Vera Ágnes és Kertész Judit. 
Lipcsey Emőke pedig nyilvántartja az olyan fiatal és kezdő, az Ághegyben is közremű-
ködő fordítókat is, mint Kunszenti Kovács Dávid és Bengtsson Benjamin, ez utobbi a 
nyáron tett sikeres magyar nyelvvizsgát a budapesti Balassa Intézetben. 
Elképzelt fordítói műhelyünk az ösztönösségen kívül az Ághegy kezdeményezésére és 
Ove Berglundnak, a magyar irodalom iránti érdeklődésére támaszkodhatik. De anyagi 
támogatás nélkül közel sem juthat valódi céljához, amelyben a jelenkori magyar és 
svéd irodalom különleges alkotásainak fordításában közreműködhetne. A könyvkiadás 
megcsontosodott körülményeinek változtatásával lehetne ezen segíteni.  

Jó volna, ha Nemzeti Kulturális Alap támogatott kiadványainak sorában, az anyaor-
szág és a Kárpát-medencei írók és fordítók munkái mellett, rendszeresen helyet kapná-
nak az Európai Unió országaiban élő és munkálkodó magyar és magyar származású 
alkotók könyvei is. Svédországban, Dániában és Norvégiában élő írók és fordítók, 
többnyire saját költségükön, méltatlanul kis példányszámban jelentetik meg munkáikat, 
olykor pedig, személyes ismeretségüknek köszönhetően kaphatnak csak némi támoga-
tást.  

Elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy az eddig anyaországi, Kárpát-medencei és 
nyugati magyarok földrajzi kategóriák finomításával, az egyre gyarapodó számú, már 
nem „külföldi” és nemcsak „nyugati”, hanem pontosítva: EU-s magyarokkal számoljon 
az ország, amikor a céltudatos politika az országhatárok fölötti egyesítést tűzi zászlajá-
ra. Ilyenformán az Unióban élő honfitársainknak egyre nagyobb tere lehet, és kell is, 
hogy legyen, a gazdasági és kulturális hídszerepük betöltésében. Mi együtt vagyunk: 
európai magyarok. 

Addig is, amíg érik e gondolat, nekünk az a dolgunk, hogy sokoldalú műhelymun-
kánkkal, szerény lehetőségeink ellenére, minden erőnkkel segítsünk, formáljunk, éltes-
sünk minden jövőnket érlelő kezdeményezést. 
 

Tar Károly 
az Ághegy és a Magyar Liget  szerkesztője 

Lund, 2014. szeptember végén 
 

 



Nyolcvan éve született az„északi szófuvaros”  
Thinsz Géza * Budapest 1934. június 9. † Stockholm 1990. július 14.* 

 
 
Költő és műfordító, 1956 őszén érkezett 
Svédországba. Tanulmányait az 
Uppsalai Egyetem Bölcsészeti Tanszé-
kén fejezte be. Haláláig a Norstedt 
könyvkiadó vállalatnál lektorként dolgo-
zott. Borbándi Gyula, a nyugati magyar 
emigráció legavatottabb ismerője a kö-
vetkezőképpen méltatta: „Thinsz Géza 
költő, 
aki a magyar költészet tolmácsolásában 
és a svéd költészet magyarországi 
megismertetésében szerzett hervadhatat-

lan érdemeket. A jelenkori magyar költészet számos jelentős alakjának 
verseit ültette át svédre, helyi költőket nyert meg magyar versek fordításának, kiadókat 
mozgósított ezek kötetbe gyűjtésére és kinyomtatására, svéd költőket fordított magyar-
ra és tette műveiket magyar nyelven közkinccsé.” Felesége, Izabella Thinsz pedig így 
írt férjéről: „Gézával 1959-ben találkoztam, akkor már három éve élt Svédországban. 
Jól beszélt svédül. Egészen más volt, mint a svéd fiúk, akikkel addig találkoztam. 
Élénk volt, minden érdekelte, és annyi mindent szeretett volna csinálni. Fontos felada-
tának tekintette, hogy bemutassa, micsoda hihetetlen kulturális kincs található Magya-
rországon, amely Svédországban teljesen ismeretlen volt. Emlékszem, amikor legelő-
ször találkoztam vele, szembe jött az utcán, Uppsalában, menet közben írt, egy versen 
dolgozott. Huszonnégy éves volt akkor. De később is, akármikor találkoztam vele, 
mindig írt. Még az egyetemi előadásokon, munkahelyi értekezleteken is írt. Verseket 
írt. Séta közben is írt. Mikor aztán beteg lett és kórházba került, akkor is a végsőkig  

 



írt…”. Először csak 1971-ben utazhatott haza. Ezt követően nagyon sokszor járt Magya-
rországon. Mindig fáradtan, teljesen kimerülten érkezett vissza. Egyik versében azt írta, 
hogy Magyarországon svédnek, visszaérkezve magyarnak érzi magát. Kétnyelvű és két-
nemzetiségű volt. És mint kétlaki, alanyi költő  és „északi szófuvaros” írja maga: 
 

Két nyelvvel labdázik naponta, 
két nyelven áll ki a porondra, 
két nyelven káromkodik hiába, 
két nyelvet nyújtogat a világra, 
két nyelven beszélhet a szélnek, 
két nyelven várják a veszélyek, 
két nyelven tévelyeg az életben, 
aztán majd elföldelik. Két nyelven. 
 

Thinsz Géza „szószerészi” minőségében általában rövidre fogta mondanivalóját, sokszor 
oly tömören, metaforikusan, hogy az olvasónak vagy hallgatónak nagyon utána kellett 
gondolnia. De ő mindezeket – egyik kritikusa szavaival élve – „bravúros eleganciával” 
írja. 

Külhoni sírfelirat 
 
Éltem. Mint aki hazaérkezett. 
De nevemről nem hullt le az ékezet. 

 
Géza sokat fordított. Elsősorban Weöres Sándort, akinek verseiből egy önálló kötetet 
jelentetett meg, és Illyés Gyulát, Pilinszky Jánost. Ezek a költők meglátogatták őt Své-
dországban, szoros barátság alakult ki közöttük. Tanárára, Cs. Szabó Lászlóra szeretettel 
emlékszik 1984-ben a következő verssel: 

 
 



Osztályfőnök úr 
 
Csak kék tintával tudok írni rólad 
a József Attila utca sarkán, Budapesten. 
Tudtam persze, hogy te is szaporítani fogod 
hallottaink számát, de halálod híre 
nehezebb volt, mint hittem volna. 
Laci bácsi, nem akarok érzelmeskedni 
ezen a sarkon, végül is beállványozták 
a szemközti házat, – a kőművessel, aki, aki épp 
fölmászik ezen a magyar (számomra túlkomplikált) 
lajtorján, s aki épp úgy épít – megőriz – tataroz, 
ahogyan te tetted, miképpen érthetném meg 
önösségemet? Magaddal vittél valamit 
múltamból, ami él még. 
Laci bácsi, itt a József Attila 
utca sarkán nem érdekel, milyen osztályzatot adnak majd 
erre a versre – te biztosan megérted ezt a fura 
kitárulkozást: hiányod fáj, nem a halálod – – – 
 

 
 
Thinsz Géza 2014. július 14-én lett volna 80 éves. Egy Stockholmhoz közeli sírkertben, 
Skoklosterben nyugszik, amit ő humorosan csak Cipőkolostornak nevezett. 1990 áprili-
sában kezdte a szörnyű betegség teljesen a hatalmába keríteni. Fájdalmas így visszanéz-
ve, mert akkor még nem tudtuk az agyat 
romboló betegség okát. Szörnyű volt, mert Géza, a szavakkal való kifejezés mestere 
rohamosan vesztette el az emlékezést, a szókincset, a kifejezést. Egy évvel halála előtt 
ágya mellett ülve  próbáltam beszédre bírni, de ő csupán ezt ismételte: nevetsé-



ges…,nevetséges... Azt hiszem ő arra a rémálombeli állapotra értette, hogy nem tudja 
mondanivalóját szavakba összerakni. 

Búcsúzó 
 
A tengerbe hullik egy könnycsepp: 
ez a halál. Csak ennyi. Ne sirass. 
Bölcs hullámoktól tanulom az öröklétet 

 
A Szabad Magyarok Tömörülése hosszú éveken át adott otthont Géza irodalmi estjeinek 
a stockholmi Magyar Házban. Két verse a Kaláka együttes zenei feldolgozásában is ránk 
maradt: az előbb idézett Búcsúzó, és az itt következő: 
 

Éjfél után 
 
Éjfél után, ha elhallgat a szó, 
formát változtat. Nem zászlóként 
lobog, dörömböl a beléd fojtott, 
a beszéddel leplezett mondandód. 
Éjfél után szót válthatnál magaddal, 
de elnémulsz. Agyadra megy az agyad, 
vagy a bor. Adj nyugodalmas álmot 
mind valahányunknak, hallgatag arkangyal. 

* 
Munkái húsz verseskötetben, 1960–1990 között jelentek meg. Az 1960. évi kötet tartal-
mazza Magyarországon írt 1956- os hangulatú két versét, melyeket az alábbiakban köz-
lünk: 
 

 



 
Levél Mihály barátomnak 
 
Nézd: sötét van. Piszkos éjszaka. 
Hiába díszíti fényes ragyogás, 
hiába kiált a költő, szava 
hiába harsan csillogva, csodás 
zengésű, komor húrokon, – 
ásítanak és unják az emberek. 
Mert élt bár egyszer 
Dante, Goethe, Shakespeare, 
de „eljárt az idő a fejük felett” – 
és otthon a gyerek sír, 
mert nem kap vacsorát. 
De ne csodáld, hogy közönnyel néznek 
mindent ami szép; 
hiába a legszebb beszéd – 
fáradtan a sivár robottól, 
az ember csak az üres hasára gondol. 
Hát költő komám, dobjuk sutba mi is 
csengő rímeinket, 
mert korszerű kezével intett 
a realitás? 
Mert ugye, valami más 
kell most ide: 
mindegy, hogy mi az, 
csak könnyű íze, 
s a veleje üresség legyen. 
Amitől felriadna az álmos jelen, 
arról úgysem írnának a lapok, 
legfeljebb, így: 
„a költő ezért a verséért öt évet kapott.” 
Hát arról írj, hogy lyukas a cipőd, 
ne is szidd a hideg időt, 
mert nincs télikabátod, – 
ne jajduljon benned a szó, 
hogy kedvesednek csak 
a tavaszi ragyogás 
arany gyöngyeit adhatod, 
s egy szál virágot is csak nehezen, 
mert nincs pénzed sosem, – 
írd le a „való” életet: 
hogy milyen öröm neked 
a csikorgó fogaskerékre nézni 
és milyen „boldogok az emberek …” 
De hát ez nekünk úgysem sikerül. 



 
 
 
Járjuk mi Arany, Ady, 
Tóth Árpád rögös útjait, 
írjuk csak le azt, amit 
le kell írni, 
mert belső parancs, 
s nem ember kényszerít, – 
de fiókba tedd a verseket 
s vagy ötven évig elő ne vedd, 
mert sötét van, piszkos éjszaka, 
hiába díszíti részeg ragyogás, 
hiába kiált a költő, szava 
hiába harsan csillogva, csodás 
zengésű, komor húrokon, – 
mindenki fáradt nagyon, 
s mindent belepett az álmos unalom. 
Az elítélt 
A cellában ült, amíg én éltem 
s élveztem levegőt, napot, 
a Szép semmivé kopott a kezében 
s napfény helyett csak szitkokat kapott – 
Az Édes haját simogatva 
az életet dicsértem minden ízemmel, 
mikor talán az első pofont kapta 
és feljajdult a való: „Íme az ember!” 
s most itt van mellettem. „A hét éves vád koholt!” 
– arcomra tapad a törtfényű szem. – 
Míg én éltem, ő egy cellában volt. 
Megbocsáthatja ezt nekem? – 
 

A Szabad Magyarok Tömörülésének egykori vezetői, születésének nyolcvanadik 
évfordulóján kegyelettel emlékezünk honfitársunkra, sorstársunkra  és barátunkra. 

 
Révai Ábel  

Nyers Andor  
 

Megjelent az Újkéve XXII. évfolyam 3. számában 



Hegyek egymás között 
Folytatás előző lapszámunkból 

 
A Gaál Zoltán és Kovács katáng Ferenc között évek óta tartó vers-levelezés eredmé-

nyeként 2014. januárjában megjelent az Ághegy Könyvek sorozat 34. kötete, a Fák egy-
más között. Folyamatosan érkeznek baráti körökből a kötetről alkotott vélemények. De 
előfordul olykor, hogy „idegen” kézbe került példányról is hírt kapunk. Egyik olvasónk 
arról ír, hogy karakteresen elkülönül a kétféle líra, szembetűnő, hogy az egyik alkotó 
érettebb, mint a másik (értsem ezalatt, öregebb?). Más az ötletet dicséri, azt, hogy hol 
feleselnek egymással, hol simán elbeszélnek egymás mellett. Volt, aki türelmetlenül 
csak egyikőnk verseit olvasta végig, és később tért át a másikra; a végeredmény hiányér-
zet, de nincs kedve az írók szándéka szerint párbeszédként újraolvasni. Szívünket me-
lengető jelzés, hogy többen nem tudták letenni, egy szuszra olvasták végig. Egy valaki 
pedig ott tartja az éjjeliszekrényén, és szinte minden este „belealszik”. Istenem, csak 
velünk is álmodna! Azt hiszem, ez minden alkotó ember legtitkoltabb vágya. 

A vers-levelezés folytatódik, újabb versek, gondolatok cserélődnek az interneten. Új 
köntösbe bújtunk, A vadalmafa (alias Gaál Zoltán) és A fehér akác (alias Kovács katáng 
Ferenc) kilépett a fák óvó, védő árnyékából, s a távoli múltra, a messzeségre vetették 
pillantásukat.  

Hegyek egymás között az új, a versváltásra serkentő téma. Ki-ki a szívéhez (szó sze-
rint) a legközelebb álló hegyet választotta magának.  

A Cenk-hegy (alias Gaál Zoltán), A Tokaji-hegy (alias Kovács katáng Ferenc). 
Nyelvelnek, feleselnek. Izgalommal várják a postát, mit hoz megint... 

Moritz László a korábbi kötetükről írta: „A nehezen meghatározható stílusban írt versek 
bizonyítják a költői szabadság érvényesülését, szabad teret biztosítva formailag is a szál-
ló gondolatoknak. Nem kötik le magukat a rim, sorok, szakaszok előírásos betartásához, 
nincs verscím, hiszen a mondanivalót az írás értelmét, de különösen az Embert irányító 
szám nélkül is megtalálod a sorok mögött. Lemondanak a jól bevált költői eszköztár 
használatáról, érzelmeiknek szabad utat engedve bizonyítják a gondolat korlátok nélküli 
terjedésének lehetőségét...” 
 

A Cenk-hegy 
 
Kénytelen-kelletlen  nekilátok 
Kezemben toll 
írnom kell valamit 
 
Fejemben fosztóképzők forognak 
- atlan 
- etlen 
Sok halhatatlan süllyedt nyomorba 
bizonyítva hogy élhetetlen 
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- talan 
- telen 
 
Az állat sosem állattalan 
az ember gyakran embertelen 
- atlan 
- etlen 
- talan 
- telen 
jellemtelen 
és esztelen 
- atlan 
       - etlen 
   - talan 
    -telen 
               -talan 
-telen 
 
A Tokaji-hegy 
 
ha manapság egy férfi  
macsó módra végigmér egy nőt  
Belgrádban még természetes  
Budapesten elmegy  
Bécsben kineveti  
Párizsban beszól a nő neki  
Stockholmban kikéri magának  
New Yorkban följelenti  
San Francisco meleg negyedében  
nem értik, hogy egy egészséges 
tökös gyerek miért forog 
a nők után a forgatagban 
 
 
A Cenk-hegy 
 
Az isten így akarta  
hangoztatjuk sunyin 
Bűnünk árva fejére kenjük 
s úgy teszünk 
 
mintha kitanult bitangságunk 
az ő dicsőségét növelné 
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A sátán műve volt 
zengi máskor az ürügynóta 
Nem felel meg a tényállásnak 
A sátánt kényszernyugdíjaztuk 
munkáját mi végezzük 
mondhatni  
remekül 
Lássuk be  
eszünk jól vág 
de épnek nem mindig nevezhető 
értelmünk pedig kimondottan tompa 
 
Isten így 
               isten úgy  
ördög ide 
               ördög oda  
Ne rejtőzzünk hátuk mögé 
Próbáljunk szembenézni önmagunkkal 
 
A Tokaji-hegy 
 
Falon, padlón, menyezeten 
pattog, vergődik, szikrázik 
vászon mögé rejtett 
dum-dum hagfalak  
hangrobbanó vitus-tánca 
 
Dönthető ülések 
szemben panoráma vászon 
Merlin 3D szemüvegén 
félkörben villódzó képsorok 
jobbra hátul a vészkijárat 
 
A Cenk-hegy 
 
Költő és vers birokra kel 
Ha a vers kerekedik felül 
hiba 
hogyha a költő  
borzalom  
 
A vers ha szabadjára engedik 
gátlástalanul írja önmagát 
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Jó megértetni vele: 
Rímmekkel csínyján bánni érdemes 
tévútra terelhetik a gondolatot 
A ritmus csüggedten kocog 
szürke aszfalton sánta ló 
titá 
titá 
titá 
de ha kap egy bátorító lökést 
vígan szökell és hempereg 
ti 
ti 
titá 
tititi tá 
tititi tititi tátitá 
zöld füvön ugribugri csikó  

 
A Tokaji-hegy 
 
Néztél már tükörbe? 
Sűrit és felhigít 
atomjaiból épít 
gyarló emberi testet 
 
Néztél már tükör mögé? 
Lerágott csontra aszott 
hit, remény, szeretet 
porhüvely bérlemény 
 
Néztél már önmagadba? 
Webkamera szemmel 
agytekervény labirintusában 
bináris tétova jelkupacok  
 
A Cenk-hegy 
 
A nap perzsel 
 
Lubickolunk 
vérben 
izzadtságban 
könnyben 
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Nem a mi vérünk 
nem a mi izzadtságunk 
nem a mi könnyünk 
 
A háttér rideg és sötét 
 
A Tokaji-hegy 
 
Nemzetközi Könyvfesztivál   
Millenáris 2014  
eső vagy rekkenő hő 
szeszélyes április 
A könyvre kevesebb jut idén 
mérsékelt a tömeg, szellős a csarnok 
drágul minden, csak a belépőjegy  
jelképes és levásárolható 
 
Törökország külön placcos vendég  
Sofi Oksanen finn-észt író  
Budapest Nagydíjat vesz át 
a nagy attrakció mégis 
– tóth krisztina – csupa kisbetűvel – 
bugyuta laudációja 
Szavazókkal alig bírók üzengetnek 
külföld felé kacsingatva, szegény Sofi 
mintha könyveiben ezek ellen írna... 
Rossz szájízzel lézengünk a fogadáson 
ez lenne hát a könyv ünnepe? 
Vasárnap a családoké, ragyog a nap 
műtó vizén apróságok kacsáznak 
most kevesebb a nekik szánt zene, szó 
sebaj, jövőre minden úgyis jobb lesz... 
 
 
A Cenk-hegy 
 
Beleszületünk valamibe 
aztán holtunkig 
hordjuk a jármot 
A másik szerencsétlen 
kire orrolunk 
másféle öröklött terhet cipel 
A szereposztást a sors intézi 
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A Tokaji-hegy 
 
Úton. Haza vagy hazulról 
Városi kitérő. Máris lassítunk 
döcög alattunk a Vércse IC 
Úton. Köztes állapot 
Könnyű a lélek, ha örömforrás  
a találkozás 
Görcs, ha kisiklott útközben 
Újabb kihívások 
Repcetábla, elágazás Tiszalöknek 
Rakamaz, Tokaj. Utóbbi mindig 
– igaz, nagyon régen, két keréken 
Zöld vetés, frissen szántott barna sávok 
 
A Tokaji-hegyre vízmosta szurdokban fel 
földimogyoró bokrok közt, agyagos kavicson  
hátizsák a bokákat veri, aluminium 
kulacs övreakasztva a térdet 
Semmi sem igazi, verejték 
piros nyakkendő, úttörőing 
párosával, lépést tartva egyre fel 
Visszatekintve: csillog a Tisza 
jobbkéz sabálynak fittyet hány 
legázolja a Bodrogot. Mészöly Géza 
Halászkomp a Tisza partján 
Egyre fölfelé, csalóka plató, majd 
újból meredek, egyre magsabb, 512 méter 
a tengerszint felett, Kopasz a csúfneve 
még a Honfoglalás idejéből 
se fa, se bokor, szinte tar kopasz volt 
A csúcson a TV-adó karcsú tornya 
Vízet kuncsorgva a kerítés túlján 
álló kiskatonáktól, megbecsült nedű 
szamaras kordé kapaszkodik naponta 
postával, ellátmánnyal 
Lányok virágot csokroznak, énekelnek  
Árvalányhaj lengedez a hegytetőn 
Árva vagyok, elhagyott a szeretőm 
sírva vígadó dalosaink tették nemzetivé 
egyetlen, más nyelven sem poetizálták 
A fiúk fociznának, lejt a pálya, aki 
elrúgja, futhat utána, aztán végleg oda 
a laszti egy hasadék mélyén, odveszett 
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Téliszalámis zsömle és nápolyi 
Hazafelé sem könnyebb, izomláz 
felsebzett térdek, gledicsia bokrok  
háromágú töviseinek nyoma a karon 
Úton haza vagy vissza. Álmok 
Szerencs. Gyanus, ponyvás tehervonatok 
katonák őrzik, lánctalp, ágyúcső árulkodik 
Záhony-Csop felé állnak 
Ázott-veréb kis főiskolás útitársunk 
mobilozik, mosolyog folyton, üzenetek  
közben riadt és eltűnik a kupésarokban 
Festőnövendékek féltve szorítják rajzaikat 
Miskolcon leszállnak 
Úton. Rozoga házak mindkét oldalon 
közöttük tétlenül füstölő, trécselő férfiak 
Vakolhatnák, festhetnék Húsvét tiszteletére 
viskóikat, de a balliberális retorikából 
kitiltva minden közmunka-féle... 
Megérkezünk, új köntösben a Boráros tér  
beindult a négyes METRO 
 
A Cenk-hegy 
 
Jobbról 
balról 
hol így 
hol úgy 
alaposan átvernek minket 
és cseppet sem kell erőlködniük 
Érzelmeinkre hagyatkozva 
nem állunk ellen a kísértésnek 
lelkes örömmel adjuk be derekunk 
 

2014 szeptember 
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Neufeld Robert versei  
 
Szemeid 
 
Nézz most felém Szívem a távolból,  
emeld rám szemeid tükrét, e két fénylő csillagot,  
azt amely a minap még az égen csillogott 
s mára a földre szállt és kéklő, égi szóval 
hozzám beszél, jutalmat ad nekem azért,  
mert teljes szívemből oly nagyon szeretlek. 
 
Fürdök boldogan, szemeid fényárja ringat,  
s mint mélyvizü tó ölel most engem át, 
e kéklő tónak vizében merülök alá, 
szállok le mosollyal, álmodón a mélybe, 
le, szép lelkednek szerelmes mélyére. 
  
Onnan majd csillagszemedbe nézek hosszasan, 
elmondom nékik szívemnek titkait, 
s azt, hogy mi okból nézem őket szerelmesen, 
hogy mi az, mi nélkül tán élni sem érdemes, 
s ők visszanéznek énrám, könnyektől nedvesen. 

 
 

Melleid 
 
Amint félőn befedtem kezemmel őket, 
felébredtek melleidnek alvó dombjai, 
a menyekbe szállni véltem, önkívületben,  
s csókoltak e szent dombok rózsaszín gombjai. 
 
Szomjas ajkaim közé nyomultak szerelmesen,  
és e picinyke gombok kéjesen meredtek,   
és kértem az Istent, hogy tegyen csodát ez egyszer, 
jöjjön belőled csepp nekem, hisz oly nagyon szeretlek. 
 
Az áhított cseppekről le kellett mondanom  
mellednek mézédes tejéről lekéstem,  
ám a többi nektárt mit tested felkínált, 
az egyszer ittam, de még ezerszer kérem. 
 

 
◄ Imre Eszter porcelánékszerei 
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Földi érzés 
 
Késve jöttél és hirtelen. 
Nem tudtam mit kezdjek Veled 
s mit önmagammal, most,  
hogy itt már a délután, most,  
hogy a nap már hanyatlik, 
s még nem tudom mit zárhat magába 
egy táncörvény mélyében rejtözö titok. 
 
Késve jött mosolyod, 
késve szikrázó jókedved, édes, 
késve tested hozzámsimulása, 
késve hajadnak szine, kezed rózsaillata. 
 
Mit hozhat e titok magával még? 
Mi rejlik benne ma és mit árul holnap el? 
Kérdések bolygatják most meg napjaim, 
küldenek vihart másként oly csendes vizekre. 
 
Felelni nem tudok, mert jósolni bár lehet, 
de jobb talán ha mégsem jósolunk, 
mert az igazság az, hogy semmit sem tudunk, 
csak annyit, hogy jobb talán az mi lett 
mint az mi volt. 
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Emlék 
 
két hete volt, hogy igent mondtál egy estén, 
két hete pont, hogy neked, eszményi lény, 
illatos, zsenge testén, 
mint szélvihar kelt csendes tavak vizén, 
keltettek ujjaim remegve zajló hullámokat. 
 
Egybeforrtunk, éhesen szerettünk, 
és mindazt mit akkor elfelejtettünk,  
rejtőzik még a messzi, mély homályban, 
hová minden leszáll, mit halandók olykor elfelejtenek. 
 
Csakhogy én szent perceket nem felejtek, 
nálam emlék marad végig mind ahány, 
és amíg ember él és szeret e kékeszöld földtekén, 
én megőrzöm emléked addig te szent leány. 
 
 

Imre Eszter munkája 
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Eltettem képedet 
 
A fénykép, honnan mosolyod énekel, 
melyen szép vagy mint a kéklő egek, 
most helyet talált egy album mélyén, 
s körülveszik a többi fénykép-bélyegek. 
 
Gyűjtemény, emlékek otthona minden oldal,  
hol kép színe csókolja kép Szinét,  
és féltve őrzi elmúlt idők nyomát, 
mint szerelmes őrzi szerelmes szívét.   
   
Fel-felütöm talán majd azt az oldalt,  
ha sajgó vágyak olykor arra késztenek, 
s mosollyal nézem el a bakfis mosolyt,  
mint albumában gyűjtő a ritka bélyeget. 
 
Eltettem mindent, mit eltenni érdemes 
abból mi volt, s mit vissza nem várhatok,  
őrzöm azt úgy, mint az album képedet, 
mint műkincset óvnak féltő tárlatok. 
 
S ha elmúlt az idő, ha ősz lett a nyárból, 
s az albumot kinyitni már nem érkezem, 
huncut szemed dalát majd akkor is látom, 
s egy fáradt mosollyal majd Rád emlékezem.  
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Tar Károly 
Summa 

Regényes életrajz 
 

III. 
 

Ezer kilométerekkel-2 
Részlet 

 
A pentalogia három  kötete honlapunkon (aghegy.hhrf.org) és a Magyar Elektronikus 

Könyvtár jóvoltából olvasható: http://mek.oszk.hu/12700/12720/ 
 

     Előszó 

Az író azt ír, amit akar – olvasom az egyik könyv kritikájában. Pedig találóbb volna 
az, hogy író az igazságot írja. A magáét. És ha ez olykor megegyezik a mások igazságá-
val, akkor jó, de leírni minek… A közhelyeket kerülnie kell az írónak. 

Fél esztendős megszakítással folytatom életrajzi regényem. Tamáskodásom csak 
részben adódott abból, hogy regényem elkészült és korrektúrázott három kötetéért „nem 
kapkodtak” a kiadók. A Kriterion formális szerződéssel, megalázó, havi nyugdíjam har-
madának megfelelő honoráriummal „kispadjának szélén” tartja A Boldog utcán innen 
című első kötetemet, az Irodalmi Jelen kért, de nem kapott rá támogatást, és további 
ajánlásától elállott. Kételyeim eloszlatása miatt mindhárom elkészült kötetemből részle-
teket küldtem különféle folyóiratoknak. Közöltek belőle többek között a Kapu, a Várad, 
az Erdélyi Toll, a Szabadság Lászlóffy Csaba által szerkesztett Tetőn című melléklete és 
folyóiratomban, az Ághegy- ben olvasásra bocsájtottam, de a Magyar Elektronikus 
Könyvtárból is letölthető, számlálójából időnként több száz, olykor pedig ezernél is több 
olvasó érdeklődését nyugtázhattam.  

2014 nyarán Stockholmban, Kolozsváron és Budapesten Moritz Lívia tizenkét ver-
sem által ihletett képkiállításán, Nistor Gáspár baráti segítségével, nyomdájában, hét 
kiadatlan könyvemből 20-50 nyomtatott ajándékpéldányokat osztogattam, hogy a visz-
szajelzésekből lemérhessem önéletrajzi regényem olvasmányosságát és emlékezésem 
valóságosságát is. Az eddig beérkezett megjegyzések alapján a kiigazításokat elvégez-
tem. 

Egy hónapon át, miközben újraindításra buzdítottam és segítettem a tizenvalahány 
esztendővel azelőtt irányításommal alapított Tasnádi Tükör című helyi lapot, Tasnádra 
menekített könyvtáramban, kézirataimban, lapkollekcióimban búvárkodtam. Március 15
-én a MÚOSZ Arany Toll-al ajándékozott meg, ilyenformán az eddigieknél elégedetteb-
ben tekintettem újságírói pályám során közölt írásaimra a két évtizeddel ezelőtti, a ko-
lozsvári Igazságban, az Ifjúmunkásban, a Napsugárban, az Erdélyi Naplóban, a Szabad-
ságban és a többi erdélyi magyar lap megsárgult oldalain. Máig gyűjtött tanulságaim 
fényénél olvasgattam, olykor fejcsóválva, máskor némi büszkeséggel. Nem a magam 



mentségét kerestem. Az érdekelt továbbra is – remélem, ez kiderül önéletrajzi írásom 
egészéből -, hogy mi az, ami megbocsáthatatlan tévedésem, és mi az, ami mások igyeke-
zetéhez hasonlóan és bizonyíthatóan ellenállásunk jegyeit mutatja, hiszen szerény véle-
ményem szerint a rendszerváltozás nem holmi kívülről reánk testált akarat eredménye, 
hanem saját, ilyen-olyan bátorságunk gyarapodó erejével következett be. Vallom, hogy 
az erdélyi magyarság és az egész román társadalom nem osztható két, élesen elválaszt-
ható csoportra: az elnyomottak és a hatalom, az ellenállók és a bennfentesek, a szabadsá-
gért küzdők és az árulók stb. csoportjaira. A parancsuralmi rendszert nehezen tűrők el-
lenállása rengeteg féle volt, a különféle megnyilvánulásokban ki-ki a maga belátásának 
megfelelően viselkedett. A karrierjüket építők gátlástalansága, a törtetők viselkedése 
szülte az újságíró körökben általánosan érzékelhető ellenállást és a fokozódó csömört a 
propaganda által unalomig erőltetett dicshimnuszok megfogalmazói és a lakkozók való-
ságot szégyentelenül megmásító igyekezete ellen. 

Ifjúmunkásos korszakom dokumentumainak sokasága adja az alapot életrajzi regé-
nyem harmadik könyvének második kötetében. Ha csak a magam írásait és a fontosabb, 
olykor pedig önkéntelenül tolakodó emlékezéseimet vizsgálgatom, magától értetődő 
elfogultságom ellenére is hiszem, hogy az összeálló kép kordokumentumként hasznosít-
ható és tanulságos olvasmányként sikeresen összeállhat ebben a kötetben is. 

Summám alcíme szerint regényes életrajz. Elsősorban emlékírás, amit az erdélyi 
emlékírók virágkorából ismert művek hagyományának szellemében kívánok művelni. 
Annyiban regényes, amennyiben ezt a prózáimból és újságcikkeimből beiktatott szemel-
vények megengedik. Emlékszövegeimnek a szemelvényekkel való összevetéséből az 
olvasó, az esetleges ismétlődések ellenére, közelebb kerülhet ahhoz a valósághoz, amiről 
megélt dolgaimra emlékezve írtam és írok. Célom árnyaltabbá tenni képet, és érzékeltet-
ni azt, hogy a valóságábrázolásban meddig jutottam, mennyire futotta erőmből, mennyit 
mutathattam fel, mit ábrázolhattam regényeimben, kisprózáimban, novelláimban, elbe-
széléseimben és verseimben. 

A Summa, terjedelme miatt két kötetre osztott harmadik könyvét újságírói pályámat 
meghatározó két lap, a kolozsvári Igazság és Bukarestben megjelenő Ifjúmunkás szer-
kesztőségében eltöltött tanulságos évek alatt szerzett tapasztalataim gyűjteményének 
szántam, a publicisztikáimból válogatott szemelvények közelebb viszik olvasóimat em-
lékdarabokból összeálló szubjektív korrajzom megértéséhez, igazolják, vagy árnyalják 
állításaimat. Írói és újságírói pályám ilyenszerű láttatását az ember tükörtartó természete 
indokolja. Ahhoz, hogy igazi magamat láthassam ebben az olvasók elé tárt tükörben, 
nemcsak lehetővé kell tennem a mások belelátását, hanem bíztatnom is emlékezésem 
szavainak és régi szövegeimnek elemző továbbgondolására, saját élettapasztalataival 
történő kiegészítésére. 

 
6. Régi köreim 
 
A nekem kedves, sokak által szívesen olvasott Regények színhelyén riportsorozatom 

ismertetését most abbahagyhatom, mert időközben, néhányhetes munkával Kedves köny-
veim könyve címmel háromszáz oldalas kötetbe gyűjtöttem mindannak a javát, amit 

6108                                                        Irodalom 



Irodalom                                                  6109 

könyvekről írtam. Ezzel régi tervemet teljesítettem. Kiadó ebben most sem bíztatott, 
csak az öregek szokása, amely most már engem is arra ösztönöz, hogy minden apró szö-
get, csavart, spárgát, befőttes üvegekről való fémfedelet, parafa dugót, gombostűt, gyu-
faskatulyát, megsárgult újságkivágást félretegyek, kupacba gyűjtsek: „Jó lesz ez is vala-
mire…”   

 
Miközben riportsorozataim szépen gyarapodtak az Ifjúmunkás hasábjain, családom 

élete a lehetőségektől függően, elfogadható kerékvágásban haladt. Donát-negyedi há-
romszobás tömbház-lakásunkat sikerült egyre lakályossá alakítanunk. A keskeny előszo-
bába négyrészes, olyan ruha-, fehérnemű-, és cipőtartó szekrényt terveztem, amelyben 
egy-egy rész szélességét a vállfák mérete adta. A bejárati ajtótól négy fogas, fölötte 
kesztyű, kalap és sapkatartó, mellette kulcsoknak, ruhakefének, cipőtisztítószereknek 
való szekrény, rajta mellmagasságban tükör. A szekrény előtt futószőnyeg. Az előszobá-
ból három ajtó nyílt. Az első az éléskamrába, ahova feleségem palatkai nagynénjének 
lányával, Sárival, frissen szerzett hegesztő képesítését és munkahelyéről kölcsönzött 
felszerelését kihasználva, vékony betonvasból és apósomék használatlan tyúkketrecének 
deszkáiból mennyezetig érő polcrendszert készítettünk. Ma hihetetlen, hogy akkoriban 
deszkát sem vásárolhattunk, minden faanyagot külföldre vittek. „Spájzunk” szellőzteté-
sét az aknába nyíló kis ablaknyíláson át tizenegy emeletes épületünkben a megfelelően 
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működő természetes léghuzat biztosította. Befőttjeink a polcokon, krumpli-, hagyma- és 
zöldségtartalékunknak vékony betonvasból külön-külön hegesztett ketreceket készítet-
tünk. Nagy élvezettel végeztem ezt a munkát. Kicsit úgy éreztem magam, mint amikor a 
Carbochim köszörűgépgyár tervezőasztala előtt állva, Sipos úr engedélyével beleszól-
hattam valamely köszörűkövek gyártására tervezett gép alakításába.  

 
A műszaki tervezéshez és rajzoláshoz elengedhetetlen türelmet magammal hoztam 

az újságírásba is, de míg az előbbiekhez alapvető felkészültséggel rendelkeztem és a 
számítások segítségével hibátlanul alkothattam, az újságírásba csöppenve előbb közel 
két esztendős gyakorlat mélyvízében evickélve, némi önképzéssel, de főleg ösztöneimre 
hallgatva boldogultam. Új mesterségem elsajátítását segítette a műszaki iskola befejezé-
sekor született tudatos elhatározásom: a technikai ismeretek után a humán ismeretek felé 
fordulok, az irodalom, a zene, a képzőművészet érdekelt. De a bukaresti újságíró akadé-
mia és a marosvásárhelyi tanárképző elvégzése után mondhattam valamennyire felké-
szültnek magam ezen a gyors változásokkal korszerűsödő pályán, ahol az alkalmazkodás 
naponta gyötrő körülményei között, szoknom kellett a gondolatot, hogy erkölcsi felfogá-
saimmal nehezen összeegyeztethető valamely politikai vétségért akármikor visszaküld-
hetnek megkezdett műszaki pályámra. Ezért örültem minden olyan feladatnak, amely 
visszavitt a műszaki világba, és hasznosíthattam műszaki rajztudásomat. Valamennyire 
gyarapíthattam is ezt a tudást, mert amikor kisebb faipari és az épülettervezési műszaki 
rajzolást vállaltam, meg kellett ismerkednem ezeknek a fémipari rajzoktól eltérő sajátos-
ságaival. A fémipariban ilyent nem tanultunk 

Az előszobából az egyik ajtó, kétméternyi átjárón át, a konyhába vezetett. Az ajtó 
mögé befért a fogas, amelyen házi ruháink függtek, vele szemben, kétrészes lengőajtó 
mögötti bemélyedésbe illett az akkoriban nagyméretűnek számító ZIL hűtőszekrényünk, 
amely még most, harmincvalahány küzdelmes év után is működik Tasnádon Bendel 
Zoliék házában, ahova Svédországba távozásomkor teherautón szállítottuk. A hűtőszek-
rény mellé befért a laskanyújtáshoz szükséges lapító, fölé pedig autós kirándulásainkon 
használt dolgok: a Prágában vásárolt aragáz palack, a Drezdából hozott, dobozba foglalt 
kisasztal négy tábori székkel, és sátorozáskor használt viharlámpa s más apróságok. A 
konyha kicsi volt, de találtunk a szamosfalvi bútorraktárban egy piros-fehér konyhai 
garnitúrát, amelynek L-alakú, ládás padja pont elfért a sarokban. A mosogató fölé és az 
ablakmelletti gáztűzhelyig vajfehér edénytartó szekrényeket erősítettünk a falra. A gáz-
tűzhely mellé is szekrény került, a konyha hosszanti fala ablakainak párkánya alá pedig 
tizenöt centi mély, ugyancsak fehér szekrény készült műszaki rajzaim alapján.  

Bútortervezéseim kezdetén a Kül-Magyar (akkor Lenin) úton laktunk. Sógorom ipari 
szakiskolát végzett, nagyra értékelte faipari műszaki rajzaimat, lelkesen felajánlotta, 
hogy Szabó Béla, gyerekkori barátunkkal, akinek azt hiszem kisipari engedélye is volt, 
alkossunk csoportot, maszekolva vállaljunk bútorrendeléseket. 

 - Nagy pénz van benne! – biztatott. Nem elleneztem, mert tudtam, hogy addigi sok-
féle vállalkozásaiból nem sokat sikerült véghezvinnie. Lelkesedéseihez hiányzott a ke-
mény munkához elengedhetetlenül szükséges kitartás, piaci kofálkodásainak szokásai 
szerint, örökké kis munkával, nagy pénzre vadászott. Végül szabadidejében a különféle 
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régi stílbútorok felújításánál állapodott meg, pénzes orvosok, hiszékeny egyetemi taná-
rok összevásárolt antik bútorait javítgatta, lakkozta, fényezte. Kétségtelenül ügyes em-
ber volt, sikeres mestervizsgája után, otthagyta a bútorgyárat és a süket-némák iskolájá-
ban oktatómesteri munkát végzett, s így a maszekolásra időt és erőt nyert.  

 
Konyhánk ablakalatti szekrényeiben kéznél volt az olaj, az ecet, különféle fűszerek 

és sok más főzéshez szükséges apróság. Ugyanilyen, barnára lakkozott szekrényeket 
készíttettem a nagyszobába és a hálószobába ágyneműtartónak. A konyhai gáztűzhely 
melletti duplaüveges ablakra vágott lyukba ventilátort szereltünk, kívül műanyagfedele 
volt, amit esős napokon zárhattunk.  
Az előszobából a harmadik ajtó a nagyszobába vezetett. Ennek egyik falát teljesen bebo-
rította a könyvszekrényünk, amit előrelátóan, több darabban készítettünk, s így a harma-
dik és negyedik költözéskor is a fal hosszának és az átjáró ajtó méretének megfelelően 
alakíthattuk tetszésünk szerint. A nagyszoba ablakával és teraszra nyíló üvegajtajával 
szembeni falra, két másfél collos csőre felfűzhető, furnérlemez-polcos könnyű könyves-
polcot készítettem. Padlóra és a mennyezetre illeszkedő, menetes rézfejeket sikerült esz-
tergáltatnom az egyik fuseráló ismerősöm segítségével. A rézfejek recés kerülete lehető-
vé tette, hogy ezeket a könnyű könyvespolcokat biztonságosan kifeszítsem a padló és 
mennyezet közé szorítva. Telides-tele raktuk kisméretű és keskeny könyveinkkel: a 
Kriterion, a Forrás, a Téka és a Korunk,  az Ifjúsági Könyvkiadó, A világirodalom 
gyöngyszemei, a Magyar Helikon, az Új Elzevir, a Szépirodalmi könyvkiadó, az Olcsó 
Könyvtár és a Zsebkönyvtár, a Dacia Könyvkiadó Tanulók Könyvtára, a Magvető - 
Gyorsuló idők, a Móra Ferenc Kiadó - Búvár könyvek, a Képzőművészeti zsebkönyvtár 
és más könyvsorozatokkal, továbbá barátaink, Bazsó Zsiga, Cseke Gabi, Csíki László, 
Kiss János, Orbán Ferenc, Sinkó Zoli, Aradi Jocó, Elekes Ferenc, Domokos Eszter, Ko-
vács Nemere és mások kisméretű dedikált könyveivel.  

A nagyszobába nyíló ajtóval szembeni egész falat beborító könyvespolc közepén állt 
a vaskeret vázra épített emeletes tévéasztal. Tetején virágváza, alján az Egyetemi 
Könyvtár maszekoló könyvkötője által bekötött, évente gyarapodó Ifjúmunkás kollek-
ció. A könyvespolcból lehajtható íróasztallapot átengedtem a fiamnak, a nagyszoba az ő 
területe volt. Lányom kapta a kisszobát, amit ugyancsak sajátkészítésű zsemleszínű író-
asztal-könyvespolccal, dívánnyal és hintaszékkel bútoroztunk. És vásároltunk egy a há-
lószoba ablakmelletti sarkába illó, négyfiókos íróasztalt, ahol dolgozhattam. Nem számí-
tottam a későbbi nehéz telekre, amikor a fűtés hiánya miatt hálószobánkban négy fokra 
csökkent a hőmérséklet, és másokkal együtt viccesen azzal „dicsekedtünk”, fagyos telek 
idején, hogy szélesre tárt ablakokkal „melegedünk”. Napsütéses napokon úgy tűnt, kinn 
melegebb van, mint benn a lakásban. Ilyenkor nagykabátban, körmeimet leheletemmel 
melegítve gépeltem tudósításaimat, amíg gerincsérvem gyakori gyulladásától el nem 
merevedtem.  

A szobákat és a fürdőt összekötő átjáróban, az ajtókeretekre erősített polcot szerel-
tem, ahol kis színes függöny mögé rejtve, Lipcsében vásárolt négyszemélyes sátrunkat, 
hálózsákokat és utazóbőröndünket tartottuk. 



Kaland az átjáróban 
 
Kis átjáró szobánk mindössze két és félszer másfél méter. Négy ajtaja van, melyeken 

át három szobába és a fürdőbe lehet jutni. Az átjáróban, közvetlenül a mennyezet alatt, a 
két szembenéző ajtó feletti polcon utazóbőröndök sorakoznak. Rajtuk és melléjük gyömö-
szölve hálózsákok, gumimatracok és mindenféle reményeinket tápláló kacat. A plafonról 
bura nélküli villanykörte lóg. Talán sohasem égett. Valahol a nagyszobában, a teletö-
mött könyvespolcok egyike mögött lehet a kapcsolója. Azt gondoltuk, sohasem lesz reá 
szükség, mivel az átjáró négy ajtaja közül legalább egyik félig vagy egészen nyitva áll, 
és jön onnan annyi világosság, amennyi kell. 

Olykor olyan ez az átjáró szoba, mint egy alagút. Olykor nem hiszem, hogy mindösz-
sze néhány lépés. 

Az első lépést valamiért vihogva teszem meg... Mire kijutok valamelyik ajtón, lefor-
ráz, lelomboz valami megfoghatatlan érzés. Bemegyek az „alagút”-ba, viszek magam-
mal egy rakomány kitűnő gondolatot, de kifelé tolatva már üresnek érzem magam, ötle-
teim elillantak. „Miért is jöttem?!” Állok a könyvespolc előtt. Tompán fáj az üresség. 

Máskor indulok a fürdő felöl, frissen, önbizalommal teli iramodással. Az alagútban 
lelassít valami. Belépek gyanútlan szarvasként, kiugrabugrálok nyulak módjára. Befu-
tok, mint fontos tehergőzös, kigurulok eltévedt, semmibe küldött pöttyös-pötyögős labda-
ként. Bemászok kényelmes gilisztának, kilendülök ablaknak ütődő, zümmögve nyivogó 
légyként. Beverődöm, mint a tiszta napsugár, kicsorgok, mint bűzös szennylé. Beszivár-
gok Vivaldi nyaraként, továbbhullámzom, mint ócska zörej... Indulok tenger-
mormogásnak, kijutok Trabant-fékcsikorgásként... Már az is megtörtént, hogy összeszo-
rított szájjal léptem be az „alagútba”, és mire kijutottam, kiváló tapsonccá váltam. 

Mi a fene lehet ott, abban az átjáró szobában?! Azt is megfigyeltem, hogy amikor 
kintről jövök, utcákról, városokból, mezőkről, távoli kék messzeségből - fordulnak a dol-
gok. Ilyenkor mire íróasztalomig érek, elillan nyúltermészetem, mélyen merülő teherhajó 
vagyok, tele tetszetős gondolatokkal; hiszem, hogy hasznos vagyok, akár a giliszta; nap-
sugárrá tisztulok, dallamos zenévé lényegülök, tengerként munkál bennem a tettvágy és 
okosan hallgatni is tudok már. 

Mondtam a feleségemnek, lennie kell valaminek ott az átjáróban. Valamiféle sugár-
hatásnak, delejességnek. Valami mágneses izé dolgozik ott. . . 

A fenét!... - mondja rövid terepszemle után a gyakorlatias emberek józanságával a 
feleségem -, hányszor kértelek már, hogy cseréld ki a villanykörtét az átjáróban! Ebben 
a hülye sötétben még a józan emberek is becsavarodnak... 

 
Kilenc méter hosszú erkélyünket is berendeztünk. Feleségem valahonnan kiszuperált 

olcsó futószőnyeget szerzett. A nagyszobánkból üveges ajtó nyílt az erkély konyha felöli 
sarkába. Régi konyhaszekrényünk éppen odaillett. Mosószereket, tisztító felszereléseket 
tartottunk egyik felében, a másikban olyan élelmiszereket, aminek nem ártott sem a téli 
fagy, sem a nyári hőség. A derékig érő szekrényre helyezett faládába paszulyt ültettem, 
az erkély mennyezetéig műanyag burkolású huzalon felfutva, nyáron virágos zöld falat 
alkotott és szélvédőnek is jó volt. Kedvező időjárás idején, egyszer-kétszer saját ter-
mesztésű zöldpaszuly-levest főztünk.  
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Az erkélyajtó jobboldali részébe, két szék között kettőbe hajtható sakkasztalt állítot-
tam. Tavasztól késő őszig, többnyire ott üldögéltünk délután és beszélgettünk az egyik 
közeli tömbházban lakó Varró Jánossal, a Dacia Könyvkiadó szerkesztőjével. Vasrácsos 
erkélyünk végébe régi lakásukban, használt, saját tervezésű keskeny fiókos szekrényün-
ket állítottam, magassága megegyezett az erkély magasságával. Erkélyünk így, mondha-
tom, „lakájos” volt. Nem holmi „kirakóvásár”, amely tömbházunk képét rontja. De mé-
gis volt hol tartanom szerszámaimat, drótokat, szegeket, csavarokat, mindent, amit a víz
- és villanyszereléshez, zár- és bútorjavításhoz használhattam.  

Tizenegy emeletes házunk alagsorában volt ugyan mosókonyha és egy szobányi 
ventilátorok nélküli szárító, de mert használhatatlan volt, a mosoda üresen állt.  

Fürdőszobánk olyan kicsi volt, hogy az addigi csavaróval is felszerelt mosógépünk 
helyett kisebbet és egyszerűbbet kellett vásárolnunk. A fáradságos ruhacsavarást egy, a 
mosáskor ideiglenesen a fürdőkádba helyezett gumipárnás csavaróval oldottunk meg, a 
ruhaszárítást pedig az erkélyen.  Az erkély falára, az üvegezett vaskorlát magasságába, 
falba ágyazott tiplikre falécet erősítettem. A lécbe tíz-tizenöt centimétere egymástól U-
szegeket vertem. Cinezett puha drótból az erkély szélességének megfelelően húsz-
harminc darabot vágtam és két végét öt-öt centiméteres részt derékszögben behajlítot-
tam. A szegekre és a vaskorlátra akasztva ezeken a drótokon száradt a mosott és kicsa-
vart ruha, anélkül, hogy ezt a tömbházunkat kívülről szemlélő észrevehette volna.  

A Vlahuţă utcai tizenegy emeletes tömbházunk és a városfelőli hasonló pengeblokk 



között szegényes családi magánház állott. Miután lakója meghalt, lebontották, később 
erre a helyre garázsokat építhettünk. A számomra kimért hely majdnem az erkélyem 
alatt állott. Barátaim segítségével fémvázas tetőt emeltünk a parkolóhely fölé, majd bá-
doglemezből elválasztó a falakat hegesztettünk, a garázs alapját pedig menedékesen, 
hogy a víz lefusson róla „ne tudd honnan” szerzett betonlapokkal borítottuk. A bádogle-
mez is baráti segítséggel került, a szerelést pedig ugyancsak ismerősök segítségével 
munkaidő után vállalták az ismerősök jó ismerősei. Konyhánk ablakán át, a körülmé-
nyes engedélyezést mellőzve, ideiglenes villanyvezetékkel is elláttam a polcokkal fel-
szerelt garázst, ahol Trabantom kisebb javításait is végezhettem. 

Lakásom részletes leírása mutatja, hogy sikerült környezetem kialakításával olyan a 
lehetőségeknek megfelelő életteret kialakítanom, amely családi életünkbe tartósnak 
ígérkező nyugalmat hozott. Nem függtünk senkitől, nem kellett igazodnunk sem apám 
és mostohaanyám, sem a feleségem szüleinek akaratához. Igyekeztünk gyerekeink fejlő-
dése érdekében előteremteni mindent, amire szükségük lehetett. Kihasználva a Szamos 
túlsó partján működő uszoda közelségét, reggelenként úszni vittem a gyerekeket. Fiam 
tyúkmellel született, ezért írattam a Farkas utcai magyar középiskola sportosztályába és 
biztattam kiskorától rendszeres úszásra. Az úszóedzéseken tetszett meg neki a vízilabda 
és vált már érettségi előtt, az első osztályú Politechnika vízilabdacsapatának tagjává. És 
iskolájában, a Brassai foci-, kézi -, és kosárlabdacsapatának erősségeként, de jó tanul-
mányi eredményei alapján, az iskola legjobb sportolója címet is kiérdemelte.  Tizen-
nyolc éves korában széles vállú, mutatósan izmos fiatalember volt. Amikor tehettem, 
eljártam edzéseikre. A gyerekcsapat egyik mérkőzésén, a lelátón előttem ülő veterán 
vízipólósok borsos megjegyzésekkel követték a medencében lubickoló gyerekek labda-
játékát. 

 - Nézd azt a kicsi szőkét! – ujjongott egyikük. 
- Lubickol ez is, mint a többi béna kis kacsa… - vélekedett beszélgetőtársa. 
- Igen, de figyeld csak, ennek több esze van, mint az összes többinek. Ösztönösen 

úgy helyezkedik, mint egy nagy… 
- Ebből lesz a „cserebogár” – erősítette meg a harmadik öreg. 
Akkor újra éreztem, hogy az apai büszkeségnél nincs nagyobb boldogság. 
A lakónegyedi negyedik osztályból a belvárosi iskola ötödik sportosztályba felvételi 

vizsgával került a fiam. A mostani Báthory középiskola épületekkel kerített udvarán 
párosával a próbafutásban dőlt el, kit vesznek fel a sportosztályba. Fiamnak, nála két-
szeresen magasabb, termetes fiú jutott párul.  Esélytelen volt, de az utolsó tízméteres 
szakaszon nagy akarattal, minden erejét összeszedve megelőzte az „óriást.” 

Honnan vettem azt, hogy utódainknak egyformán fontos a tanulás és a testedzés? 
Apámat suszter mestersége tette erőskezűvé, ezért választotta a birkózást s lett, ha nem 
is kálvinista, de „nyakas” , szemrevalóan mutatós ember. 

A sportoláshoz megfelelő ellátást kellett biztosítanunk a gyerekeknek. Az úszás 
utáni kiadós reggeliket általában magam készítettem. Utána iskolába robogtunk, aztán 
feleségem munkahelyére. A vasút-igazgatóság közelsége miatt a vasutasoknak átenge-
dett egykori Vasas klubban könyvtárosként dolgozott. A szakszervezeti könyvtárosok 
között egyedül neki volt Bukarestben szerzett, felső iskolai könyvtárosi végzettsége. De 
mert ő volt az egyetlen magyar a könyvtárosok közül, folyamatos fenyegetettségben 
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dolgozott, munkahelyét többször is megpróbálták megszüntetni. Igyekeznem kellett 
védelmet biztosítani számára. Kapóra jött, hogy bejáratos voltam a megyei pártbizottság 
ipari titkári pozíciójába jutott középiskolai osztálytársamhoz, szóltam a feleségemnek, 
hogy ezt ne titkolja, inkább dicsekedje el a könyvtárosok hetenkénti fejtágítójának kávé-
szüneteiben. Nyílván való, hogy ez hamarosan a szakszervezeti vezetők tudomására 
jutott, visszakoztak, és ez egy darabig védettséget biztosított nekünk. Egyszer a szak-
szervezetek országos vezetőségéig jutottam panaszommal, s mert a pártvezetésben jól 
ismert Gálfalvi Zsolt támogatását is kértem, sikerült megállítanunk a kolozsvári szak-
szervezetisek nyíltan magyarellenes tervei közül vasutas klub könyvtárosának indoko-
latlan elbocsájtását. 

Délutánig otthon csendben lehettem.  
Korábban Lipcséből – kétévenként, amikor családostól útlevelet kaphattunk a szoci-

alista országokba Kelet-Németországig jutottunk – egy alkalommal sikerült a táskaíró-
gépeknél valamivel nagyobb és erősebb írógépet hoznom. A bogárhátú Volkswagenem 
anyós ülésének fekete műanyag üléshuzatával egybeolvadt olcsón vásárolt új gépem 
fekete írógépdoboza, amit az ülés elé állítottam. Annyira szem előtt volt, hogy a vámos 
nem vette észre. Így dicsekedhettem magamban, hogy „illegális” írógépen írom cikkei-
met. Régi ugyancsak az NDK-ban gyártott könnyű táskagépemet, újságíróknak kijáró 
protekcióval kiutalásra vásároltam a hatvanas évek végén. Rendőrségi igazolvány kel-
lett hozzá, amit évenként gépem betűinek ellenőrzött lenyomatával érvényesítettem. 
Orbán Feri kollegám vette meg ezt a kicsi gépemet. Én pedig nagy élvezettel ültem új, 
titkolt gépem elé, hogy szerkesztőségi feladataimon felül időnként magamnak is írjak 
valamit. 

  
Piacról él az ember 
 
Mondja csak, maguknál mennyibe kerül egy telefonbeszélgetés? Ja, azt tudom... de 

úgy idegileg? És mi az ára, mondja csak, mi az ára a városiasodásnak? Nem, nem 
nagyban: apránként, ahogy kapjuk. Mit fizet az újért? Maguk felé hogy a jövő? Igaza 
van, még mostanában is keletje van. Mint az egészen friss, bimbózó és testhezálló hit-
nek... 

Szépen kérem, mérjen már nekem is abból a jófajta civilizációból! Mutatós, persze... 
Hát egy darabocskát... Lehet tíz dekával több, természetesen... Legyen. De ugye, hasz-
nálható? Már ne haragudjon a kérdésemért, a múltkori miért volt fűtés- és melegvíz-
hiányos? És közlekedésszegény... Fonnyadt holmi... ha meg nem sértem. És hogy őszinte 
legyek, az ára sem konveniált. Igaz, közben az életszínvonal egyre emelkedett... És kide-
rült, hogy fölöslegesen sok a buszjárat. Nem tudom, maguknál most mi a helyzet. Én úgy 
gondolom, éppen eleget tolakszom. És különben is, mindennek megadom az árát. És 
megfogadok minden jó tanácsot. Eloltom a villanyt, elzárom a vízcsapot, rétegesen öl-
tözködöm, és nemcsak hét végén vásárolok. Minek annyit tolakodni. Tolakszik a franc, 
aki megette. De hát nálunk már csak ilyen a piac... 

Lelkesedésből viszont bő a kínálat. Nem is fogy olyan egyenletesen. Hiába, na, ma 
már válogatós a jó nép. Jól mondja: mindenre van időnk. 

Hát lássuk csak! Igen... Vennék használható életcélt és hozzá némi kipróbált filozófi-



át. Esetleg, ha sikerülne felhajtania számomra néhány egészen apró életörömöt. Tu-
dom, tudom... Ki tart manapság efféle kacatot... 

Na látja, ez a piac. Kereslet - kínálat. Valahol valamikor kiegyenlítődnek. És változ-
nak az árak. A szerelem például sohasem volt olcsó holmi. Annak, kérem, mindig ára 
volt. Igazán kíváncsi vagyok, hogy most maguknál hogy megy a szerelem? Feleséggel, 
persze... paplan alatt... Azért jó lesz vigyázni, könnyen bevásárolhat az ember 

Hát azt hallotta, milyen borsos árat fizetnek némelyek egy-egy versért? Irodalomról 
beszélek persze. Nem is holmi útszéli irományokról.                               Mondhatom, 
tisztára meg van gajdulva... Hagyjon nekem békét! Maga a posta embere? Különben a 
távirat sem olcsó mulatság. Összeszámolják a szavainkat, aztán fizetnünk kell! Mindig 
is így volt ez, nincs ebben semmi új. Ezt én mondom magának, aki sok mindent megér-
tem. Ehhez az üzlethez is nyitott szem kell. Ha ez nincs, akkor vége! A múltkor hogy 
jártam? Nem figyeltem. Miért nem ültem inkább otthon?! Rám sóztak egy csomó nemtö-
rődömséget... Még most i van belőle. De tovább passzolom, mielőtt rám száradna. 

Vegyen... Azt ajánlom, most vegyen szép hasonlatokat. Nemsokára kifogyunk belő-
lük. A melléknév felső foka melléknév felső foka már eltűnt a piacról. Van még valami a 
legeslegfelső fokból, de azt ki éri fel pénzzel. Ésszel sem - ebben igaza van. 

 már eltűnt a piacról. van még valami a legeslegfelső fokból, de azt ki éri fel pénz-
zel. Ésszel sem, ebben igaza van. 

Furcsa világ. Néhány évvel ezelőtt ki hitte volna, hogy például szennyeződnek a 
sóhajok? Na ugye... Ne mondja?!... Ezt ne mondja! Van igazság! Igenis, van! Kellene... 
Dekára mérik, kidekázzák. De van. A java, persze, tartalékban. Majd egyszer... Amikor 
eljön az ideje... Jó ára van. Mindig is jó ára volt az igazságnak! Akár a gyorsuló idő-
nek. Viszont igazi extra holmi. Akinek kell, fizessen érre: „Eladó az egész világ..."     
Ilyenkor ne nézze a pénzt! Nem érdemes. Nem számít... Az ember... az igen! Az az igazi, 
aki számol és olykor számoltat. Akkor is, amikor az unokáira gondol! Lehetséges? Per-
sze, hiszen jól mondjuk: mindnyájan a piacról élünk... 

 
Nem királyi többes 
 
Mondjuk, hogy nyáron születtünk, amikor a zabálható magvak érnek és a perzselő 

nappalok után hideg csillagfények gyúlnak az éjszakában. 
Tegyük fel, hogy létezésünk legelső, agyunkba nyilalló tudata egy piros virághoz 

kapcsolódik. Né, virág, mondtuk, és megpróbáltuk leszakítani az anyánk sírjára helye-
zett koszorúk egyikéről a vörös szegfűt. 

Kitűnő eredménnyel végeztük a gimnáziumot. Még azon a nyáron kitörtük a lábunk. 
Mondjuk, hogy nyáron születtünk, amikor a zabálható magvak érnek és a perzselő 

nappalok után hideg csillagfények gyúlnak az éjszakában. 
Tegyük fel, hogy létezésünk legelső, agyunkba nyilalló tudata egy piros virághoz 

kapcsolódik. Né, virág, mondtuk, és megpróbáltuk leszakítani az anyánk sírjára helye-
zett koszorúk egyikéről a vörös szegfűt. 

Kitűnő eredménnyel végeztük a gimnáziumot. Még azon a nyáron kitörtük a lábunk. 
Fiatal szervezetünk csodát művelt: rendkívül gyorsan összeforrt a csont. De mivel nem 
sikerült az orvosnak pontosan összeillesztenie, hát újra el kellett törni. Nehezen cipeltük 
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a gipszkötést. 
Mondjuk, hogy abban az időben sokat olvastunk és írással is megpróbálkoztunk. Úgy 

éreztük, sikerül mondanunk valamit a világnak. 
Először versekkel próbálkoztunk. Később, hogy lépést tartsunk a korral, leírtunk 

mindent, ami (és ahogyan) eszünkbe jutott. Még az érettségi előtt, irodalmi lap közölte 
egyik hosszabb írásunkat. 

Ezek után nehezen elhihető, hogy megbukunk az érettségin. 
De a pótérettségin kitűnőre vizsgáztunk. 
Ettől a hírtől vagy a megkocsonyásodott előzményektől infarktus végzett apánkkal. 

Mondják, semmit sem szenvedett. 
Magunkra maradtunk, árván. És mondjuk, villanyszerelőként dolgoztunk egy gyár-

ban, később sikerült bejutnunk látogatásnélkülire, teszem azt a filológiára. 
A sikeres államvizsgáról jövet, figyelmetlenül leléptünk valahol a járdáról, és elütött 

egy arra járó részeg motorkerékpáros. 
Meglátni és megszeretni a jóságos szemű fiatal orvosnőt pillanatok műve volt. 
De nemsokára házasságot kötöttünk egy skatulyából kihúzott tisztviselőnővel. 
Tegyük fel, hogy éppen akkoriban jelent meg az első könyvünk. 
Elhallgatták. Fiunk született. 
Feleségünk eltűnt egy építőtelepi mérnökkel. Végre sikerült egy valóban jó regényt 

írnunk. Közben valahogyan rászoktunk az italra. Tanárnak hívtak az egyetemre. 
Színdarabunk megbukott. 
Feleségül vettük legodaadóbb végzős hallgatónkat. 
De reménytelenül beleszerettünk egy virágárusnőbe. 
Mondjuk, hogy novellás kötetünkért valamiféle díjat kaptunk. 
Keserű gyász következett. Hó lavina ragadta el egyetemista fiunkat. 
Napilap szerkesztésével bíztak meg. Búskomorságba estünk. Kitüntettek. 
Jó? Rossz? Jó? 
Jóra mindig rosszat hozott a sorsunk. Vagy rosszra jót? 
Tudja-e valaki a helyes sorrendet? 
Ha jó az, hogy megszülettünk, akkor a halál rossz? Ha rossznak születtünk, jó a ha-

lálunk? Ki tudja, milyennek kell minősítenünk a saját kezdetünket? 
Igyekezzünk halálunk napjáig ezt eldönteni. Ha nem sikerül, jól nézünk ki! 
Kezdhetjük elölről!... 
 
Groteszk világban éltünk. Igyekeztem ábrázolni villanásnyi jelenetekben. Ez utóbbit 

Dusa Ödön is felvette műsorába. Az ilyen langyos, szőrszál menti politizálást engedhet-
tük meg magunknak. Azokat, akik szerkesztőségüktől távol éltek, mentesültek a kötele-
ző szemináriumok kínzásaitól, nem kellett „állást foglalnunk” a zavaros áradásokként 
folyamatosan hömpölygő pártdokumentumokat igenelve, de lelkiismereti kérdést jelen-
tett a szerkesztőségektől követelt „visszhangok” beszerzése. Az óvatosabb tudósítók 
baráti körükből tobozoztak olyanokat, akik nevükkel vállalták a nyúlfarknyi hozsanna-
szövegeket. Voltak olyanok, akik saját előre menetelük érdekében egy darabig vállalták 
ezt.   

– Úgy se olvassák! – nyugtatta az ilyeneket és magát az újságíró. A merészebbek 
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kitalált nevek fölé írták a kívánt ömlengéseket. Ha nem sikerült elhárítanom a szerkesz-
tő kérését, így tetem magam is. Sablonszövegekbe kevert mellébeszéléssel csitítgattam 
a magam iránt érzett undort. Sejtettem, hogy így tett szerkesztőm is, aki olykor a ké-
nyelmetlen feladatot magára vállalva maga írt, ollózott más lapokból csokornyi 
„visszhangot”. Mik voltak az ilyen apró hamisítások az társadalom egészét átszövő 
hazugságok mellett? A történészek hamisításai, a statisztikák hazugságai, az örökös 
győzelmi jelentések valótlanságai: csupa röhögtetően, groteszk tótágas életünket mutat-
ták. Ezért is adtam egyperceseim gyűjteménye fölé a Tótágas pillanatok címet. Kiadá-
sára persze nem gondolhattam. A kolozsvári helyi lap közölt néhány szelídebbet. Egy-
szer pedig, a nyolcvanak évek közepén, amikor Létay Lajos Központi Bizottsági gyűlé-
seken bizonyítgatta párthűségét, Szilágyi István az Utunk folyóirat főszerkesztő helyet-
tesi beosztásával élve megjelentette A Vízhányó dosszié című írásomat. 

 
A Vízhányó dosszié 
 
JELENTÉS  
Alulírott 21.21.21-es önkéntes, alázatos tisztelettel jelentem, hogy a saját fülemmel 

hallottam, hogy Vízhányó Géza, a helyi lap belső munkatársa szemtanúk füle hallatára 
kijelentette, hogy a hírlap „tele van fűrészporral". Nem sikerült kiderítenem, mire ala-
pozta ezt a kijelentését. Az eset egyelőre nem keltett felháborodást. V.G megfigyelését 
folytatom. 

NYILATKOZATOK:  
1. 
Vízhányóék lakásából napok óta villanydarálók monoton zúgását észleltük. Feltevé-

sem szerint sem kávét, sem cukrot, mákot sem, hanem csakis fűrészport darálnak. Ezt a 
következtetést meglehetősen jó szaglásomra alapozom. A feleségem is érzi a - szerintem 
már átható - fenyőgyanta szagot. 

Kőhányó Péter 
Vízhányó jobb oldali szomszédja  
2. 
Nem tudok semmiről. Vízhányó elvtárs főleg bort iszik. Ez szerintem magánügy. 

Mivelhogy nem közösségben, hanem főleg egyénileg fogyasztja. Cikkeit rendszeresen 
olvasom. 

Hóhányó Sándor 
Vízhányó bal oldali szomszédja  
3. 
Vízhányó Géza az említett napon azzal a számomra is megdöbbentő kijelentéssel 

lépett be a szerkesztőségbe, hogy „fél kilónyi fűrészpor"-nak nevezett kéziratával elké-
szült. Cikkét gondosan elolvastam, és kisebb húzásokkal leadtam. Mindenben megfelelt 
az előírásoknak. Igaz, színvonal tekintetében nem sikerült meghaladnia a sokévi átla-
got. Máskor jobban odafigyelek a felelőtlen megjegyzésekre. 

Hányó Lajos 
Vízhányó rovatvezetője  
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ORVOSI JELENTÉS: 
Vízhányó Géza, 52 éves újságíró alapjában véve egészséges. Mellbősége 110/l l 1. 

Szaporán lélegzik. Vérnyomása 16/8. Enyhén emelkedő tendenciát mutat. Gerincbántal-
mai, kezdődő gyomorfekélye és elhatalmasodó süketülése egyelőre még nem akadályoz-
za munkájában. Idegállapota labilis. Az agyröntgen vizsgálat kimutatta, hogy koponyá-
jában többek között háromnegyedkilós fenyőfatuskót hord. Műtéti beavatkozásra nincs 
szükség: felmorzsolódik magától. 

Dr. Doktorhányó Aliz  
VALLOMÁS: 
Alulírott Vízhányó Géza önbírálatilag kijelentem, hogy mások fejében a szálkát meg-

látom, a magaméban a gerendát nem. A „fűrészpor"  kijelentés - elismerem - tőlem szár-
mazik. Nemrég az egyik energia-takarékosságot támogató cikkemben a fűrészporos 
kályhák elterjedését bíráltam. Préselt fűrészporból ugyanis - ma már mindenki tudja ezt 
- kifizetődőbb hokedlit gyártani. Cikkem alapos és terjedelmes volt. Csaknem megtöltöt-
te az egész lapot. Jókedvemben mondtam, hogy a lap tele van fűrészporral. Őszintén 
sajnálom, hogy félreértésre adtam okot. Máskor jobban vigyázok.  

Vízhányó Géza 
hírlapíró    
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Az emlékirat részletet Budai Károly Erdélyi képek című  sorozatából  
vett képekkel díszítettük 



A botrány elkerülhetetlen volt. Annyira kellemetlen, hogy megyei pártbizottságnál 
jobbnak látták alapjában elfojtani. Feltűnő volt, hogy még felelősségre sem vontak. A 
főszerkesztő kitiltotta írásaimat a lapból. Szilágyi Istvánt nem tudom mivel büntették, 
távoli ismerősök voltunk, nem avatott be a fejleményekbe. Akkoriban jelent meg, szép 
tálalásban, gazdagon illusztrálva, néhány más groteszk egypercesem az egyik budapesti 
képeslapban. Azt hiszem ez valamiféleképpen védettséget jelentett. Az elhallgatástól 
különféle más alkalomkor is szenvedtem, de mert tudtam, hogy a hatalom, akár első 
regényem megjelenése után kilenc évig elhallgattatásomat célozza, túltettem magam 
rajta. Nem voltam egyedül, sokan másokkal így jártak el. Kipróbált fegyver ez minden 
időkben. Dusa Ödön egész estét betöltő versműsort állított össze Elismertek és mellőzöt-
tek alcímmel. Neves költők és ismeretlenek verseit sorakoztatta előadásában, és ezek 
egymásutániságából arra következtethettünk, hogy a bemutatott versek mondanivalójuk 
szerint osztályozhatók, és csakis az elfogult szemellenzősök és ajnározásra hajlamos 
sznobok ítélnek a szerzők kiléte és befutottsága szerint.  

 
Családi életünk nyugodt légkörének kialakításához szoros baráti kapcsolatokra volt 

szükségünk. Rá voltunk utalva, hogy egymást segítve szerezzünk minden szükségest 
konyhánkra: húshoz, tojáshoz, kávéhoz abban az időben csakis kapcsolataink révén ju-
tottunk. Még sört sem kaphattunk a megszokott módon, hanem például valamelyik kö-
zeli menedékháznak kiutalt mennyiségből, baráti felárral. Ha minden az államé, és mi 
vagyunk az állam – spekuláltak az emberek –, akkor jár nekünk annyi, amennyit észre-
vétlenül elhozhatunk termelőszövetkezetből, tyúkfarmról, élelmiszerraktárból, csapgyár-
ból, cipőgyárból, csavargyárból, aszfaltozó géptől, pékségből és mindenhonnan, ahol 
elmozdítható holmi akadt. Kialakult egy réteg, akik bennfentesek voltak: az eltulajdonít-
ható dolgokból, némi pénz vagy más ellenszolgáltatás fejében átengedtek valamennyit 
megbízható ismerősöknek, olyanoknak, akiknek hallgatásában bíztak.  

Az erkölcsi szabályokat a társadalom alakítja és ennek megfelelően már nem számí-
tott lopásnak, ha a katona visszalopta valamely leltárba adott felszerelését, a derékszíját 
például; a gyengén fizetett vágóhídi mészáros az őt motozó kapus nem érdektelen jóin-
dulatával, esetenként húsz kilónyi, testére aggatott színhússal sétált ki  munkahelyéről, s 
vetkőzött gatyára valamely közeli ismerős konyhájában, hogy aztán tömör telefonértesí-
tések nyomán a hálózathoz tarozók  pénztárcájuknak megfelelően kilós csomagokban, 
még aznap széthordják a „szerzeményt” a városban.  

Ősi hagyományainkat önkéntelenül követve, sokáig fennmaradtak városunkban a 
tízesek. Hússzerző csoportunkban, katonatársam, a keményen köpcös és mindig vörös 
képű Tosa Árpi, szervezésben is jó, tizedesünkként elismert, élelmes vezetőnk volt. Tőle 
kaptam feladatul, hogy alkalmakként valamely város közeli vásárban, a beszolgáltatást 
felügyelő csoporttársunk elnéző minősítésének fejében, a kiszemelt gazdától jutányos 
áron mázsás disznót vásároljon, amit ott helyben az ismerős mészárosa, úgymond szí-
vességből, szakszerű késdöféssel hirtelen elnémított, s miután a hízó kivérzett, további 
ismerősei segítségével betuszkolja bogárhátú Volkswagenem ülésektől megszabadított 
belsejébe. Nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy tízesünk harmadik tagjának udvarára 
szállítsam a zsákmányt. Egyszerű hozzájárulásnak tűnt ez, könnyű munkának, ha nem 
számítjuk, hogy az úton ellenőrökkel is találkozhattam, és a rend őreinek csodálkozása a 
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hiányzó anyósülést is teljesen elfoglaló illegális „utasom” miatt, a törvényszegőknek 
kijáró büntetéssel járt. Szerencsére egyszer sem ellenőriztek, és megúsztam egyszeri 
ijedséggel, amikor városunk határában egy nagyfejű fehér Yorkshire nagy horkanással 
felemelte fejét, fájdalmas pofával szemrehányóan nézett reám: „Te is fiam…” tekintettel 
méltatlankodott. Nyomban benyomtam a féket, kiugrottam a kocsiból, hogy önvédelem-
ből valamivel jól kupán verjem. De amíg jobb híján a kerékcseréhez használt kulcsot 
kerestem a csomagtartóban, a röfi nagy sóhajtással belenyugodott sorsába, végleg kivo-
nult az általa is joggal furcsállott furcsa világból. Azzal vigasztalódtam, hogy talán vala-
miféle büszkeséget is érezhetett közben, hiszen humanitárius okokból, figyelmes tizede-
lés várt reá. Tíz család ünnepi asztalára kerülni azokban az ínséges időkben, mindenkép-
pen dicséretes áldozat volt állat és ember részéről egyaránt. „Magasztos” sorsra ítélt 
élőlények voltunk akkoriban valamennyien, csak a „vágóhidak” különböztek némileg: 
az embereket szőröstől-bőröstől, nemzetiségre és hitükre való tekintet nélkül, sűrű pro-
pagandaböfögésektől kisérve falta, habzsolva zabálta a hatalom. 

Nem minősült lopásnak, ha a szegény cigány hajnalonként a termelőszövetkezet ku-
koricájával a maga zsákját tömte. Magam láttam, amint Érmihályfalván a központban 
lévő cukrászdába csopoprtosan igyekezve, a kapuban álló gazdáktól kávéra és kiflire 
való összeget kaptak a közösből szerzett gabonáért a cigányok. És jártam olyan lakato-
sok otthonában, akik, a „miénk a gyár” szellemében, ha mást nem, csavarokat, szegeket, 
alátéteket, apró szerszámokat, alkatrészeket, csiszoló anyagokat vittek rendszeresen haza 
munkaruhájukba rejtve, inkább csak dacból, azzal takarózva, hogy a különféle aprósá-
gok majd jók lesznek valamikor valakinek, valaminek. Vicc is született ebből. A tohani 
úgynevezett kerékpárgyárból, ahol riporterként csak a kiállító teremig juthattam, egyik-
másik élelmes dolgozó a rendre elcsent alkatrészeket otthon összeszerelve, csodálkozva 
tapasztalta, hogy kerékpár helyett géppuskával gazdagodott. 

A „kaparj magadnak” szokás vállalatok és intézmények között is virágzott. Brassó 
melletti hatalmas disznóhizlalda fél disznókkal fizetett a szomszédos vajgyár termékeiért 
és az ugyancsak közeli tyúkfarm látta el étkezdéjüket csirkével, tojással. A kolozsvári 
„tojásgyár” több Trabantnyi olyan tojásokkal kényeztette kivételezett barátait, amelyek-
nek dupla tojássárgája volt. Ezeket, amolyan selejtként továbbadták az arra érdemesek-
nek. Jótéteményük fejében a mi baráti körünkhöz tartozó városgazdálkodási aszfaltozó-
kat irányító a saját szakállára elrendelt különmunkában szépítette a farm udvarát. A tojá-
sok rejtjeles telefonüzenetekkel értesített ismerősökhöz jutottak: 

 - Húsz per kettőbe? A másodikra vagy a harmadikra menjek? – érdeklődött a szállító 
akkor is, ha földszinten vagy a tízediken lakó ismerősét hívta.   

- Várlak a bejáratnál! – szólt vissza az ismerős, ha bizonytalankodott, hogy két vagy 
három, kofrázsban húsz-húsz dupla tojását venne át. Az olcsó áruért kapott pénzből az-
tán bőven kitelt a házhozszállítás költsége és az egyik élelmiszerraktárban dolgozó barát 
szalámi-szerzéssel járó kiadásaira is jutott, mert az ilyen beszerzésekkel szövevényes 
kapcsolataink egyre bővültek és rengeteg mindenre kiterjedtek. Néha az volt az érzésem, 
hogy megfelelő összekötetéssel kaviárt, cukrot, csokoládét, új Daciát és szőke bomba 
nőt is beszerezhetett magának a pénzes ember. A közkedvelt Deák Ferenc utcai falatozó 
egyik kiszolgálója fagyasztott csirkékre szakosította magát. Ezek beszerzését végezte 
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folyamatosan baráti társaságunk számára. Titok volt, hogy mit adott és mit kapott érte. 
Egy Stockholmba menekült szövetkezeti beszerző ma is őrzi, a különféle aktivisták és 
belügyisek szeretőinek mellméretét, hogy mindenféle más szívességüket az üzletekben 
ritkán kapható, megfelelő Triumf - melltartókkal és csipkés alsóneműkkel honorálhassa.   

 
Királyhágó utcai gyerekkori játszótársaim, az asztalos Szabó Béla és Burcă Péter 

segítsége nélkül nem sikerült volna ízlésünknek megfelelően bútoroznunk lakásunkat. 
Már fiatal házas korunkban, színben és formában is más akartunk, mint szüleink, roko-
naink, ismerőseink. Bukaresti felső iskolai tanulmányaink idején, nincstelenségünkben, 
az egy színházba járáson kívül a kirakatnézés volt a legfőbb szórakozásunk. Ujjongva 
figyeltük, ha az üzletekben feltűnt valamely tömbház-lakásba illő könnyű és karcsú bú-
tordarab. Könnyűfából készült zsemleszínű berendezést álmodtunk a polgári lakásokban 
megszokott diófafurnéros, súlyos bútorok helyébe. Megegyeztünk, hogy asztalt nem 
állítunk a szoba közepére, mert nálunk nem a terített asztalt körül ülők vendégeskedése 
lesz a fontos, hanem valamilyen társalkodásra alkalmas kényelmes ülőhelyekkel bútoro-
zott tágas szoba, ahol nagyméretű könyvespolcunk áll. Pénzünk nem volt, ezért laká-
sunk tervezésékor a legszükségesebbekre korlátozódtunk. Tanulmányaink végén minden 
megtakarított pénzünkből két könnyű karosszéket vásároltunk, olyanokat, amelyeket 
Kolozsváron még nem igényelt a régi bútordivat. Hazautazásunkkor személyi poggyász-
ként szállítottuk, és szerencsénkre egy csavar híján épségben megérkeztek. Apósom 
csizmadia műhelyként használt elhagyott kamarájában tároltuk csaknem egy esztendeig, 
amíg a szerkesztőség segítségével lakáshoz jutottunk. Ehhez a két székhez igazítottuk a 
többi magunk szerkesztette bútordarabjainkat, amiket, két asztalosunkat ízlésük megta-
gadására bíztatva, sikerült elkészíttetnünk. Később ők is belátták, hogy a cellaméretű 
tömbház lakások berendezésére egészen más bútordarabok kellenek, mint, amilyeneket 
szüleink használtak vagy álmodtak csupán, mert diófafurnéros, fényesre lakozott bútor-
költeményekre fizetésükből az egyszerű dolgozónak sohasem futotta. A kispolgári, ese-
tünkben a kisiparos ízlést levetkezni, nekem s a feleségemnek is, szüleink világának 
tagadásával kellett. Életmódjuk ellen nyíltan nem lázadozhattunk, kötött a belénk nevelt 
tisztelet, de a lakásberendezésről folytatott vitáinkban merészen ellenük fordulhattunk, 
az ízlések elismert különbözőségének jogán. 

 
A hetvenes évek elejétől legalább három baráti körhöz tartoztam családostól. Az 

elsőhöz akkor kapcsolódtam, amikor 1969 szilveszterén megismertem feleségemet, Pa-
izs Margitot, az egyik barátnőjénél rendezett mulatságon. Pálfi Mircsa (akkor még így 
írtuk a nevét) vitt oda, őt Regéczi Emil hívta, azzal a kikötéssel, hogy a házigazdához, a 
neki kedves Nusihoz ne közeledjünk. 

- Lesz ott több, udvarló nélküli lány, velük szórakozhattok – biztatott. Így történt.  
Két ikerlány közül az egyik, talán már akkor sem tudtam melyik, hajnal felé ölembe 

ült, aztán kivonultunk a tömbház fagyos belső udvarára csókolózni.  
Paizs Margit iskolatársa és barátnője volt Nusi. Szegény családból való, aprótermetű, 

mozgékony teremtés. Baba, mert így szólították Paizs Margitot, kisiparos csizmadia 
lányaként, felsőrendűsége tudatában, mindenben segítette, támogatta Nusit, aki élelmes-
ségével, apró szolgálataival, aminek saját maga számára szerzett hasznáról sem felejtke-
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zett meg, híven szolgálta barátnőjét.  
Baba Marosvásárhelyen szerzett gyermekgyógyászati asszisztensi diplomájával ha-

zatérve, társaságot keresett. Előbb egyik teltkarcsúságával is hozzá hasonló, polgári kö-
réhez inkább illő, középiskolai társa társaságát választotta, akinek motoros udvarlója 
volt. Akkoriban középosztálybeli rangot jelentett az, ha volt mivel kimozdulni a város 
unalmából. Az élményekkel tele kirándulások vonzották a lányokat, a motorozó fiatal-
embereknek pedig másoknál nagyobb lehetőségük volt az udvarláshoz. Abban az időben 
autós kirándulásokról még csak álmodtak a fiatalok. Baba barátnője motoros udvarlójá-
nak motoros barátja volt. Négyesben még érdekesebb volt a szórakozás. A Baba szülei 
is szívesen fogadták és mérnöki rangra emelték, úrnak szólították a lányuknak udvarló 
műszaki egyetemi technikust, de néhány kirándulás után Baba ráunt a motoros fiúra, s a 
szakítás gondolatával került Nusiékhoz, a szilveszteri mulatságra. Találkozásunkat meg-
írtam életrajzi regényem első kötetében. 

 Az új esztendő vége felé egybekeltünk, ugyanazon  évben Regéczi Emil is nőül vet-
te Nusit. A körülöttük szerveződő baráti körbe kapcsolódva, többnyire ismerőseikkel, a 
bőr- és a cipőgyárban dolgozó fiatal házasokkal töltöttük szabadidőnket: a férjek heti 
egy két alkalommal kártyáztak, a nők jókat főztek és dumcsiztak. Felváltva vállaltuk a 
házigazda szerepet. Így ment évekig. Rendre mindenikünk lakáshoz jutott, sorba láto-
gattuk egymást. Nemcsak vendégeskedtünk, hanem vasárnaponként, télen-nyáron kirán-
dultunk, kiadós városkörnyéki sétákon élveztük a friss levegőt, gyönyörködtünk a Ko-
lozsvár környéki változatosan szép tájban. Labdáztunk, tábortűznél szalonnát sütöttünk. 
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Estére választott kirándulóhelyünk közelében lakó egyik családnál kötöttünk ki, nagyo-
kat zabáltunk, táncoltunk, szórakoztunk. Egy építkezési technikusnál, akinek a felesége 
a gyári kantin felelőse volt, és szeretett jókat főzni, szívesen időztünk, amikor a Monos-
tor közeli erdőt jártuk. Regécziékkel pedig a Györgyfalvi út végi lakásukból indultunk a 
Feleki hegy aljában kirándulásokra, oda, ahol a patak mentén azok a gömbölyű homok-
kövek teremnek, s melyekből időnkét apósom Györgyfalvi úti házáig cipeltem, s még 
Tasnádra is került egy emberfej formájú darab, bútoraimmal és könyvtárammal együtt, 
amikor Svédországba indultam.  

Miután a Donát negyedbe költöztünk, a Szamos folyó és a Nádas patak vízválasztó 
részén fekvő Hója erdőn túl, a Bácsi-torok szurdokáig is elmerészkedtünk.  

Átlagos polgári színvonalon zajlott az életünk, alig észrevehetően pubertáskorba 
értek a gyerekeink, megosztottuk nevelésük gondjait is. Regécziék nem akartak gyere-
ket. De társaságunkba tartozott csínos munkatársnője, aki szakszervezeti elnökségig 
jutott román férjet választott élettársul, akit kedveltük egyszerűségéért és azért is, mert 
jelenlétében nem kellett románra fordítanunk a társalgást, elfogadta, hogy illik a társa-
ság többségének nyelvén szólni, tört magyarságát szívesen segítettük gyorsfordításaink-
kal, vegyes beszédünkkel. Második gyerekük kissé Regéczire hasonlított, de ez senkit 
sem zavart, és a gyermek növekedésével Regéczi kiélhette ösztönös nevelési hajlamát, 
foglalkozhatott a család mindkét fiúgyermekével.  

Társaságunkba tartozott a bőrgyár kantinfelelőse is, amíg valami elszámolási hibá-
ból keletkező hiány miatt félévre nem letöltendő fogházra ítélték, és talán ezért, vagy 
másért villanyszerelő férjét sem engedték második alkalommal, jó pénzes afrikai mun-
kára. Önérzetes emberek voltak, sajnáltuk, hogy kimaradtak társaságunkból. 

A Stanca szanatórium mellett kaptunk egy szobás lakást, Baba várandóságának iga-
zolásával jutottunk előbbre a szerkesztőség lakásigénylőinek listáján. Nekünk Kül-
Magyar utca volt az akkori Lenin út, ahova a szerkesztőség fiatalabb tagjaival, Bazsó 
Zsigával, Orbán Ferivel, Sinkó Zoliékkal, Nits Árpiékkal és a Bazsóéknak ismerős, egy 
gyermekes Lokodi családdal kerültünk közelebbi barátságba. Miután a Györgyfalvi 
negyedbe költöztünk, szilveszteri és egyéb mulatságainkat együtt rendeztünk. Érdekes, 
hogy régi osztálytársammal, Nagy Karcsival, és még a gyerekkoromból ismert Kiss 
Jánossal, a sportos László Fricivel és a Pata utca végi lakónegyedben, a szomszédsá-
gunkban felnőtt Cseke Gáborral csak amolyan munkaköri kapcsolatig jutottunk. Nagy 
Karcsi megmaradt a maga proli-társaságában, Kiss János és felesége valamiféle nyájas 
polgári felsőbbrendűséggel inkább egyetemi tanárok és befutott írók társaságát kereste, 
László Frici a sajátos bohémkodásainak csapongó világában, harsány természetének 
engedve, mindenütt ott volt egy darabig, amíg bírta az italozást. Valójában régi Ref. 
kollégiumos osztálytársaival érezte igazán jól magát. Cseke Gabit a magyarfenesi kő-
műves-gyerekből történelem végzettségű újságíróvá és íróvá érett Bazsó Zsiga egyenes-
sége és falusi szívóssága vonzotta. Ha rövid, de tetszetős tudósítói munkája nyomán 
nem viszik fel az ifjúsági lap fővárosi szerkesztőségébe, Bazsó Zsiga társaságában bi-
zonyára én is közelebb kerülhettem volna hozzá. Valószínűleg nem családostól, mert 
mezőségi faluból származó egyetemi évfolyamtársa, akit feleségül vett, és akinek a 
tanári hivatás helyett meg kellett elégednie a szürke háziasszony sorssal, amit beletörő-
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déssel, nekem úgy tűnt, felsőbbrendűségének tudatában falusiasan megkeseredve vég-
zett, alkalmatlannak tették a barátkozásra. Ez a nőiességében is elszürkült asszony Bu-
karestben sem mutatott elég hajlandóságot a főszerkesztő nejétől elvárható kapcsolatte-
remtésre. Olyan egyszerre jó és hibás hátteret biztosított főnökünknek, amellyel, végül 
papucskormányzásának hatásával az átlagosnál mindig is lelkesebb és fiatalosan küzdő-
szellemű szerkesztői közösségünk életében a langyos lemondást és irányvesztést siettet-
te.  

 
(Van jogom ilyen megállapításaimat papírra vetni? Újraolvasom, amit ebben a kötet-

ben eddig írtam. Csupa általános megállapítás azokról, akik befolyásolták mindennapja-
imat, megnevezni sem merem többüket, mert félek, itt-ott sarkos véleményem bánthatja 
őket, bántja emléküket. Pedig abban, ahogyan akkor láttam őket és azt, hogy ma mit 
gondolok róluk a magam szépítetlen megmutatásának eszközeként kívánom használni. 
Nem titkolhatom, hogy miként vélekedtem ismerőseimről, azokról, akik akarva, vagy 
akaratlanul befolyásolták közösségi munkánkat. Megállapításaim bizonyára amolyan 
féligazságok, hiszen a családjának élő főszerkesztő asszony küzdelmes életének csak 
árnyékát láttam – gondolom –, de közben azt is nehezményezem, hogy férje szerkesztő-
ségi barátsága miért nem folytatódhatott családi kapcsolatainkban is. Tamáskodom, de 
nem találok más utat, mind a szívből mindent kibeszélés gyakorlatát. Átértékeléseim-
mel együtt régi véleményeimet sem takargathatom. Nem szépíteni igyekszem a múltat 
és magam, hanem rögzíteni, akár a régi fotókat szokás előhívás után rögzítő folyadék-
ban fürdőztetni, hogy a valóságot az utánunk következők számára megörökítsük. Em-
lékszem, amikor titkos naplóm, a Faragott fájdalom könyv alakban megjelent, büszke 
voltam arra, hogy másokkal ellentétben – többen is a régen történteket a rendszerváltás 
után felidézgették, és azt bizonygatták, hogy már akkor régen, pont úgy gondolkodtak, 
mint a gyökeresen megváltozott körülmények között – nem változtattam szövegemen. 
Benne hagytam többek között azt a megjegyzést is, miszerint baráti körünk két virágos 
kedvű tagja az egyik hajnalon csengetett ajtónkon. Jópofáskodásukat nem vettem zo-
kon. Naplómban is csak egy odavetett közömbös mondat emlékeztetett a történtekre. A 
ludas fel sem vette, de az érzékenyebb, neve említése miatt megsértődött. Örömmel 
nyugtáztam ezt, hiszen sértődöttségének üzenete az volt, hogy kissé szégyellte tettét. 
Reméltem, hogy a szókimondásom barátságerősítő, de nem így történt. Tüske lett belő-
le, sebét az idő eddig sem gyógyította. Tanuljak a példából? Képtelen vagyok rá. Az 
apróságok elhallgatása végül is halványíthatja a teljes igazságot. Ismételten bíztatom 
magam a mindent kibeszélésre. Hiszem, hogy az olvasó képes a megkülönböztetésre, 
amit írok, az csakis a magam igazsága, csupán jóindulatú mérlegeléssel lehet elfogadha-
tó. Ismételten olvasom a magam előbbi sápadt szövegét, és rádöbbenek, hogy az ilyen, 
egyik egypercesemben „fűrészpornak” nevezett, nehezen olvasható íráshoz hasonlóak, 
ezért születhettek az átkos múltban, mert hiányzott szerzőjükből az őszinteség. Ezek az 
általánosító, nevek és jelzők nélküli mondatok, a mostaniak és a régen beidegződöttek 
úgy jönnek létre, hogy a belőlem kitüremkedő tapasztalatok és szókimondó vélemények 
elé különféle hangfogókat állítok. Akkor a politikai fejtágítókon és szerkesztőségi érte-
kezleteken elhangzott figyelmeztetések, megfellebbezhetetlen „ukázok”, a pályánkon 
való előremenetelünk céljából kikényszerített megalkuvások, a cenzúra piszkálódásaitól 
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való félelem, ma pedig személyekre szabottan a „bizonyára tévedtem”, a „véleményen 
erősen szubjektív”, a „miért bántanám”, a „nem ez volt az erős oldala”, a „mindnyájan 
esendőek vagyunk”, a „mit tettem volna a helyében”, a „ma másként gondolná, másként 
cselekedne”, a „megszenvedte, megbűnhődte már” és még száz hasonló kétely visszatart 
attól, hogy kimondjam nyers véleményem.  

Kedves emlékeim között babusgatom azt a szöveget, amit egy kolozsvári gyárigaz-
gató íróasztala mögött, az akkor kötelezően kifüggesztendő diktátor képe helyén láttam: 
„Ha valamely feladat számodra kényelmetlen, tudom, száz okot találsz arra, hogy indo-
kold, miért nem teljesíthető.”  Úgy érzem az ilyenfajta viszonyulásból kiinduló „bölcs” 
hallgatás is kisebbít, nem engedi, hogy megismerjenek, nem teszi lehetővé, hogy a ma-
gam igazát ütköztethessem a másokéval. Állóvízzé válok, pocsolyává, magában sava-
nyodó világomban senki leszek, ha én is mindegyre beveszem az érzéseimet gátló, sar-
kos véleményeimet langyosító nyugtatót, amit írás közben tablettákként nyelnek minda-
zok, akik káros szenvedélynek hiszik a kitárulkozó őszinteséget és mindenkivel jóba 
akarnak lenni. Ilyenformán szövegeim menthetetlenül a semmit mondás szürke takarója 
alá kényszerülnek.  

Egy politikusnak tehetségtelen, befutott költőtársamtól a politikai nagy nekifeszülé-
sek idején hallottam egy intézmény élére állítandó jelöltről: „Az a furcsa, hogy ő min-
denkivel jóban van…” Régen az ilyen emberre mondták, hogy pacifista, megalkuvó. A 
békés egymás mellett éléshez megalkuvás kell? Ugyanakkor figyelmeztetés fenyeget: a 
szókimondás nem születhet gyűlöletből. A magunk véleménye bármennyire is erősnek 
és szilárdnak tűnik, csak egy a sok közül. Ennek tudatában nem szentencia, nem végzés 
a magunk kimondott igazsága.  

Hiszem, hogy nyitottságunkkal elkerülhetjük a gyűlölködést és mindig készen állunk 
a teljesebb igazság befogadására. Szándékom szerint, regényes életrajzomban hús-vér 
embereket szeretnék ábrázolni, s magam igazságtalan véleményeinek súlya alatt tévedé-
seimet láttatni, hogy talán a mások számára is tanulságosan számon kérhessem magam-
tól a velem történtek tanulságaiból építkező és életutamat meghatározó emberismere-
tem.  

A sorstársainkhoz való viszonyulás folyamat, életünk végéig kötelességünk. Örökös 
mérleg, amely az utánunk következőknek is tanulságul szolgálhat.)  

 
Egyre gyarapodó kapcsolataim révén, csaknem észrevétlenül, a szükség által diktál-

tan kialakult egy másik társaságunk: közös gépkocsis kirándulásokra vállalkoztunk. 
Kisbányára autóztunk hétvégi sátortáborozásra, nyári vakációban pedig a biharfüredi 
magaslat közelében kialakult mesterséges lesi tóhoz, máskor a visói hegyekbe, vagy az 
országot átszelő leghosszabb úton a tengerpartra és a deltai csodavilágba. A társaság 
középpontja Eszényiék voltak.  

Eszényi, akit  közeli kismerősei Putyurinak szólítottak, Szamosújvárról származott, 
ahonnan szorgalmat, pontosságot, szavahihetőséget hozott magával. És szomszédoktól 
tanult örmény szokásokat. Az angadzsabor levest tőlük vettük át, és kaptunk hozzá ere-
deti „hurut”-ot, amellyel ezt a közkedvelt ételt ízesítettük. Jó volt ez mindenféle húslé-
be, ezért hosszú és napos erkélyünkön magam is hetekig érleltem a savanyú tejet és főz-
tem sűrű, darált petrezselyemlevéllel szürkészöld pasztát belőle. Arra is megtanított a 
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Putyuri felesége, hogy ne apró kúpformába szárítsam, hanem üvegkannákba tároljam, 
így használatkor könnyebben feloldható a leves öntethez szükséges friss tejfölben.  

Eszényi, a városgazdálkodás mérnöke, kitűnő szervező volt, széleskörű kapcsolatai és 
segítőkészsége révén kedvelt ember, értett a gépkocsijavításhoz is. Többnyire a 
tordaszentlászlói tiszteletes autójavításhoz szükséges szerszámokkal felszerelt csűrjében 
végeztük a különféle javításokat, ócska kocsiink egyre sűrűbben szükséges karbantartási 
teendőit, hogy időt-, és pénzt rabló, megbízhatatlanságuk miatt idegeinket is próbára 
tevő gépkocsijavítók kénye-kedvét elkerüljük.  

Nem tudom miként került ebbe a társaságba családostól a párttörténész. Bodea. Vala-
mikor a Dermata gyár lakótelepén Bogyának ismert családból került ki, apja pártaktivis-
ta lett, Nagybányára költöztek, ahonnan egyetemre visszakerült szülővárosába. A mára-
marosi megye jómódú párttitkárának fia történésznek tanult, vidám diákélete volt. Hirte-
lenszőke magyar évfolyamtársát vette feleségül, otthon magyarul beszéltek. Könyvet 
lehetne írni arról, hogy ez a szép beszédű, kettős identitású fiatalember, a romániai mun-
kásmozgalom zömében erdélyi magyar részvevői életének és az erdélyi munkásmozga-
lom főként magyar nyelvű dokumentumainak tanulmányozásától miként jutott a valósá-
got messze elkerülő ultra nacionalista, hamísított magyarellenes szövegek társszerzőjé-
nek szerepébe. Pályáját kifogástalan káderlapja, beszéd- és íráskészsége könnyítette. 
Lakásgondja sem volt. Ismeretségünk elején a Magyar Színházzal szemben, a Fellegvár 
aljába épített Szamos-parti korszerű tömbházak egyikében kapott lakást. Később, amikor 
két lányuk után útban volt harmadik, nagy örömükre fiúgyermekük, átkerültek a Szamos 
jobboldalára, a stadion és a sportcsarnok közé épített tágasabb új lakásba, ahol később 
főnökének Vajda Lajosnak is juttattak lakást. Megismerkedésünk után a vele való 
együttműködés eredményeképpen vált lehetővé az Ifjúmunkás félévszázados hivatalos 
megünneplése. Ennek kapcsán érdekeltként közelítettem hozzá, hiszen több közhasznú 
könyvet terveztünk: az Ifjúmunkás történetéről, a második világháború hőseinek emlé-
kezetéről, az Magyar Dolgozók Országos Szövetsége megalakulásának 50. éves évfor-
dulójáról. A házsongárdi temető kétnyelvű útikalauzának összeállítását is megkezdtük. 
Pályáját a piszkos politika elleni gyenge ellenállása és fokozódó alkoholizmusa miatt 
egyre durvább román nacionalista törekvések határozták meg, melyhez kapcsolódva 
átmenthette magát a rendszerváltás utáni időkre. Haláláig a kolozsvári rádió kegyeltje-
ként a nemzeti érzések elfogult szószólója volt. II. Károly román király ellentmondásos 
személyiségéről, botrányos magánéletéről és intim kapcsolatairól írt, többnyire idézetek-
ből összeállított könyvével keltett érdeklődést, de a kritika szerint történészként nem élt 
a lehetőséggel, hogy a király alakját szélesebb politikai és diplomáciai közegbe helyezve 
értékes következtetésekhez jusson. 

Felfelé törekvésében, a diktatúra idején, számon tartotta és látogatta az illegális kom-
munistákat. Apám révén így kerültem és is látókörébe. Ideig-óráig sokan mások is úgy 
vélték, hogy régi párttagok közelébe kerülve előbbre juthatnak pályájukon. Miután ta-
pasztalták, hogy az „öreg harcosok” nem többek holmi kirakatbábuknál, érdeklődésük 
csappant. Bodea I. Gheorghe (az I. betűvel megyei párttitkár apjának kívánt emléket 
állítani) magánéletében kedvelt, érzelgős, szoprán hangján szívesen áriázó társasági em-
ber volt, a vegyes házasságúaknak is példamutatóan családja eleinte kétnyelvű, az erdé-
lyiséget magáénak valló, a nemzetiségek közötti testvériséget hirdető, de a politika háló-
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jában mégis a román felsőbbrendűséget tápláló, a gyűlöltséget is megengedő volt. Fáj-
dalmasan tragikus az ő története, önkéntelenül is menekülök a gondolattól, hogy írnom 
kellene róla. A gyenge elvű, kirakat emberek mindig zavarba hoznak. Még akkor is, ha 
a román politikai életben évszázadra visszamenőleg láttuk és megszokhattuk a köpe-
nyegfordításig menő libikókázás gyakorlatát. A karrierizmusra hajlamosak mindenre 
elszántságában csapódik le az ilyen, saját elveiket is felülíró politikától fertőzött er-
kölcstelenség. Pontosan megegyező ez a mi törtetőink viselkedésével. Ők is a maguk 
érdekében olykor a mámoros hazafiság és a felszínes vallásosság maskarájába öltözve 
törtetnek tűzőn-vízen át, gátlástalanul a polgári életvitel egyre magasabb fokára vágyva. 
Amikor az emberi magatartás folytonos változásairól beszélünk, ezt inkább a javulás 
lehetőségének képzeljük. Pedig, ha kellőképpen és folyamatosan nem vizsgáljuk, és 
nem igazítjuk cselekedeteinket, nemcsak hogy jobbak nem leszünk, de fokozatosan és 
észrevétlenül elaljasodunk. 

Utólag visszagondolva akkori magamra, úgy tűnik nemcsak a párttörténész kereste 
társaságomat, hanem én is az övét. Meggyőződésem, hogy ha nem román párttörténész 
írta volna az Ifjúmunkás múltjáról szóló tanulmányokat, (az egyik az ACTA MVSEI 
NAPOCENSIS XIX. kötetben is megjelent Date noi despre Uniunea Tineretului 
Muncitor din Ardeal si Banat 1921-1923 címmel), állami ünneplésünkre nem került 
volna sor, szóba sem jöhetett volna. De a párt történetébe ágyazva, és az 1920-as évek 
elején, a román közigazgatást megtévesztendő taktikai meggondolásból, Albani Tiron, 
első névleges főszerkesztőnk szerepének felnagyításával, félévszázados évfordulónkat 
megelőző évben közölt cikksorozatunkkal, visszaemlékezések sűrű közlésével, majd a 
Matinéinkon bemutatott laptörténeti vándorkiállításunkkal sikerült felülírnunk akkor az 
egyre nyíltabban erősödő pártvezetés magyarellenességét. Nyilvánvaló, hogy Bodea 
közreműködését nem díjazta a hatalom. Hatvanadik évfordulónk már nem kaphatott 
nyilvánosságot, és a MADOSZ évfordulóra tervezett és befejezetlenül maradt kötetünk-
re fordított munkánk is kárba veszett, mindössze néhány részletét hasznosíthattuk új-
ságcikkeinkben. 

Bodea tragikus sorsához az is nagyban hozzájárult, hogy egyetemi tanulmányai után 
a Párttörténeti Intézet kolozsvári fiókjához került. Három magyar kutató dolgozott ott 
Vajda László vezetésével, aki a vlahicai bánya történetéről írt könyvével vált ismertté 
szakmájában. Tiszteletreméltó kutatót ismertem meg személyében, lányát, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház fiatal művészét, pályája kezdetén bemutattam lapunkban. 
Bodea egyik munkatársa jó előadóként és egyre súlyosbodó alkoholizmusáról volt hí-
res, a másikról futólag kialakított véleményemet erősen befolyásolt az, hogy magam 
láttam, valamelyik új tanulmányát régebbi nyomtatott írásainak részleteiből, soronként 
ollózta ki és ragasztotta egybe. A párttörténeti intézet fiókja, kényelmes munkahely 
volt, tágas központi irodával. Jövője nem volt. Annak ellenére, hogy új vezetőjeként 
csakis Bodea jöhetett szóba, tekintettel a kutatók nemzetiségére és a mindenben meg-
mutatkozó, mindenre kiterjedő általános központosításra, a fiók előrelátható bezárása 
bekövetkezett. Észrevétlenül szűnt meg, mint sok más központosításnak áldozatul esett 
intézmény. Legfiatalabb kutatója a fővárosi intézethez tartozva, igyekezett hazafiasabb 
témákkal igazodni az elvárásokhoz. Azt hiszem így került neve annak a nyíltan magyar-
ellenes tanár könyvének fedőlapjára, amely a jóérzésű értelmiségieket felháborította, s 

6128                                                        Irodalom 



mert a tévedéseit és csúsztatásait számon kérő írásbeli kérdéseimet elhallgatta, végleg 
szakítanom kellett vele.  

Utolsó közös megnyilvánulásunkra akkor került sor, amikor Csép Sanyi történet-
szemléleti tévé vitára buzdított, s amelynek forgatására, védettségünkre gondolva, a 
Bodea lakásán kerített sort. A házigazdán és a riporteren kívül Varró János és én ültünk 
a „kerekasztal” körül. Négyünk szövegeiből csak arra emlékszem, hogy az érem két ol-
dalának példájával a történelem teljesebb ismeretét, a kisebbségek történelmét hiányol-
tam. Bizonyára még megvan a román tévé magyar adásának archívumában félórás be-
szélgetésünk filmje. Ha újra láthatnám, lemérhetném mennyire voltunk bátrak, szóki-
mondók. Hajlok rá, hogy kiérződik belőle valamiféle akkor lehetséges ellenállás. Furcsa 
társaság voltunk. Mai szemmel, mai tudással mérhetően is valóban különleges emberek. 
Csépről akkor még nem tudtam, hogy papnak készült, Bodeáról, hogy román nemzeti 
büszkeségében magyarellenességig jut, a Duna-deltai uszálybörtönben halálra éheztetett 
Varró Jánosról pedig nem sejtettem, hogy kényszeredetten besúgást is vállalt. A magam 
sorsában pedig nem láthattam a fiam halálával járó megpróbáltatásokat. Összeszorított 
szájjal mondtuk a magunkét, a ki nem mondhatót.  Az országra nehezedő diktatúra em-
bertelensége ellenében, mint macska a forró kását, kerülgettük az igazságot, mindeni-
künk otthonról hozott becsülete diktálta kidekázott ellenállásunkat. Ki kell derülnie eb-
ből a filmből, még akkor is, ha az adásba kerülő megvágott filmet felére kurtították, 
hogy nem voltunk vakok, nem voltunk szánalmasan gyávák, hanem a sokféleképpen 

Irodalom                                                       6129 



fenyegető diktatúra ellenében legalábbis óvatos szókimondók. Tévéseink is megtanítot-
tak a kényszerítő körülmények között sajátosan, a „sorok között írni”. 

 
Kiránduló és szilveszterező csoportunkhoz tartozott egy mérnöktanár családja a 

szomszédunkból?  Időnként mások is mellénk csapódtak. Az egyik kisbányai sátorozá-
sunkkor magyarországi vendégek is velünk tartottak és „nemzetközi”gulyásversenyt is 
tartottunk, amit nagy büszkeségemre, megnyertem. A köménymag ízű, disznó- és mar-
hahúsból készült sűrű gulyásba, saját találmányomként, kemény laskatésztából 
„párnácska”formájú falatokat főztem. Ez az apró érdekesség hozta meg számomra az 
elismerést. Azóta számtalanszor, félszáznál nagyobb adagban, itt Svédországban is si-
kerre vittem receptemet.  

Eszényiék társaságában találtuk a szomszédunkban lakó, két gyermekes házaspárt. A 
férj tudálékosságát fitogtató, jó megjelenésű, szigorú embernek mutatkozott, műszaki 
mérnökként a gyári munkánál többre, értelmiségi körökbe vágyott. Amikor a pártpoliti-
kai határozat az iskolákat az ipari termelés szolgálatába parancsolta, és mérnököket irá-
nyítottak a középiskolákba, pályát váltott, egy darabig jól érezte magát a tanár szerepé-
ben. Társaságunkban nyílt titok volt, hogy hiányzó pedagógiai képzettsége családjában 
is megmutatkozott, pubertáskorú fiával hadilábon állt, felesége panaszolta, hogy a gye-
rek az idegösszeroppanás határán áll. Férje végül a tankönyvkiadásban gyümölcsöztette 
tudását. Felesége alacsony, gömbölyű háziasszony, apró műanyagalkatrészeket gyártott 
otthon, és folyton panaszkodott, hogy sehogy sem jönnek ki a tanári fizetésből. Időnként 
segítségemre szorultak, néhány alkatrészekkel tele zsákot szállítottam Trabantomon 
munkaadójának… Harmadik emeleti lakásunkból ráláttunk földszintes lakásukra. Az 
asszony időnként átjött hozzánk kölcsönkérni, de közelségük nem segítette igazán baráti-
ra velük való kapcsolatunkat. Csoportos együttléteinken kívül, ahonnan, mert nem volt 
kocsijuk, néhányszor Trabantommal hazaszállítottam őket, nem látogattuk egymást. Is-
meretségünk mégis tanulságosnak mondható, mert mások hibájából tanul az ember. Nem 
tudom, hogy nevezhetem viselkedésüket hibának. Mások talán észre sem vették. Mi, a 
sors furcsaságát nyugtázva, a szerencse forgandóságán csodálkozva, irigység nélkül ta-
pasztaltuk, hogy visszatetsző viselkedésük ellenére, életük gyökeresen, már a rendszer-
változás előtt változott. Házat örököltek a Kőváry telepen, Vlahuță utcai lakásuk fölösle-
gessé vált. Amikor az Erdélyi Könyves Céh-et alakítottuk (nevét Domokos Géza támo-
gatásával magam javasoltam), ismerősünk lakását az intézmény irodájának ajánlotta. 
Tájékozatlanságát mutatta, hogy nem vett tudomást arról, hogy az RMDSZ vezetéséért 
folytatott harcot, a két Géza vetélkedése fölött, Béla nyerte, s így az erdélyi magyarság 
küzdelmeinek irányításában nem a fővárosi és nem a kolozsvári központ hívei, hanem a 
marosvásárhelyiek kaptak nagyobb szerepet. Oda kerültek a magyarországi anyagi segít-
ségek is, és az az irányító szervek mellett az olyan művelődésben hangsúlyos intézmé-
nyek, mint az Erdélyi Könyves Céh. A NIS Könyvkiadó megbízottjaként magam is részt 
vettem az alakuló gyűlésen. Undoromat nehezen türtőztettem, miközben könyves köz-
ügyeink vitájában lakását valutáért erőltetetten ajánló ismerősöm ismételt közbeszólásait 
hallgattam. A saját érdekükben törtetők mindenütt ott voltak akkor, ahol valamire ráte-
hették a kezük. A Mircea köréből ismert mozgáskorlátozottként Trabanthoz jutott isme-
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rősöm kihasználva a magyarországiak adakozó kedvét, sűrűn látogatta Budapestet, és 
azzal dicsekedett, hogy adományokkal tele kocsival tért vissza. Visszatetszésünk nem 
érdekelte. Élelmesnek mondta magát. Később, miután valamelyik magyar egyesület 
nevét felhasználva jelentős támogatást kapott, lebukott az ellenőrzésen és talán szégye-
nében nem mutatkozott baráti köreinkben. Mérnökünk hasonló indíttatású volt, a válto-
zások után, a kiadója képviselőjeként szerzett magyarországi könyv- és számítógép 
ajándékokkal busásan gazdagodtott. Semmiben sem láttak hiányt. Svédországba költö-
zésemkor ismerőseinknek ajándékoztam mindent, amit nem menekíthettem Tasnádra. 
Nekik hatalmas agyagedényben, terebélyes citromfánk jutott. 

 
Vladár Pali a hulladékbegyűjtő vállalat kopaszodó mérnöke, örökké vidám ember, 

felesége kicsi, idegbajával küszködő asszony, akinek ártott az ital. Palinak nem. Kirán-
dulásainkon sajnálattal tapasztaltuk ezt. Az asszony kimaradt társaságunkból. Elváltak. 
Pali, egy tordai, csupa szív, mindenben segítőkész, de mert első férjénél hagyott gyere-
keit féltette, a kétségbeesésig önmarcangoló asszonnyal költözött a közelünkbe, édes-
anyja bővíthető lakásába. Velük sem kerültünk közelebbi kapcsolatba. De feleségem 
halála után nem hagytak magamra, baráti érzésük melege, önzetlen segítségük rendkí-
vül jól eset. „Átugrottak” hozzám, az asszony kezdeményezésére nagytakarítottak, ta-
pintatosan, szinte észrevétlenül alakított vidám órákat töltöttünk együtt. Közös kirándu-
lásaikra is elcipeltek. Akkoriban tompa érdektelenség borított. Szánalomból vittek ma-
gunkkal. Barátságból. Mint fiam halála idején, amiről még most sem akaródzik írnom, 
pedig éppen akkor történt, amikor azt hittem, mint mondani szokás: egyenesbe jöttünk. 
A hetvenes évek végén elég rendes lakásunk volt. (Jelenlegi svédországi garzonom 
lakterülete csaknem akkora, mint Vlahuță utcai háromszobás lakásunknak.) Akkoriban 
jutottam én is Fazekas János miniszterünknek köszönhetően, a magyar újságírók sorá-
ban először új kocsihoz. Trabant kombit választhattam, amely megfelelt négytagú csa-
ládomnak, és kétévenként a nyári vakációk idején a Német Demokratikus Köztársaság-
ba is elmerészkedtünk.  

 
A nyolcvanas évek végéig életvitelünket meghatározó baráti társaságaink légkörét 

felidézve, mindegyre előre-hátra ugrik emlékezetem, az időrendi felidézést önkéntele-
nül felülíratja velem társaim mai emlékezete. Miközben akkori történéseinket látom, 
máig öregedett képük is felvillan, egyikük-másikuk jóságosabbnak mutatkozik most, 
mint évtizedekkel ezelőtt, a szókimondók csendesedtek, a furfangosak kifinomultab-
bakká váltak, de alapvetően nem változtatott rajtuk az idő. Hajlok rá, hogy engem sem 
fordított ki régi magamból a sorsom által meghatározott élet. Bíztatom magam: az idő-
nek az a dolga, hogy javítson mindnyájunkon. Ma furcsának találom, hogy többnyire 
ösztönösen a különféle beszerzések megkönnyítésére és a különféle szórakozásra 
(kirándulás, természetjárás, kártyázás, lakomázás) alakult csoportosulásainkban nem 
politizáltunk, nem vitatkoztunk világnézeti és hitbeli kérdésekről. Irodalomról is csak 
Dusa Ödön pinceklubjában, a kolozsmonostori kultúrotthon előadásain, majd a Vasas-
klubban megállapodott Zsebszínház próbáin és rendezvényein esett szó. A rendszervál-
tozás előtt már legalább két évtizeddel végleg megcsömöröltünk a mindenben túlzó 
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pártpolitikai propagandától. Az újságolvasók megszokott mozdulattal átlapoztak a több-
oldalas beszédeken, a napilapokból egyre inkább csakis az elhalálozásokról megjelente-
tett hirdetéseket és a sporthíreket olvasták. Ebben az akarattal langyosított életben nőtt, 
növekedett a brutalitásokban sűrű, szocialistának hirdetett és kommunistának nevezett 
paradicsomi jövőt ígérő diktatúra. A mi tétova ellenállásunk csak arra korlátozódott, 
hogy nem hozsannáztunk, néha kilógtunk a fásultan tapsolók tömegéből. Bénaságunk-
ban a családba visszahúzódva, minden erőfeszítésünkkel a mindennapi falatok előterem-
tése és valamirevalóan elfogadható polgári életmód kialakítására törekedtünk. A többit a 
történelemre bíztuk, olvasmányaink bíztattak: kerekének fordulnia kell. Messiásra várt 
mindenkor az emberiség. Azok élete igazán mozgalmas és örömteljes, akik hisznek eb-
ben.  

 
Donát-negyedi lakásunk lakályosságát a magyar tévéadással szerettük volna növelni. 

A hétvégi rendszeresített kirándulásokon, társasági kártyacsatákon, színház- és mozi 
látogatásokon kívül a tévézés jelentette számunkra a legfőbb szórakozást. Ismerőseink 
körében is terjedt az antennaállítási láz. A focimeccsekért időnként kivonult a fél város a 
dombokra. Mi a bükki erdő alján próbálkoztunk, aztán a Bács község fölötti gerincen, 
ahol többen is a tévézés miatt vásároltak hétvégi ott-tartózkodásra való öreg házat. Az 
élvezhetőbb adások miatt egészen Bánffyhunyadig autóztunk. Az egyik alkalommal a 
visszafelé vezető úton a kocsisor állítólag Bánffyhunyadtól Kolozsvárig húzódott, az 
ötven kilométeres utat három óra alatt tettük meg. A magyar tévé adását nem tilthatták, 
a különféle antennákkal maszekoló mestereknek nagy volt a becsületük. Olyan pártakti-
vistákról is hallottam, akik szívesen időztek a határ menti városokban, hogy a magyar 
tévé adásait nézhessék, főként a sportközvetítéseket és folytatásos filmeket szerették. 

Akkoriban írtam ezt az  egyperceseim közé sorolt írást, amelyben Európába vágyódá-
sunkat próbáltam ábrázolni a reánk kényszerített sanyarú balkáni sorsból. 

 
Nem hagyunk fel a csüggedéssel 
 
Miután eluntuk a sárkányeregetést, a szemlélődést és a néma bizakodást, Kiskoppány 

azt mondta, állítsunk tévéantennát, s akkor majd bejön nekünk Európa. Prima, szóltam 
angolosan, és igyekeztem jól odafigyelni arra, amit Kiskoppány csinált. Előbb számolt. 
Aztán rajzolt, szerkesztett és barkácsolt. Megfelezzük a két befogót, aztán a lefogó irá-
nyába beállítjuk az elemeket, magyarázta az okos Kiskoppány, és nekem megmutatta, 
miként lehet bekötni szakszerűen a bipolt, beiktatni az erősítőt, hogy a jövőben aztán 
kiszűrjünk minden zavaró körülményt. Nem baj, igeneltem bölcsen, akár a nagyon meg-
gondoltak, és valahogyan aztán csak elkészült az az antenna, miközben végig úgy tettem, 
mint, aki érti a dolgát. 

Akkor kezdtem a háztetőkre figyelni. Az oda feltornásztatott sokféle antenna közül 
leginkább az tetszett, amelyre a rákászáshoz is kitűnően használható pléhtepsit szerel-
tek. Kiskoppány szívet melengető elismeréssel nézett rám, amikor arra buzdítottam, 
hogy valami hasonlóval lássuk el a mi antennánkat is. Ismeretségünk óta először megve-
regette a vállamat, és ráérősen elmagyarázta, hogy a beárnyékolás ellen sűrű szövésű 
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rézdróthálót kell minden esetben alkalmazni, s akkor jó eredményeket fogunk felmutatni 
a vételben és általában mindig tiszta képet kapunk. 

Aznap, amikor teljesen elkészültünk, két üveg vodkát vásároltam, és szép komótosan 
kimásztunk toronyházunk lapos tetejére. Akkor Európa nem jött be. Kiskoppány rosszul 
lett. Azt ma is tagadja, hogy a vodkától sápadt el. Elég az hozzá, hogy még harmadnap 
is másnapos volt, amikor beállított hozzánk Mickell úrral, aki a saját bevallása szerint 
is, már nyugdíjazása előtt legalább két esztendővel sikeresen kísérletezett különféle an-
tennákkal, de három éve csakis a saját borát issza. 

Mickell úr apró sóhajokkal tarkított nyögésekkel mozgott, két agyonolvasott könyvet 
szedett elő kopott aktatáskájából, amelyeket egyenként felmutatott, mint templomban 
szokták a feszületet, szótlanul, literes üvegben bort tett az asztalra szelíden poharakat 
kért a feleségemtől, kimér nyugodt mozdulatokkal méltóságteljesen töltött, és miközben 
ittunk, jó darabig elmélázva nézett fejünk fölött valami rendkívüli érdekességet a levegő-
ben. 

Mi sohasem sietünk, ráérős és toleráns emberek vagyunk, a bort is mértékletes lassú-
sággal isszuk, történelmi hagyományaink szerint élünk 

Különben Mickell úrnak is rengeteg szabat ideje volt, nem sietett, nem kapkodott, 
szép lassacskán bevezetett minket a tévézés titkos rejtelmeibe. 

Tudnunk kell, mesélte egyszer Mickell úr, miközben mindig tömött táskájára mutatott, 
hogy kettő, azaz kettő féle fő-tévéhullámot különböztetünk meg. Egyfélék logaritmikusan, 
másfélt pedig tudat alatt terjednek. Az utóbbiakkal nekünk nincs mit kezdenünk, mert 
ezeket technikailag mi még nem érjük fel. Maradjunk tehát az első feléknél. Maradtunk, 
mert részletesen körülírta, hogy ezek mifélék és miképpen, mi módon befoghatók. 

Évtizedek óta kísérletezem olyan nagy teljesítményű antennákkal, jelentette ki másfél 
hónapos ismeretségünk fordulóján diadalmasan Mickell úr, amely behozza nekem a 
legjobb képet. Szerény számításaim szerint egy huszonegy méter magas és nyolc méter 
széles antennával már lehet kezdeni valamit, ha elemeit békebeli bergmanncsőből készít-
jük. Építettem már ilyen antennát, kérem, és bizonyára képet is adott volna, ha elegendő 
időt fordíthatok a beállítására. Bizonyára tudják, hordozta végig szigorú tekintetét raj-
tunk. Mickell úr, ehhez nagy, rendkívül nagy türelem kell. A türelem, mint olyan, hallot-
tuk tapaszalt emberünk figyelmeztetését, ritka tulajdonság, fehér holló. Ezután Mickell 
úr a saját feleségére hivatkozva kifejtette, hogy őt rendkívüli türelemmel áldotta meg az 
Isten, de ugyanakkor azt sem hallgathatja el, hogy a kivételesen peches emberek közé 
tartozik. Teljesen elkészült és már csaknem tökéletesen beállított antennájára, egy vihar 
előtti délután, egyszerre negyvenhárom szénfekete varjú szállott. A bergmanncső nem 
bírta a nagy terhelést, összevissza görbült. És aztán a viharos szél feltette a nagy kárra a 
koronát: ledöntötte az antennát! 

Nem számítottam ekkora terhelésre, mondta fájdalmasan, széttárt karját remegtetve 
Mickell úr, és a képzeletbeli romok fölé magasodva kijelentette: emberek vagyunk, el 
kell viselnünk a reánk mért legszörnyűbb csapást is. 

Könny csillogott az öreg szemében. Lehajtottuk a fejünk. Hallgattunk. 
Később, amikor Mickell úr összeszedte magát, hozzám fordult. Önnek, mondta elszánt 

sóhajtással, legújabb kutatásaim alapján építek egy olyan komplex H-antennát, amely öt 
részből áll, úgymint a tulajdonképpeni antenna, aztán az alulról jövő zavarások kiszűré-
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sére egy-egy segédantenna, az oldalzavarások elhántására pedig ugyancsak egy-egy 
segédantenna. 

Az új antenna létrehozása céljából egész télen tárgyalásokat folytattunk Mickell úr-
ral. A bora savanyú volt, de nem olcsó. Mit lehettünk volna egyebet? Megszoktuk. 
Kiskoppány kijelentette, hogy krajcároskodni nem érdemes, manapság minden, de min-
den áldozattal jár. 

Tavasszal, amint elment a hó, rögtön felszereltük a komplex H-antennát. Mickell úr 
potom áron átengedte nekünk saját céljára épített áramegyenlítőjét, de szerzett valami-
féle generátort és modulátort is, a tévéasztalkánkra pedig különféle színes kapcsolókat 
szerelt valutáért. 

Következett a beállítás és a ráhangolás időszaka. Gyönyörű volt az idő, akkor tértek 
vissza hozzánk a vándormadarak. Mickell úr aztán újra figyelmeztetett, hogy a tévézés-
hez rengeteg türelem szükséges. Nem zaklattuk, nem siettettük, pedig lassan a bora is 
elfogyott már. 

Hát kérem, vannak olyanok, akik akváriumban díszhalat tartanak, mások pedig min-
denféle tücsköt és bogarat gyűjtenek, és képesek órák hosszat elnézni, hogy mit művel-
nek ezek a rusnya élőlények ott az üvegfalon túl. Mi Kiskoppánnyal, amióta újra vodkát 
iszunk, kitartóan nézzük a tévét, és hisszük, hogy nagyobb bolhagyűjteménye senkinek 
sincs a környéken. Mickell úr időnként meglátogat és örömmel újságolja, hogy a pénzes 
embereknek már bejött Európa, a műholdakra állított másfél méteres csészealjakból 
hihetetlenül éles dolgokat vezérelnek a képernyőkre, de ő sem hagyja magát, mostaná-
ban a tudatalatti hullámok vételével kísérletezik sokféle szempontból biztató eredmé-
nyességgel. Literes üvegben bort tesz az asztalra, de mielőtt poharakat kérne, mi gyo-
morsavtúltengésünkre hivatkozva határozottan tartózkodunk az italozástól. Az a helyzet, 
hogy Mickell úr sem issza a saját borát. Miközben szívbántalmait és feleségét említi, 
apró sóhajokkal visszacsomagolja az üveget kopott táskájába. 

Kiskoppány még mostanában is be-bekapcsolja a tévénket, és bizakodva szól hoz-
zánk: Uraim, higgyünk benne és meglátjuk, hogy egyszer csak nekünk is bejön Európa. 
Vakok és vagyontalanok is vannak közöttünk szép számban. Mégis igenelünk. És vára-
kozás közben poharakba mérjük, nagy egyetértésben elosztjuk a megmaradt vodkát, és 
csendes komolysággal Mickell úrra, meg a különféle hullámokra emeljük poharunk. 

 
Ne hagyjunk fel a csüggedéssel! – ezt a magyartalanságában is groteszk jelszót, 

amolyan rossz szokásból, magammal hoztam Svédországba. Sokféle kacatot őrzünk 
kiszámíthatatlan hosszúságú életünkben. Apám csavarintós fordítottságát örököltem. 
Úgy bíztatott, hogy a rosszat gúnyolta. A gyerekbe születéskor fészkelődött ellenkezés 
szüli a tagadást, a makacskodást, ösztöne diktálja meggondolatlan ellenkezését. Apám 
szerint egy kalap alá való: akad bölcs csecsemő is a sok agyatlan felnőtt között, de nem 
vitás, hogy mindannyian korunk tébláboló gyermekei vagyunk.  

A Ne csüggedj, kicsiny sereg! bíztatásnak ezért nincs elfogadható foganatja. 
(Szívedet ne rémítse meg sok ádáz ellenséged! Bár dühük ellened fordul, s te félsz, és 
könnyed kicsordul: Nem árthatnak tenéked.) Csak a nagyon erős hit késztet a meglapu-
láson, a mindent tűrésen túl, - ellenállásra.) 
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Békássy Albert barátom megkért kísérjem el a havonként ismétlődő istentiszteletek-
re. Húsz-huszonöt híve van a Molnár-Veress Pál lelkésznek. Prédikációi a bibliai múlt-
ból jelenbe csapkodnak, szép beszédét dicsértem családi lapomban. Saját lapot jelentet 
meg, az Északi Magyar Protestáns Gyülekezet nevében, Új Kéve címmel. Felajánlottam 
neki a Magyar Liget Lélekgondozó rovatát, de azt hiszem, sok száz kilométeres ingázá-
sai miatt erre már nem futja erejéből. Az istentisztelet előtt minden hívőnek jut énekes-
könyv. Ülök a hátsó sorban, élvezettel hallatom Albert kiművelt szopránját, papfiúként 
ismeri az egyházi énekeket, amikor a gyülekezet felügyelését évtizedek óta vállaló mal-
möi fogorvosnő hiányzik, maga ül az orgonához és sziporkázó előjátékokkal járul hozzá 
az istentisztelet amúgy is emelkedett hangulatához. Találomra felütöm az énekesköny-
vet. Ne csüggedj kicsiny sereg! – olvasom. Alatta a megjegyzés: Gusztáv Adolf svéd 
király éneke. Gabricius Jakabnak köszönhetjük dallamát. Az ezerhatszázas évek köze-
pén vetette papírra az ének hangjegyeit a szerző. Kolozsvári őseim bizonyára teli torok-
kal zengték az eltelt évszázadok vasárnapjain, hiszen a svédek már az 1200-as évektől 
kapcsolatban álltak az erdélyiekkel, erről azt a régi lundi püspököt kellene faggatnom, 
akinek levelezését említik a történészek. De nem kívánkozom a régi múltba. Megrögzött 
akarnokként a jövőt firtatom csekély múltamban is. Elemi iskolás koromban lemezját-
szós Orion rádiónk skáláját mozgatva kíváncsiam hallgattam a malmöi rádiót, távoli 
tikos világnak hittem. A gyakran emlegetett groteszkre magyartalanított jelszavam (Ne 
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hagyjunk fel a csüggedéssel!) értelmesre igazított kívánságát olvasom most az énekes-
könyvből a véletlen folytán. Isteni sugallat? Valami arra int, nem zárhatom le ilyen egy-
szerűen ezt a furcsaságot. Nem vehetem babonás jelnek, intésnek, de érzem, hogy fi-
gyelmeztetés. A véletlenek agyamba nyilalló rendeződése, amelyhez hasonlóval már 
találkoztam életemben. A fiam halálakor például. 

 
 
Illusztráció: Buday Károly erdélyi képsorozatából 
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Kovács Ferenc 
Nemzetközi Ibsen Fesztivál, Oslo 2014 
 

..élni nem muszáj, de színházba járni igen.  
Karinthy Frigyes 

 
Per Fugelli orvosprofesszor, önjelölt népszónok, ügyeletes megmondó szónoklata 

mérsékelt, de így sem a 2014-es oslói Ibsen Fesztivál nyitásához méltó kritikával illette 
a jelenleg kormányzó párt kultúrpolitikáját. Norvégiának ugyanis egy éve, hosszú-
hosszú évtizedeken át ismétlődő szocdem/baloldal irányítás után jól szidható jobboldali 
kormánya lett. Köszörüli is rajta a nyelvét boldog-boldogtalan, számon kérve az elmúlt 
20-30 év hibáit, hiányosságait. A 70-80 %-al domináns baloldali sajtó csak most lát 
ilyen sötéten mindent, hogy nem az ő kormányuk van hatalmon. Professzor Fugelli ha-
tásvadász módon, nagy derűt keltve idézte a közkeletűvé vált teremteni és megosztani! 
szocdem ideát felváltó újkori jelszót: kaparj és nyerj! (a kaparós sorsjegyre utalva). 

Bár szó, ami szó, Ibsen folyton kihozza az embert a sodrából. Itt most nem feltétlen a 
magánéletére és az emberi kapcsolataira gondolunk. Bár ezekről is regélhetnénk nap-
hosszat. Történeteivel akasztja ki az embert, amint sorról sorra haladunk. Ilyen nincs is, 
sóhajtunk fel, s már-már elengednénk fülünk mellett fontoskodásnak tűnő szentenciáit, 
mire egy újabb fordulattal, hitelt adva főhősének, visszaránt bennünket a földre. Egyre 
csak ámul és bámul az ember, honnan ez a mérhetetlen, máig érvényes bölcsesség, em-
pátia, jövőbe látás?  

Társadalmi drámáinak mindegyike olyan témákat feszeget, amik Ibsen korában leg-
feljebb szenzáció keltőnek, polgárpukkasztásnak számítottak, de közel sem tükrözték 
kora társadalmának általános és égető problémáit. Azok nem voltak még általánosak, és 
semmiképpen nem voltak honosak a közbeszédben. Ettől persze még létezhettek intri-
kák, szerelmi háromszögek, családi házak spalettái mögött meghúzódó tragédiák; üzleti 
fondorlatok, becsvágy, féltékenység, elfojtott érzések, eltitkolt múlt, bevallhatatlan tikos 
gondolatok. Mindez, és még mennyi-mennyi létezett, amióta ember él a Földön. S akkor 
nyakába vette a világot egy már nem is olyan ifjú, és már nem is az írás első mondatai-
val küszködő, északi elszántsággal, makacs magamutogatással megvert, már-már elvi-
selhetetlen valaki, történetesen Henrik Ibsen, járta Európát, írt és írt, és a fejünkhöz vág-
ta képtelenségeknek tűnő, de az azóta is élő, ható, aktuális drámáit. 

Ibsenre lehet legyinteni, jó-jó, megújította az európai drámát, zseniálisra formált dia-
lógusaival lavinát indítva, drámaírók százait szabadította az idők során a világra, de azt 
állítani, és ezt egyre többen teszik (nagyokos újdondászok): Hol van már a tavalyi hó?, 
poros a szövege, szakálla nőtt; papoljon csak a tradíciókat túllihegőknek, de nekünk új 
megmondók kellenek! S nosza, sorra tűnnek fel a kortárs dráma égszínkék egén a sápadt 
csillagok s hullnak is hamarost a porba, amint a mesterségesen felfújt  szöveglufijaikból 
elszivárog az aktuál-illatú levegő. Jönnek, mennek, akik éltették, majd ejtették Ibsent, az 
élet megy tovább, s mit ad Isten, a képtelennél képtelenebbnek hitt történetei még ma is 
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hatnak, mi több, úgy tűnnek, mintha most lennének csak igazán húsbavágóan aktuálisak. 
 Társadalmi drámái kéz a kézben járnak napjainkkal. Nem véletlen, hogy a fiatal 

rendezők világszerte a Társadalom támaszait ráncigálják elő, ha a kiégett Föld víziójuk-
nak akarnak hangot adni. Vagy Hedda – némileg átértelmezett – szövegét citálják elő 
azok, akik harcos amazonokat látnának szívesen minden galamblelkű nőben.  

 A vadkacsa története minimum bosszantó. Hogy lehet elviselni ennek a balfácán 
fotográfusnak a nyámnyilaságát? Szerettei nyakán él, kihasználja őket: feleségét és leg-
inkább a szemhibás, lelkileg túlérzékeny lányát. Hagyja, sőt elvárja, hogy dolgozzanak 
helyette a műteremben, miközben ő kicsinyes álmait szövi. Szövi? Foldozgatja. Műve-
letlen, tehetetlen pancser, elvárja a meg nem szolgált tiszteletet. Vérforraló, amikor gye-
rekkori barátja romboló ideáinak oly könnyen felül. S dőlnek a dominók. Rohanunk 
megállíthatatlanul a tragédia végkifejlete felé, s megint a legártatlanabb lesz az áldozat. 
Reménykedünk, hogy feltárul a darabnak egy másmilyen rétege, mint ahogy a Peer 
Gyntben a lefejtett hagymahéjak alatt egy hamarosan feltárulkozó magot, a legbelső 
igazságot várjuk. De Ibsen darabjaiban az a legcsodálatosabb, hogy az igazság nem egy, 
hanem száz és ezer, attól függően, hogyan, mikor és hol látunk neki a hagymahámozás-
nak… 

 
Vadkacsa francia módra 
 
Ibsen aprólékos gonddal írja le a helyszínt és ad kapaszkodóul utasítást a rendezők-

nek. Ma már nem csak ezt, de a szöveget sem kell feltétlenül tiszteletben tartani. A vad-
kacsa esetében a darabindító jelenetsort, ahol a háttérben húzódó vacsoravendégség za-
jában szolgák fecsegnek a háziakról, majd az öreg Ekdal érkezését általában mellőzik a 
rendezők. Az ezt követő jelenettel kezdenek, ahol a korábban barátságot tartó fiatalem-
berek beszélgetnek félrevonultan a vacsorát követő kávézás és szivarozás közben. A 
Stéphane Braunschweig rendezte darab is hasonlóan indul, még nem nyitja meg a szín-
padot, hanem a nagyfüggönyt helyettesítő, teljes színpadnyílást befedő hatalmas vetítő-
vászon előtt játszatja el a jelenetet. S amikor a házigazda apáról esik szó, a vásznon 
megjelenik óriási méretű büsztje. Nyakkendős, joviális, kikerekedett arcú idős úr. Aztán 
felgördül a vászon, s az elénk táruló nagyszínpad most is, később is csak jelzésszerűen 
van bebútorozva. A nagy, üres teret a figurák erőteljes, dinamikus játékkal, mozgással 
töltik be. A beszélőkre  nem lehet nem figyelni, de a többi jelenlévőnek is olyan kisugár-
zása van, hogy folyton szemmel kell követni őket. Gesztusaik, reakcióik, kapcsolatte-
remtő erejük kitűnő és feltűnő. A francia nyelv nem zavaró a darab ismerőinek, a kijel-
zőkön futó szöveget sem érdemes figyelniük, képben vagyunk. Az előadásról szóló kriti-
ka nehezményezi is, hogy túl hagyományos, túl átlátható a színrevitel. A fesztivál kö-
zönsége újra, másra vágyik. Ez nem igaz, bátran állítom, a többség biztosan mellém áll, 
mi jó színházat akarunk. S ez az. 

 Bármilyen hatásos is a szereplők jelenléte, két díszletkonstrukció eltörpíti őket, 
mintegy azt sugallva, hogy mindez, ami itt történik, egy nagyobb elvnek van alárendel-
ve. Az egyik ilyen domináns elem a már említett vetítővászon, ami újból legördül, ami-
kor apa és fia a családi vállalkozás sorsáról beszél. Gregers egy kényelmetlen fotelben 
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szorong a színpad szélén, míg Werle, az apja az óriás vásznat betöltő hatalmas fotelban 
ül rendíthetetlen nyugalommal és fölénnyel. Párbeszédük így ebben a beállításban nem 
lehet egyenrangú. Az apa hangszóró-hangja eleve elrendelésként szól. Ritka színházi 
pillanat... A másik monumentális díszletkompozíció a hátsó fal szétnyíltával elénk táruló 
fenyveserdő. Szöges ellentéte Ibsen leírásának: ”Az ajtó nyílásán át nagy, hosszúkás, 
szabálytalan, zugolyos padlás és két szabadon álló kémény látszik. A padlás ablakán 
befénylik a hold, s megvilágítja a helyiség némely részét; más részekre mély árnyék 
borul.” Itt viszont a fenyves mögött felsejlik a tágas vidék, távolban a hegyek, felettük 
pedig a végtelen ég. Megérezhetjük, hogy A vadkacsa hétköznapi apróságokkal szoron-
gatott szereplői miért vágynak folyton a hátsó falat lezáró duplaajtók mögé kerülni. A 
színpad elejét a vászon s a rajta megjelenő hatalom, erő és gazdagság képviselője uralja, 
a színpad mélyét pedig a végtelen szabadságra, a természetre nyíló ajtók. S e két díszlet-
elem között két teljesen különböző sorsú család küzd a fennmaradásért.  

 Ibsen a kiadójához írt levelében a következő, gyakran idézett megjegyzést fűzte A 
vadkacsa témájának jellemzésére: „Gregers tapasztalásai az első és legmélyebb gyerme-
ki fájdalmakkal. Ezek nem a szeretet elvesztése vagy hiánya okozta fájdalmak; nem, 
ezek családi fájdalmak – a kínzó otthoni viszonyok miatt. ...Ez a darab nem a politika, a 
társadalom vagy a nyilvánosság bármely témájáról szól. Teljes egészében a családi élet 
keretein belül mozog.” 

 Valójában Ibsen drámái – általában – nem az egész  családról szólnak, hanem 
mindenekelőtt az apákról és az apaságról. Jørgen Lorentzen norvég irodalmár az apaság-
ról szóló könyvében írja: ”A vadkacsában nem egyes szereplők állnak a középpontban, 
hanem emberek közötti kapcsolatok és ezek következményei. A családi viszonyok vagy 
„családi fájdalmak”, még pontosabban fogalmazva az apa-gyermek kapcsolaton keresz-
tül bemutatott család. Ebben a darabban három apafigura szerepel három apa-gyermek 
kapcsolatban, Werle-Gregers, Ekdal-Hjalmar és Hjalmar-Hedvig. A dráma során Ibsen e 
három kapcsolatban az apaság különböző formáit mutatja fel.” Érdemes arra is felfigyel-



nünk, hogy Ibsen az apákat családi nevükön nevezi, míg fiaikat a keresztnevükön. 
Stéphane Braunschweig (1964) francia opera- és színházrendező. Ez a hatodik Ibsen 

rendezése: Peer Gynt (CDN Orléans Loiret Centre 1996), Kisértetek (Théâtre National 
de Strasbourg 2003, vendégszereplés az oslói Ibsen-fesztiválon 2004), Brand (Théâtre 
National de Strasbourg 2005), Rosmersholm és Babaház (mindkettő La Colline 2009). 
Egy fiatal norvég drámaíró, Arne Lygre műveit is színre vitte már, megelőzve a norvé-
giai bemutatókat is: Dager under (Berlini Festspiele és Düsseldorfer Schauspielhaus 
2011, és La Colline 2012), Eltűnök örökre (La Colline 2011), és Ingenting av meg (La 
Colline 2014). 

(Théâtre National de la Colline: Le Canard sauvage, r: Stéphane Braunschweig) 
 
A nép ellensége           

 „A legerősebb ember az, aki egyedül áll...” 
  
„Az Ibsen darabok színrevitelével elsősorban az a szándékom, hogy elmondjam a 

világról alkotott nézeteimet. Ibsennek hisznek a nézők, nevére bejönnek a színházba, 
míg egy mai szerző – Ibsenhez nagyon hasonló tematikájú – előadására nem.”- mondta 
Thomas Ostermeier a Fesztivál előadásait megelőző Szalon-beszélgetésen.  

 Ibsen dramaturgiája nagyon hasonlatos a filméhez. Nem teátrális, élő figurái van-
nak. Igaz, sokat fecsegnek, ezt nehéz “eladni” a ma nézőjének. De lehet vele színházat 
csinálni. Ez megfelel Ostermeier kicsit nosztalgikus, romantikus, de mindig a realitás 
talaján álló Ibsen értelmezésének.  

 A legtöbb modern színházi előadás magamutogató, rendezőközpontú, kísérlete-
ző, az átlag néző számára kevésbé vonzó. Ibsen cselekvő színházában viszont úgy érzik 
magukat az emberek, mintha velük vagy környezetükkel esnének meg a dolgok. Nincs 
kedvük felállni, hazamenni. Jól érzik magukat, hiszen legalább ezen az egy estén nem 
ők keveredtek az ibseni kritikus helyzetbe. Ibsen saját korát megelőzve írt az egoizmus 
diadaláról, a polgári felemelkedéshez elengedhetetlenül szükséges karrierépítésről, a 
megszerzett poziciók minden áron való megtartásáról, a szorongásokról, a félelmekről. 
Ez adja aktualitását.  

 Ostermeier 2003-ban vitte színre a berlini Schaubühne színházban a Nórát, 2006-
ban ugyanott a Hedda Gablert, 2004-ben pedig a bécsi Burgtheaterben a Solness építő-
mestert. A 2014-es Fesztiválra A nép ellensége előadást hozta el. Ibsen színleírása sze-
rint a Stockmann fivérek meglett korú emberek, Thomas, a fürdő orvosa a fiatalabb, de 
lánya már tanítónő. Ostermeier tolmácsolásában visszaléptünk egy generációt, még cse-
csemő korú a gyermek, s ezzel egy új dimenziót is adott az előadásnak: gyermekvállalás 
kontra karrier.  

 Az első jelenet dr. Stockman otthonában játszódott. A konyhából leválasztott 
házi zenestúdióban gyakorolt a négytagú rock-banda. Egy csapatban a város értelmiségi 
ifjúsága, Hovstad és Billind a helyi laptól, valamint Thomas és felesége.  Farmeros, pó-
lós fiatalok. A próbaszünetben összedobtak valami egyszerű kaját, talán milánói maka-
rónit, de hozzá márkás vörösbort ittak a design bútorokkal berendezett nappaliban. A 
falak díszítése különleges volt, profi krétarajzok, bútortervek, reklámszövegek borítot-
ták, és ide írták jegyzeteiket, az aktuális jelenetek címét is. Folytatták a próbát, de felsírt 
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a gyerek, s emiatt nem kis feszültség támadt a független szinglik és az ifjú házaspár 
között. S ekkor a zenekaros, ifjonti idillből mintha át is ugrottunk volna a felelősséggel, 
apró gondokkal teli felnőttkorba. Gyermeksírós éjszaka után a reggeli kapkodás, a mun-
kába rohanás mellett Thomas a közösség gondját, a fertőzött fürdő problémáját is a nya-
kába veszi. Ostermeier rendezése, problémafelvetése árnyalt képet festett. Élő, mozgal-
mas, húsbavágó témákat tárt fel minden jelenete, már-már el is feledkeztünk arról, hogy 
színházban ültünk.  

S itt is elérkezett a nagyjelenet ideje, Thomas szólt a néphez, támogatást kérve a 
szennyezett gyógyfürdő bezárásához. Botcsinálta népszónok, tudományos érvelése nem 
jutott el az egyszerű emberek tudatához. Ráadásul a témához közvetlen nem illő 
fizofálgatásba kezdett úgy általában a klimaproblémáról, az egyén és a tömeg felelőssé-
géről. Veszélyes vizekre tévedt, amikor a kritikussá vált helyzetben a demokratikus 
többség mérvadó szerepét vonta kétségbe. A szónoklat alatt felgyúltak a fények a néző-
téren, a darab többi szereplője a széksorok között járkált, bekiabált, a szónok ellen her-
gelte a nézőket. Aztán kérdeztek is bennünket, egyet értünk-e Thomasszal, akit azzal 
vádoltak, hogy önös érdekek, feltűnési viszketegség, egyfajta bosszúvágy, s nem a kö-
zösség érdeke vezérli. Közülünk többen is megszólaltak, s mi Thomasnak drukkoltunk, 
de hisz ez nem lehetett véletlen, mi csak a nézők nézői voltunk, ismertük a darab végét, 
meg azt is, hogy kezdetben Ibsen is Thomas oldalán állt. Igaz, a botrányos bemutatók 
után már úgy nyilatkozott, hogy elengedi Thomas kezét, éljen meg a dráma a maga lá-
bán, többet nem nyilatkozik A nép ellenségéről. Végül a köztünk elvegyült szereplők 

megunták a hozzászólásainkat, s váratlanul festékkel töltött lufikkal dobálták meg Tho-
mast. Úszott a színpad a koszban és a szemétben, s a végső jelenetek során Thomas 
lázas igyekezettel mosta, takarította még a színfalakat is, mintha sorsa arra rendelte vol-
na, hogy a világ összes szennyét eltűntesse. Ennek az előadásnak itt valahol vége is sza-
kadt. Törhetjük a fejünket, hogy az új generációnak sikerül-e tisztába tennie, bilire szok-
tatnia e rakoncátlan világot, vagy a pelus korszak eltart még egy ideig... 

(Ein Volksfeind, Schaubühne am Lehniner Platz, r: Thomas Ostermeier) 
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A tenger asszonya 
 
Stavanger, a kelet-norvég olajfőváros 130 ezer lakosával az ország 4. legnépesebb 

települése. Színháza A tenger asszonya című darabbal vendégszerepelt Oslóban. A 
Rogaland Teater ezen a néven 1947 óta tart fenn állandó társulatot. Az 1883-ban épített 
színház korábban, a kisváros igényeinek függvényében, ideiglenes társulatokat, vendég-
előadásokat fogadott be. Évente 90-110 ezer néző  előtt 10-14 bemutatót tartanak három 
játszóhelyen (Nagyszínpad, Pinceszínház, Kisszínpad). Az olajnak köszönhető anyagi 
biztonságban jellemzően kísérletező színházként is működhet. Ezért sok kezdő drámaíró 
itt mutatkozhatott be először. Közönsége is változatosabb, mint egy átlag norvég színhá-
zé. E városba telepedett le számtalan olajkitermeléshez kapcsolódó külföldi tervezőiro-
da, szolgáltató cég, kereskedelmi kirendeltség. Lakossága soknyelvű, fiatalos. Itt, és 
nem a fővárosban rendezett először Zsámbéki Gábor (Hedda Gabler előadását meg is 
hívták a 2004-es oslói Ibsen Fesztiválra).  

 A tenger asszonya igazi északi produkció: a rendező finn, a színpadkép és a vilá-
gosítás felelőse norvég, s a zenei effektusokat/zörejeket egy svéd fickó szerezte. A sze-
replők öltözete már előre jelzik, hogy a darab a mában játszódik. Ibsen története egy 
tengerpart melletti kis nyaralófaluban játszódik, ahol a téli álmosságot a nyár vidám, 
nyaralókkal élénkített zsivalya váltja fel. Itt él Wangel doktor Ellidával, ifjú feleségével, 
s a korán meghalt első feleségétől származó két lányával Bolettel és Hildével. Mindnyá-
jan idegenek itt, csak a víz mellé vágyó új feleség miatt hagyták oda a nagyvárost. Már-
már csehovi az elvágyódás. Ellida tengerre vágyik, nem tenger mellé, a lányok a moz-
galmasabb életre, a férj a korábban megszokott otthon melegébe. Senki sem az, akinek 
látszik, akinek mutatja magát. A bezárkózás, az igazi kapcsolatok hiánya gyötri 
mindannyiukat. 

Shabana Rehman újságírónő, egy korábbi tanítványom, érdekesen ír erről a darabról: 
“Alighanem kissé kínos bevallani, de szinte sohasem érzem magam annyira pakisztáni-
nak, mint éppen akkor, amikor egy Ibsen-darabot olvasok. A tenger asszonya olyan 
dráma, amit nem tudok anélkül olvasni, hogy a darabot ne helyezném át egy másik kul-
túrába – az én esetemben a pakisztániba. 

A tenger asszonya számos szempontból romantikus pszicho-thrillernek is tekinthető. 
A darab felveti a kényszerházasság témáját, mely olyan megegyezés, ahol minden fél 
idegenként él egymással. Ellida reggeli és esti fürdőzésével szinte megszállottja a ten-
gernek. Doktor Wangel pedig titokban megünnepli lányaival elhunyt feleségének szüle-
tésnapját. 

A tenger asszonyát könnyen vetíthetjük át saját korunkra, amikor is egyre világosab-
bá válik, hogy vannak emberek, akik elveszítik önrendelkezési jogukat. Vannak embe-
rek, akik olyan házastárssal élnek, akit nem maguk választottak. Megtaláljuk őket a 
fehér magasabb társadalmi körökben éppúgy, mint a bevándorló családokban, legyen az 
vallási, kulturális, vagy gazdasági megfontolás, ami szabad akaratukat fogva tartja.”  

E színrevitelben Ibsen szövegét alaposan meghúzták, s a mára hangolt mai 
problámákkal egészítették ki. Több benne az indulat s a színészek korát is tükröző fiata-
los lendület. A lecsupaszított színpadon, minden kellék nélkül csak a mozgásra, jelzé-
sekre pattogó dialaógusokra koncentrálnak, és a köztes hosszú szünetekre. A hallgatás-
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nak is nagy szerepet szántak. Közben a hangsugárzókon át halkan morajlik, zúg a ten-
ger, csapkodnak a hullámok. Aztán történik valami váratlan, a kulisszák mögül ember 
magasságú zöld növényfélét szurkálnak a színpadon előfúrt lyukakba. Ha jól saccoltam, 
úgy 90-100 darabot. Engem leginkább kukoricásra emlékeztetett, de egy kritikus tenger-
fenék illúziót keltő hínárost emlegetett valahol. Nem talált megértésre, tetszésre, a szü-
netben méltatlankodott is a közönség emiatt, de kétségtelenül pompás látványt, mozgal-
mas színpadképet teremtettek vele. E sűrűben csak egy  némajelenet volt, majd ezután, 
az indulattal kitépett szárakon taposás, botladozás közben heves viták zajlottak a 
Wangel családon belül. 

“Semmi kétség, Ibsen drámája ma is nagy siker. Akár fáklyalángnak is felfoghatjuk a 
muszlim családokban, ahol szinte már divat lett lázadni a kényszerházasságok ellen. A 
darab mondanivalója emlékeztethet a kábítószerkereskedelemre és a kelet-európai em-
berkereskedelemre, ahol az emberek áldozattá válnak, és nem létezik szabad választás. 
És ugyanez vonatkozik a postán rendelt menyasszonyokra, akik évente érkeznek Norvé-
giába, oroszok éppúgy, mint thaiföldiek. Van egy közös vonásuk: Mindnyájan a tenger 
asszonyai.” (Shabana Rehman, Vaskó Ildikó fordítása) 

A darab kivitelezői, megérdemelten, elnyerték a 2014-es Hedda - alkotói közösség – 
díját. 

(The Lady from the Sea, Rogaland Teater R:Tatu Hämäläinen) 
 
„Ibsen fronton” nagy változások vannak kilátásban. Az idei Nemzetközi Ibsen-díj 

odaítélése előtt már kikerült az alapszabályból, hogy a díjazottat ”Ibsen szellemében 
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végzett színházi munka” alapján válasszák. Akkor bizony előfordulhat, hogy a kitünte-
tett majd végtelen undorral fogja csak elkölteni az Ibsen névvel beszennyezett  2,5 millió 
koronát (kb. 80 millió forint), kínos mosollyal módosítva a magyar szólást: pénz is jár 
vele, nem csak a szégyen... 

A közönség jobban érzékelheti a másik változást. Nem kevesen csodálkoznak el a 
műsorfüzetet olvasván, hogy számtalan olyan program van az idei Nemzetközi Ibsen 
Fesztiválon, aminek alig vagy semmi köze sincs Ibsenhez. A kínai Ibsen egy felvonás-
ban c. előadásban csak nyomokban vannak Ibsen idézetek. August Strindberg Az álom-
játék-áról a későbbiekben szólunk még, de itt van pl. a belgák They are Dying Out, a 
franciák Germinal, a németek a Mündigkeitsgesellschaft és Schumann-Dichterliebe elő-
adása.    

Schumann-Heine: A költő szerelme  
 
A Heinrich Heine romantikus versciklusára konponált Schumann dalok illúziórombo-

ló előadását láthattuk/hallhattuk. Az előadók saját bevallása szerint azért ez a fals tolmá-
csolás, hogy érzékeltessék Schumann nyugtatókkal, kábítószerekkel, önrontó életmóddal 
mérgezett mindennapjait. Nem hiszem, hogy Schumann az én védelmemre szorulna, de 
félek, a fenti állítások nem túl tudományosak. Az előadók ebben a színpadi verzióban, a 
fenti állításaik igazolására, egy enyhén elhangolt zongorát és egy zeneileg nem igazán 
képzett színész hangját használták. No és számtalan mást, amik szerintem csak kabaré-
ba, cirkuszba, vásári komédiába, TV-showba illettek volna, vagy még oda sem Kétségte-
len, a két színész, a zongorista és a két heavy metalos, loboncos ifjú profi módon közve-
títette az általuk felvállaltakat, s ügyesen manipulálták a közönség nagy részét (nem 
mellékes, hogy néhányan menekülve, mások tüntetőleg távoztak), gusztustalanul csúfot 
űzve Schumann romantikus zenéjéből, és Heinrich Heine lírájából. Mielőtt a fellépők a 
tapsra kijöhettek volna, a 300 fős közönség nagy része távozott. 

(Dichterliebe Op.48, 1840, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz produkciója, Ber-
lin) 

Ibsen egy felvonásban 
 
Oda Fiskum (sz: 1985), a darab norvég írója egy londoni egyetemen kínai nyelvet, 

majd Pekingben dramaturgiát tanult. Több darabját játsszák világszerte. Az idei Ibsen 
Fesztiválra norvég támogatással készült el ez a darab. Pekingben elnyerte az év előadása 
díját. Oda Fiskum saját bevallása szerint ez a ”megrendelt” mű sok fejfájást okozott ne-
ki. Hogy az elvárások szerint bemutassa Ibsen aktualitását a mai kínai társadalomban,        
előbb Ibsen darabokból kimetszett részletek közé próbált beilleszteni kínai hétköznapi 
életképeket. Ez sehogyan sem működött, ezért megírt egy mai történetet, amibe Ibsen 
idézeteket tűzdelt. 

Még élvezhető is lett volna ez a program, ha nem lovaltuk volna bele magunkat újabb 
és újabb Ibsen utalások vadászatába. A színészek – tőlünk ugyan idegen játékstílussal – 
nagyon hatásosan jelenítették meg egy, a kórházi ágyán fekvő, halálosan beteg idős em-
ber életének különböző mozzanatait: amint az öreg az ágyból kikelve időben visszafelé 
halad élettörténetében, kezdetben csoszog, majd biztonságosan lépdel, háta is egyene-
sebb, tartása lesz, kezd életre kelni. Ugyanekkor a darab másik szálán időben előre halad 
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a történet a gyermekkorától: gyermekként apja örökös elégedetlenségeit, dorgálásait 
hallgatja; apja elvesztése után ifjonti együgyűséggel utasítja el anyja jóindulatú tanácsa-
it; családot alapít, amiben a magával hozott tapasztalatai alapján nehezen tud eligazodni. 
Végül a középkorúvá idősödött s a másik szálon erre a korra visszafiatalodott főhős egy 
tükör előtt ülve néz szembe önmagával. Így ér össze a kezdet és a vég, egy ember sorsa, 
akit futó kapcsolatok, ismeretségek, feledhető társak követtek életének állomásain, de 
mindenkitől elhagyottan végzi.  

A darab rendezője multimédiás kísérleteiről ismert a kínai fővárosban. E darabot egy-
szerre rendezte színpadra és képernyőre is. Két operatör követi állványon vagy kézben 
tartott digitális videókamerával az eseményeket. Sajnálatos módon elveszik a nézőtől a 
kilátást, s néha ugranánk mi is segíteni, ha elakad a kamerakábel, vagy dőlni készül az 
állvány. De a közeli, szuperközeli képekkel, úgynevezett kameravágásokkal egészen 
más képet tárnak elénk a színpad felső harmadát uraló képernyőn, mint amit mi, nézők 
enélkül láthatnánk, figyelmünk saját érdeklődése szerint, az előttünk zajló színpadi jele-
netekből. Rendben is lenne, ha tudnánk egyszerre fel is, le is nézni, s ha nem kellene 
közben az oldalképernyőkön a kínaiból fordított angol szöveget olvasni, azokból Ibsen 
idézeteket bogarászni. S hogy tovább komplikálódjon a helyzet, mint fentebb említet-
tem, a történet sem egyszerű, időben kétfelöl halad. Továbbá a haldokló öreg, a gyermek 
énje, az ifjú énje, a családos énje egyszerre van a színen, s ha nem is beszélnek egyszer-
re, de mozognak, helyzetbe hozzák egymást, és magukat. Mire is figyeljünk? Így egy-
szerre szenzációs, amatőr; átgondolatlan, mély; felületes, profin kidolgozott; szóval min-
den és majdnem semmi.  

(Ibsen in One Take, Théatre du Rêve Experimental, Peking, R: Wang Chong, írta: 
Oda Fiskum) 
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Ibsen kontra Strindberg 
 
Ibsenről tudni érdemes, hogy íróasztala fölött svéd vetélytársa, August Strindberg 

(1849-1912) arcképe lógott; örök figyelmeztetésül, hogy ne lankadjon az írásban. 
Strindberg, ha értékben nem is, de mértékben lefőzte a koridőst; sorra minden fontosabb 
Ibsen darabra válaszolt egy sajáttal, és drámái mellett más műfajú műveket is írt. Ha 
megnézzük, hogy kit játszanak manapság naponta, és világszerte, Ibsen magasan vezet 
minden statisztikát. Ez ne tévesszen meg senkit, Strindberg néhány drámája időtálló, 
megkerülhetetlen.  

 
Az álomjáték 
 
Alig létezik olyan műfaj, amivel Strindberg ne kísérletezett volna. Az álomjáték  a 

misztérium- és a mesejáték határmezsgyéjén billeg (Strindberg a dráma írásakor, 1902-
ben élénken érdeklődött a dán H. C. Andersen mesevilága iránt. Ettől függetlenül a da-
rab személyes élményein, emlékein, álmain is alapszik). A hindu istennő, Indra gyerme-
ke leszáll a földre, hogy megismerje az embereket. Tapasztalásait az azóta sokat idézett 
Szegény emberek! felkiáltással összegezte: folyton veszélybe sodorják magukat, segít-

ségre szorulnak, de büszkék elfogadni a segítséget. A szegény nézők pedig, akik 
Strindberg rémlátomásait kénytelenek elviselni, akik maguk – egy emberöltő alatt sem 
– keverednének hasonló helyzetekbe. A darab olvastán – hogy ne csak a rendező fantá-
ziájára legyünk utalva – olyan érzése támadhat az embernek, hogy a XX. század elején 
divatos szecesszió árasztja majd el a színpadot. Színorgiában pompázó díszletek, ruha-
költemények. Fény, de árnyék is, vidámság, de leplezett bánat is, pompa, de elrejtett 
nyomor is. Az oslói Nemzeti Színház Nagyszínpadán játszódó jelenetek minden illúziót 
lerombolnak. Ennyi nyomor és vergődés, hiábavaló küzdés és kilátástalanság, homály 
és szürkeség közepette valóban sajnálni való az ember.  
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A spanyol rendező már két korábbi Ibsen fesztiválon is letettte névjegyét. Előbb egy 
katalán társulattal, Peer Gynt tolmácsolással jeleskedett, majd oslói színészekkel egy 
kevésbé sikeres Brand variációt mutatott be. A színpadi képalkotás, az atmoszfératerem-
tés az erőssége. Itt is ez volt a fő erőssége. Fény-árnyék kompozíciói kiléptek a színfalak 
közül, a nézőteret is bejátszotta. Úgy indul a jelenet, mint Unni Straume norvég filmren-
dezőnő TV-filmjében (Drømspill, 1994). A hindu istennő lánya, Ágnes kórházi (vagy 
ideggyógyászati intézet) fehér vasvázas ágyban fekszik, majd riasztó látomások hatására 
gyötrődik, őrjöng. Strindberg utólag írt előjátékával indult a darab. Majd a földből fel-
burjánzó vegetációból épülő palota jelenetével folytatódik. A föld az ágyból, a lepedő 
alól kerül elő, Ágnes két marokkal szórja, egyengeti a színpad előterében, miközben az 
ágyból előbukkan egy fej, majd a tábornoki ruhába öltöztetett test. Később ez az ágy – 
útban a zsinórpadlás felé – a színpad közepén lóg egy darabig, mint egy óriási bűnjel, 
majd eltűnik a sötétben, hogy az utolsó jelenetben, a kerettörténet részeként, mint az első 
jelenetben, újra Ágnes betegágyaként funkcionáljon.  

Strindberg darabjában központi szerepet játszik egy emeletes ház sivár tűzfala 
(jelképezvén, hogy a mögötte lévő lakásokban sem lehet valami rózsás az élet). Ezen, 
különböző magasságokban, székeken ülnek a jelenetek szereplői. Hol eredeti szerepük-
ben, hol a kamarakórus tagjaiként. Egyikőjük, az öreg, vaskos, meztelen ”ősanya”, az 
egyetlen figura, aki örökké jelen van valahol a színpadon, végig néma, lassú mozgású, 
méltóságteljes, és ő az egyetlen, aki Ágnest óvó szemmel követi, megközelíti, majd ma-
gához vonja, gyöngéden csitítgatja.  

A mára aktualizált, rövid időbe sűrítet jelenetsorban Ágnes szeme előtt pörög le egy 
pár családi élete: A találkozás, az otthonalapítás, a kihűlő tűzhely, az elidegenedés, az 
egyre szaporodó veszekedések, az elválás. Mindez egy pompásra sikeredett díszletelem 
segítségével. Begurítanak egy fóliával sűrűn körültekert konyhafalat. A szerelmes fiata-
lok szeleburdi ujjongással tekerik, tépik, szaggatják a csomagolást. A mosogató- és az 
előkészítő felületről lekapkodják a konyhaasztalt és a székeket, a felső polcokon tárolt 
kellékekkel megterítenek, s az első jelenetből színpadon maradt földből ebédet főznek, 
amit az egyik fanyalogva, a másik élvezettel elfogyaszt!? Rohannak az évek, törnek a 
tányérok, hol egyikük, hol másikuk tűnik el a színről, végül, mintegy hagyatéki felszá-
molás után, a színpadmunkások ”eltakarítják” egy élet nyomait. Óhatatlanul Spiró 
György Prah című újkori proletármeséje jut eszünkbe.  

A kopár tűzfal olyan deszkaszálakból megépített, zsinórpadlásig érő, előre-hátra moz-
gatható díszletelem, ahol a réseken átözönlő fény a háttérreflektorok erősségének, színé-
nek, mozgásának függvényében hihetetlen hatásokat kelt. Időnként a nézőteret is befé-
nyezi, mintegy beinvitálva a nézőket is a játékba.  

A dinamikus színpadi hatások különös próbára tették a színészeket, akiknek nem csak 
a ”szecessziós” prózával kellett megbirkózniuk, hanem – egy remek rendezői ötlet nyo-
mán – jól hangzó kamarakórus feladatát is el kellett látniuk. Vélhetően az Ibsen Feszti-
vál egyik legsikeresebb produkcióját láttuk. Ágnes szerepében Mariann Hole nem vélet-
lenül lett 2014-ben Hedda-díjas. 

(Az álomjáték, Oslói Nemzeti Színház, rendezte Calixo Bieito) 
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Kis Eyolf 
 
Ibsen leghétköznapibb, mégis időtlen családi drámája a kihűlő házastársi kapcsolat-

ról, a gyermek elválasztó/összekötő szerepéről, s a legideálisabb kapcsolatra is nagy 
veszélyt jelentő ”fölös harmadikról” szól.  

Egy családi ház fenyődeszka borítású teraszát látjuk. Balra egy süllyesztett, négyzet 
alakú medence. Peremén körben és egy lépcsőfokkal lejjebb élénk színű párnák. Közé-
pen ovális étkezőasztal, rajta jéggel hűtött piros üdìtőitalos kancsó, poharak. Körben hat 
karfás szék. Jobbról egy kerekes nyugágy. A terasz körül U alakban az Amfiteátrum 
elnevezésű színházterem sötétre mázolt csupasz falai. Hátul, minkét oldalfalon egy-egy 
bejáró a csak képzeletünkben létező, város közeli, fjord melléki norvég polgári házba. 
Lakói a tanár végzettségű, de már évek óta írásba merülő Alfred Almers, aki a család 
anyagi függetlenségét biztosító birtok örököse; Rita Almers, az otthon ülő feleség; fiúk 
Eyolf és a férj féltestvér húga, Asta. A játéktérrel szemben (maga a nézőtér) a szöveg-
ben sokat emlegetett tenger, néző jobb oldalról a fürdőzők használta móló, s távolabb 
valahol a kishajó-kikötő. Ebből az irányból érkezik majd a Patkányasszony, és itt is tá-
vozik, amint a játékba elmerülő Eyolf, majd a sétára induló Asta, és titkos rajongója, 
Borgheim, az útépítő mérnök. 

Sofia Jupither svéd rendezőnő – meglepetésként – e bemutató után vehette át az 1951
-ben Svédországban alapított Thália-díjat. Régóta rendez vendégként különböző norvég 
színházakban. 2006-ban Hedda-díjban részesült. Ezzel a darabbal a mának üzen. Az 
otthoniak lezser, de választékos öltözetben, mezítláb vannak e napfényes reggelen. Ib-
sen színpadi instrukcióját mellőzve Rita nem szőke, nyúlánk és arisztokratikusan előke-
lő, hanem alacsony, sötétbarna, indulatos, az első felvonásban drága köntösbe bújtatott 
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közönséges némber. Alfred széles vállú, pocakosodó, kanapényúzó könyvmoly, első 
látásra nehéz elhinni róla, hogy egy hathetes hegyi túrát kiszolgáló női kezek segítsége 
nélkül túl tudott élni. Astánk – Ibsen leírása szerint – nyúlánk, tartózkodó, visszafogott 
barna nő. Nekünk egy botoxozott, lárvaarcú színésznő jutott, aki szinte állandó jelenlé-
te, sok szövege ellenére is csak időnként ragadja magával a publikumot. Eyolf kiskadét 
egyenruha helyett argentin kék-fehér csíkos, 10-es számú focimezt visel, hátán nem 
Maradona, hanem Eyolf felirattal. Bal lábán focicsuka, lábszárvédő, jobb lábán comb-
középig sín van, mankóval biceg. Focista akar lenni, esetleg  úszóbajnok.   

 
„Rita, a gazdag és szép feleség odaadóan szereti férjét, és igyekszik jó anyja lenni 

fogyatékossággal élő gyermekének. Alfréd tehetetlen figura, író, aki nem tud alkotni. 
Hathetes útján végzetes döntést hoz: ezután csak a fiának szenteli életét. Feleségével 
szemben már nem kívánja teljesíteni házastársi kötelességét, és az írásról alkotott áb-
rándjait is feladja. Alfréd legfőbb indítéka a lelkiismeret-furdalása. Rita, férjének dön-
tését hallva kifakad, ő inkább már csak Alfrédra és a szerelmükre koncentrálna, hiszen 
eddig mindent megtett gyermekükért. Eyolf érzi, hogy szülei őt okolják, sokat gondol a 
halálra. Asta mindent kézben tart, fivérét egy ideig biztatja, hogy a vagyon miatt ma-
radjon a házasságban.” (Vida Virág, Színház, 2013) 

Az 1894-ben írott darabot világszerte ritkán játsszák. 1996 óta ez a negyedik, álta-
lam látott bemutató. Felelőtlenség lenne általánosítani, de nekem feltűnt, hogy e rende-
zésekben lényeges különbség szinte csak a Patkányasszony szerepsúlyozásában, e miti-
kus figura megformálásában látható.  

„Ibsen műveiben sehol máshol nem jutott az elfojtások miatti szorongás ilyen konk-
rét kifejezésre, mint Patkányasszony melodramatikus alakjában, akinek az a legfonto-
sabb szerepe, hogy a család, legfőképpen pedig a fiú, Eyolf pszichés problémáiról ad-
jon képet. Őt vonzza legjobban a Patkányasszony, aki azokat az otthonról elhúzó erő-
ket képviseli, amelyek kitaszítják és a halálba sodorják. Itt nyilvánvalóan a hamelni 
patkányfogó mítosza szolgált alapul. [...] A mítosz arról szól, hogy 1284-ben Hamelnt, 
a német városkát ellepték a patkányok. Nem tudtak megszabadulni tőlük, és ezért a 
városi vezetés megígérte, hogy 100 gyldent fizet annak, aki ki tudja irtani a patkányo-
kat. Jelentkezett egy vörös-sárga ruhába öltözött ember. Játszott a furulyáján, és ezzel 
kicsalta a patkányokat, bevezette őket a Weser folyóba, így mind megfulladtak. De a 
polgármester nem akart fizetni, mondván, hogy furulyázásért nem jár 100 gylden. Va-
sárnap reggel aztán, amikor a felnőttek mind a templomban voltak, a patkányfogó visz-
szatért, újra furulyázni kezdett, és minden gyerek követte. Kivezette őket a városból, és 
soha nem tértek vissza. Ezt a történetet aztán az idők során számtalanszor feldolgozták 
mesében és versben, zenében és filmben, és majd minden változatában megőrizte a 
csábítás és szorongás, valamint a hatalommal való visszaélés és a szabadság iránti vágy 
kettősségét. [...] A család a hatalomgyakorlás színtere, az a hely, ahol minden viszony 
a hatalomért és az uralkodásért folyó harc részeként jelenik meg. Ahol a gyengék – a 
nők – szenvednek, és ahol a leggyengébbek – a gyerekek – áldozatok. (Helge Rønning: 
Henrik Ibsen és a modernitás Nagyvilág Kiadó, 2012) 

Az 1998-as oslói színrevitelben a rendező által alaposan átírt darabban egy gyermek-
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riasztó, mégis könnyen felejthető, csúfra maszkírozott vasorrú bábát láthattunk. Az 
1999-es magyarországi bemutatón (Benczúr Ház, r: Pozsgai Zsolt) Kézdy György nem-
csak Ibsen hű szövegmondásával, hanem színpadi jelenlétével, szuggesztivitásával csu-
pán pár perc alatt is megsokszorozta e szerep jelentőségét. Zsámbéki Gábor az oslói 
Nemzetiben 2002-ben, a VIII. Ibsen Fesztiválon vitte színre ezt a darabot. A nyelvi 
nehézségek ellenére remekül vezette színészeit, nagyon hatásosak voltak a jelenetei, de 
a Patkányasszonyt alakító, kiváló képességű színésznő impulzív játékát nehezen tudta 
csak kordában tartani. S e mostani darabban olyan jelentéktelen, halvány jelenetnek 
lehettünk a szemtanúi, ami kifejezetten megakasztotta az előadást.   

Ibsentől nem szokatlan, hogy mindig a legfájóbb pontokra tapint. A szülők legna-
gyobb bánata, s a későbbi veszekedéseik örök forrása, hogy a kilenc éves gyermek, 
Eyolf egyik lába megbénult, amikor csecsemő korában, a szülők szerelmeskedése köz-
ben leesett a pólyázóról. Sokkal burkoltabban ábrázolt a másik érzékeny pont, a fél-
testvérekként együtt nevelkedő Alfred és Asta közötti kapcsolat, a gyermek-régmúltban 
esetleg megtörtént valami. A darab folyamán lassacskán halvány fény vetül az ügyre, de 
mielőtt nagyon megbotránkozhatnánk, kiderül, hogy nem is féltestvérek...  

Egy drámától szokatlan módon a tragédia, Eyolf halála, az első harmadban követke-
zik be, s ettől kezdve az ún. dramaturgiai lázgörbe nem a dromedár púpjához hasonlít, 
hanem inkább a ritmikus sportgimnasztikások szalaggyakorlata során keltett, lassanként 
elhaló hullámhegy-hullámvölgy sorozathoz. Emígyen alakul ki a melodramatikus vég. 
Alfréd és Rita, a férj és a feleség a hosszú, fellángoló és elcsituló, majd újra lobbanó 
vitasorozatok végén megbékél egymással és a sorssal: 

Alfréd: Lehet – tán az élet útjain – egy-egy fénysugár tőlük hozzánk hatol. 
Rita: S hová tekintsünk, Alfréd? 
A: Föl a magasba. 
R: Igen, a magasba. 
A: A magasba – föl a csillagokhoz – a nagy csöndesség felé! 
R: Köszönöm! (Kezét nyújtja.)  
(Coullemont Edit grófnő fordítása, Athenaeum, Bp. 1894) 
 
Peer Gynt     

Túlerős. Nők álltak védve mögötte. 
 
Ki ne hallott volna az amerikai CBS csatorna David Letterman The Late Show c. mű-

soráról. Nos e program kisöccse, színpadtechnikaileg némileg korrigált változata a svéd
-norvég kooprodukcióban gyártott, a norvég közszolgálati TV szombati fő műsoridejé-
ben sugárzott Skavlan, egy csevegős, fecsegős, szórakoztató műsor, amiben a rendkívül 
megnyerő Fredrik Skavlan – 2009 óta egyre több sikert aratva – beszélget a vendégei-
vel, s a vendégei beszélgetnek egymással. Skavlan kisfiús, csibészes, riposztra azonnal 
kész. Sorra hódította az északi országok nézőit. 2012 óta a BBC is bekapcsolódott a 
programba. Az utóbbi akció nem hozta meg a várt nézettséget, úgy látszik az angolokat 
nem bűvölte el Skavlan bájos mosolya... 

A Skavlant játszó színész az oslói Nemzeti Színház Nagyszínpadán berendezett TV 
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stúdió porondjára kéri az 50 éves, médiasztárrá avanzsált Peer Gynt-öt. Bennünket, né-
zőket már az előadás kezdete előtt felvilágosított a mérgezett egérként ide-oda szaladgá-
ló felvételvezető, hogy – a sikeres TV adás érdekében – jelzésére hogyan reagáljunk: 
tapsoljunk és bravózzunk, vagy csak tapsoljunk majd intésére, és fokozatosan vagy hir-
telen csendesedjünk el. A színpad közepén a már évek óta jól megszokott Skavlan-show 
berendezése, négy szék-fotel a vendégeknek s egy a műsorvezetőnek (minden idők leg-
furcsább jelensége, hogy az eredeti műsorban, a berendezéssel elégedetlen műsorvezető 
saját zsebből vásárolt «Lobby chair» nevű, Charles & Ray Emes által tervezett design-
fotelokat, darabját hatezer euroért). Ezek itt olcsó másolatok. Körben a szokásos, 
neonháttérvilágításos, hangfrekvenciás jeleket utánzó díszlet. Kétkamerás felvétel fo-
lyik, s a színpad mélyén, fönt a magasban óriásképernyőn láthatja a néző a kamera len-
cseszemén át a jelenidőben szerkesztett képkivágást.  

Az ováció elhal a tapssal együtt, elhangzik az első kérdés. Az igazi Peerre kíváncsi a 
műsorvezető.  

– Én magam vagyok – ragyogja bele széles mosollyal a kamerákba Peer. S aztán Ib-
sent idézi: ”Ember, légy magad!” – de a műsorvezető a mindenek felett szent nézettség 
érdekében óvatosan, játékosan Dovre-apó szavaival kérdez tovább: Nem úgy van-e, 
hogy ”Légy önmagadnak mindig elég, manó!” (Áprily Lajos fordításai).  

Peer magabiztos, fölényes, a mellette ülő – s a mai norvég valóságban valóban gaz-
dag és sikeres – beszélgetőpartnereket letorkolva sorolja dicsőnek feltupírozott, de való-
jában kudarcokba fulladt tetteit. Intésre tapsolunk, ujjongunk; hazug világ hazug statisz-
tái.   

Sebestyén Károly 1903-as Peer Gynt fordításának utószava mintha semmit sem vesz-
tett volna aktualitásából: ”Korunk, tán sokkal inkább mint más korok, a föllendült ipari 
s kereskedelmi viszonyok, a megsokasodott igényű élet következtében, telve van félem-
berekkel, rohamosan meggazdagodni vágyó, irreális gazokkal, képmutató hazugokkal, 
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álomcsászárokkal. Ezeknek tükröt mutat e drámában Peer Gynt, s vele teljesíti a szín-
padnak azt a hivatását, melyet részére a legnagyobb mester tűzött ki: hogy tükröt mutas-
son a természetnek, felmutassa az erények önábrázatát, és maga az idő, a század testé-
nek tulajdon alakját és lenyomatát”.  

Ibsen megfoszt bennünket attól a vigasztól, hogy a művészet fölemel, megtisztít és 
fölszabadít a köznapi élet nyűgétől. 

A felvételvezető idegbajosan rohangál a kamerák látószögén kívül. Beint és leint. 
Lelkesít és lecsillapít. Tetőfokára hág a hurráhangulat, de jaj, egy homokszem csúszik 
az olajozott gépezetbe, Peer szavainak igazságtartalmát egy valaki megkérdőjelezi, 
Aase anyó, az anyja, akinek szelleme, túlvilági hangja beleharsog a műsorba, és nem 
csak Peer fülének szól. Megakasztja őt, elvonja figyelmét a közönségnek szóló pózolás-
ról.   

Peer lelép a dobogóról, kilép a Skavlan-showműsorból, és immár Ibsen történetében, 
Ibsen címadó figurájaként látjuk – kurtítottan, de nagyjából Ibsen-szöveghűen – a to-
vábbi jelenetekben. Az est folyamán ugyan feltűnik még a Skavlan-stúdió, rövid jelenet 
erejéig folytatják Peerrel a műsort, s egy alkalommal Aase anyó is bekerül az adásba, de 
ez az indulásnál amúgy hatásos, jelenidejűséget, kordivatot tükröző betét csendesen 
elhal, nem játszik vezérfonál-, összekötőelem-, tartópillér szerepet. Elszáll, mint Peer 
álmai. De marad a sok-sok színes, vásári-ripacs jelenet, a jelenkor norvég politikusainak 
elrajzolt, időnként gusztustalanná torzított  karikaturája, erőltetetten aktualizált figurája. 
A durva testiség szimbolikus, de hosszan elnyújtott megjelenítése. A harsányság, a kö-
zönségesség. Az ibseni Peer szöveg alapos ismerete nélkül aligha tudtunk volna eliga-
zodni e kavalkádban.  

 ”... elég légy tenmagadnak! ...az elégben keress boldogulást!” (Sebestyén Károly  
fordítása). De mint a darab végére kiderül, az ezen elv szerint élők a Gomböntő olvasz-
tókanalában végzik, mint középszerű lények. Peer én-kultuszának, hosszú vándorlásá-
nak utolsó állomása a bolondok háza. Majd megtörve, öregen visszaindul hazájába, 
Norvégiába. 

 Az, hogy e színházi est nem volt kidobott idő, az a színészek erőn felüli, időn-
ként zseniális produkciójának köszönhető. Sokakat lehetne dicsérni, néhányan – ügye-
sen lavírozva a különböző jellemek között – több alakokat is színre vittek. A Solveig 
szerepét játszó ugandai származású színésznő, énekes és zeneszerző, Amina Sewali 
kifejezetten az ehhez az előadáshoz írt dalait énekli remekül. A Peert alakító színész, 
Eindride Eidsvold játéka  magasan kiemelkedett társaié közül.  

(Peer Gynt, Oslói Nemzeti Színház nagyszínpada, rendezte Alexander Mørk-Eidem) 
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Száz éve született Alf Prøysen 
 
Elegyengetett út  
 
Egy öregember fekszik az ágyban a Magosdombon. Jó ideje fekszik már, sokszor 

kinőtt a fű azóta, hogy utolszor elüldögélt a napon a ház előtt, a jégvirágok is rendre 
kivirultak az ablakon, mióta feküdt, s várta, hogy valaki felrázza a párnáját, s odavessen 
neki néhány kurta szót, hogy tudja, mi történik, érezze, hogy él még. Valaha gyakran 
megfordult itt a körorvos az autóján, egyszer maga is utazott lefelé vöröskeresztes 
kocsin, nem is jött haza egy évig, aztán ugyanaz a kocsi hozta fel a dombra. A körorvos 
autója azóta nem küzdi fel magát a kaptatón az ablak alá, csak az öreg fia teszi meg 
olykor gyalogszerrel a hosszú utat a vasútmenti városka patikájába. 

Bizony, bizony... – bólogatnak a népek, ahogy elmegy mellettük a fiú, – szívós a vén 
Even! Különös, hogy az élet így ragaszkodik valakihez, aki csak az ágyat nyomja évről 
évre! – mondogatják, mintha már a sírban volna a helye.  

Kérdik a fia gyerekeit, akik az iskolába menet betérnek hozzájuk, hogy együtt 
menjenek tovább a többi gyerekkel: 

Oszt öregapátok hogy van? 
A gyerekek meg ülnek a széken, harangoznak lábukkal, úgy felelik: 
Mindég ugyanúgy. 
Nemigen gondolkodnak a válaszon, megszokták már, hogy az öregapjukról kérdik. 

Meglehet, közben az jár a fejükben, hogy jó lesz síelni, porhó esett, vagy hogy ott az a 
fenyő meg a rajta levő varjúfészek, azt iskolából jövet szemügyre kéne venni. 

Mindeközben az öreg nyomja az ágyat. Olykor-olykor a párnáját is felrázzák: a 
menye dögönyözi sietősen, kemény kézzel, minden gyöngédség nélkül, de az öreg tudja, 
hogy nem az asszonyon múlik. Annak a vállán ott a napok terhe: a jószág, a gyerekek, a 
tanya, nem könnyű kenyér ám! Mégis jön, amikor csak lehet, hogy segítsen az öregnek, 
s olyankor még mintha a vén test is erőre kapna. Ha fordul, igyekszik segíteni az 
asszonynak, hogy hamarább kész legyen, s mielőbb kicsoszogjon a konyhába, hogy 
megegye, ami az asztalon várja, úgy érzi, még együtt él a nappal, s az aznapi 
teendőkkel. 

Szava nem sok van. Mikor a menye elmegy, fekszik, ellazul és az ágyterítő rojtjain 
matat, miközben egyre a konyhára nyíló ajtóra bámul. Három felnőtt fia van – a 
széktámlájukat látja még, ha nagyon igyekszik: a legidősebbik nős, övé a tanya meg a 
föld, a másik kettő a gyárban dolgozik, s itthon lakik még. Próbálja kivenni, miről 
beszélnek, ahogy ott ülnek a vacsora békéjével eltelten. Tudja, hogy a tanya meg a föld 
kerül szóba, aztán télen a tűzifa, tavasszal meg a szénakaszálás. Olyankor izzadtan, 
kimelegedve ülnek ott, fűszálakkal hajukban és frissen köpült vajat kérnek, amikor meg 
beköszönt az ősz, ő is kap egy marok friss szalmát a szalmazsákba. A fia hozza, miután 
a cséplőgép egy álló, borús napon át pöfög a csűrben. 

 
- Idén se olyan rossz a szalma, Apám! – mondja. Igy telik az év a tanyán. Végül nem 
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is igen gondolnak az öreggel, hogy még ott fekszik az ágyban, csak olykor-olykor 
jegyzik meg csöndesen: 

- Öregapánk olyan türelmes, olyan jó beteg. Bezzeg, ha mi feküdnénk ott az ágyban, 
panaszkodnánk, nyöszörögnénk folyvást! 

Ilyenkor göcögve nevet az öreg, meg az ágyterítő rojtjaival babrál. 
- Nekem már az is elég, ha hallom, hogy dógoznak köröttem! – mondja. 
Az utóbbi időben meg olyan furákat kérdez. – Birja-e még a csűr felhajtója a 

megrakott szénásszekeret mint régen? Aztán ha egy meztélábas gyerek bejön hozzá 
egy bögre áfonyával, arról faggatja, jó-e még a híd a patak fölött. Egy nap a menyét 
híjja s kérdi, hogy alkalmatos-e a lépcső meg a küszöb, vagy nehéz rá felkapaszkodni, 
mert hallotta bizony, hogy nehezen lélegzik. A menye csak áll elnehezült testtel, zihál, 
s nem tudja mire vélni a kérdést. Aztán azt feleli, mostanság nehezére esik a járás, de a 
lépcső is, a küszöb is a legnagyobb rendben van. 

-- 
 
Egy nap aztán igen rosszul lesz az öreg. Utolsó óráján mind köréje gyűlnek, 

odahagynak minden dolgot, nyűgöt. Ott áll az ágynál a legidősebb fiú az asszonnyal, 
meg a gyerekekkel, hazajöttek a messzi gyárban dolgozó fiai is, hogy még egyszer, 
utoljára lássák. Van, aki elsírja magát, bánkódik, hogy nem úgy bánt az öreggel, ahogy 
kellett volna, hisz nem sokba telt volna egy-egy este elüldögélni nála a kisszobában, de 
most már késő. A menye bocsánatkérően, lesütött szemmel motyogja: 

- Biza hiányozni fog nekünk, Nagyapa! Soha nem volt terhünkre!  
- Ugyan! – feleli az öreg. – Dehogy fogok én hiányozni nektek! Nem megyek én el 

innét, ha meghalok se. Meglátjátok... 
Mintha hideg fuvallat szállna el a meghajtott fejek fölött, ahogy ezt mondja. 
Aztán ismét lefelé visz az útja a dombról, immár utoljára. Előbb a fenyőágakat és 

virágokat hozzák, majd Szent Mihály lován a koporsó ereszkedik alá a dombról, nem 
sokkal később felfelé indul a menet, immár a Szent Mihály lova nélkül. Vén Evennek 
vége. Egy új sírhalom marad csak utána a temetőben, azt is hamar belepi a hó.  

De aztán visszatér a tavasz, s az élők ismét munkához látnak. Fenn a dombon az 
ifjabb Even szánt egy szép napon, hát egyszercsak kőbe akad az ekevas. Fél, hogy 
beletört, de nem, épen maradt. Elgondolja, milyen sok szerszám elvásott ebben a köves 
talajban. Ezt az ekevasat viszont az öreg kovácsműhelyben találta, az apja készítette. 
Álló nap ez jár a fejében, míg megy az eke után, fordítja a göröngyöt. Mintha ketten 
szántanának. Azaz hárman: az apja, a ló, meg jómaga. 

Nem borzongat többé a hideg fuvallat. A  szavak, amelyeket az öreg mondott a 
halálos ágyán visszacsendülnek, s beleolvadnak a napba, az aznapi teendőbe. 

Alig hallja, hogy estebédhez hívják. Szótlanul eszik, mintha ott se lenne, aztán fejére 
teszi a sapkát, s a faluba indul az erdei úton. Az házak ablakai mögül kandi szemek 
lesik. 

- No, megyen ifjabb Even a faluba! – mondják. 
Bizony, hogy oda tart. A temetőnél lefordul az útról, s odamegy a simáracsiszolt 

kőhöz, amely alatt az apja fekszik. Even Mikkelsen – áll a sírkövön, merthogy így 
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hítták az apját. Virág és kavics van a síron. Csak épp az apja nincs sehol. A betűk is, a 
virág is olyan, mintha idegenekhez tért volna be, sietősen, csak épp az ajtó mellé 
kuporodott volna, mint ki szólni sem mer ilyen finom társaságban. – Hol itt az ekevas? 
Hol a tavaszi nap? – gondolja, azzal sarkon fordul, s hazaindul. 

Mikor meglátja a luccal benőtt domboldalt s az erdőben kanyargó utat, akkor tölti el a 
nap békessége. Ezt az utat még az apja egyengette, s most olyan jólesett arra gondolnia, 
hogy szaladgált rajta gyerekfővel. Arról álmodozott, hogy egykor fontos, szépen 
kiépített út lesz majd belőle. Mára meglett ember, asszonya, gyermekei vannak. Nap 
mint nap jár az úton, amely vele fut, mintha maga is hordaná a napok terhét, sőt, mintha 
még az apja is ott lenne vele, mikor a tejet viszi a tejüzembe. Mikor a hídnak fordul az 
út, megáll, belekapaszkodik a hídkorlátba. Durván gyalult fatörzsből készült, 
csontkemény: mintha az apja magából is beleépített volna egy darabot az útba meg a 
hídba, miután a napi munkát ellátta. Sőt, mintha hagyott volna a dologból annak is, aki 
majd tovább egyengeti az utat. A reá szálló sötétben, a folyó morajával meg a 
lombsusogással fülében ácsolta ezt a hidat a víz fölé. 

Aztán a szántóhoz ér. Oda, ahol az ekevas annyi gondolatot elindított benne. Átlábal a 
frissen szántott földön, az megindul a léptén, s csöndesen, puhán simul a csizmája 
szárához. Nem megy be a házba azonnal. Elébb odamegy a csűr felhajtójához, 
végigsimít rajta, az alája polcolt köveken, aztán a kemény, öreg rönkfákon: apja teremtő 
ereje, gondolata fogadja a szekeret, feszül a teher alá, mikor behordja a gabonát.  

Aztán felmegy a lépcsőn, be a házba. Csöndben lefekszik az asszony mellé, aki 
gondban s örömben társa lett. Úgy érzi, most már tudja, mi az élet értelme. Ma este 
megtanulta. Az apja volt a tanítómestere. Zsong és dalol a lelke, a tavaszi éjszaka kéklik 
az ablaküvegen, érzi a karjában s hátában feszülő erőt. És most már tudja, hogy ez az 
erő hasznára válik majd: nemcsak a mindennapi robotban, hanem minden nap, amikor 
magából is belead a munkába valamit, amíg erejéből telik. Ugyan mit számít akkor, 
hogy megöregszik, ágynak esik? Hisz tovább él az ember egy hídban a patak fölött vagy 
egy erdei útban. A simára csiszolt sírkőben azonban nem él tovább senki: abból csak az 
ember nevét tudni meg. Magára az emberre pedig úgy találni rá, ha elindulunk az úton, 
amelyet az ő keze egyengetett.  

  
(1945)  
 
(ATiden Norsk Forlag engedélyével. Fordította Bendes Rita) 
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Imre Eszter munkája 



 MAROS MIKLÓS MINDENHOL 
 
     Nem mehetünk el szó nélkül Maros Miklós zeneszerző egyre 
növekvő hírneve mellett. Svédországban rendkívüli megbecsülésnek 
örvend. Munkásságáért magas szintű állami támogatásban részesül, 
szabadúszó, műveit előadja a Királyi Opera, szerzeményeit a világ 
minden részén  játsszák. Sokfelé megfordul a világban, Bukarestbe 
kétszer is meghívták eladónak  az Enescu Fesztiválra. Alkotókedve 
nem lankad. 
     És amiért külön elismerést érdemel: a közművelődésben is jelen 
van. Akkor ismerkedtem meg vele, amikor egy irodalompártoló, 
svédországi magyar szerzők műveit lemezre gyűjtve forgalmazta, 

tucatnyit vásárolt belőle, hogy serkentse a kezdeményezőt.  
    Indulásától munkatársa az Ághegynek, köteteink bemutatóin zenész környezetét fel-
kérve többször is biztosította a műsor zenei részét. Egyik munkájának részletét felhasz-
nálhattam az Ághegy Rádió szignáljaként. Közös fordítói műhelymunkánktól sem húzó-
dozott. Felkérésemre Szilágyi Domokos és Majtényi Erik egykori svédországi látogatá-
sát is megírta. Kiderült, hogy saját lakását is rendelkezésükre bocsájtotta.  
    Megfordultam nála néhányszor, jó nála vendégeskedni. Közszolgálatának betudható, 
hogy időnként a Bartók Rádióban zenei témájú eladásokat tart. Ezekből közlünk most 
néhányat.  
   Érdekességük, hogy a szöveg olvasása mellett zenei illusztrációkat is meghallgathat-
juk: a linkek címét kiemelve közöljük. Így lesz az Ághegyből „hangos” és a Yuotube-
okkal „képes” újság”. Közösségi szellemét otthonról hozta. Ezt bizonyítja az a régi kép 
is, amelyen Weöres Sándorral és feleségével  együtt látható. (tk) 
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 Maros Miklós rádióadásai 
 

HUGO ALFVÉN 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=-mDIAiuCXOw 

/Så tag mitt hjerte/Vedd így 
szívemet/ 

 
    A svéd zene kiemelkedő 
alakja, a nemzeti romantika 
legjellemzőbb képviselője. 
Ha neve talán nem is min-
denki számára ismert, de 
néhány művét napjainkban 
is játsszák a világ minden 
táján. 
 

   Alfvén 1872-ben született és 1960-ban halt meg. Mint zeneszerző, karmester és kar-
nagy szerzett nevet magának, de mint festőművész is az élvonalba tartozott, képeit mú-
zeumokban látni. 
   Művei közül a legismertebbek a svéd rapszódiák, ezek közül talán az első a legnépsze-
rűbb. Ez a Midsommarvaka, magyarul a Szentivánéjvárás lehetne a címe. Népi, vagy 
népi jellegű dallamokból épülnek fel a rapszódiák, ez utóbbiak többnyire Alfvén saját 
kompozíciói, még ha kimutatható is az eredeti, ami után az új dallam készült. A népzene 
Svédországban nagy részében hangszeres zene, főleg hegedűn, hegedűkön adják elő 
több szólamban. Ezek országrészenként különbözőek, így a rapszódiák is a különböző 
tájak dallamaira épülnek (Uppsalarapsodi, Dalarapsodi). 
 

Svensk rapsodi nr 1, Midsommarvaka/ I. svéd rapszódia, Szentivánéjvárás 
https://www.youtube.com/watch?v=FN-n-UzG_dg 

 
Alfvén évtizedeken keresztül volt az Uppsalai Egyetem zenei vezetője, Director 

musices, valamint vezette a Magyarországon is megfordult, híres férfikart, az Orphei 
Drängar, Orfeusz szolgáit. Sokat komponált énekhangra, kórusműveit minden kórus 
énekli, dalai közül néhányat a leghíresebb svéd énekesek is műsorukon tartottak és tarta-
nak, így felvételeken lehet Alfvén-dalokat hallani olyan énekesek előadásában, mint 
például Birgit Nilsson, Nikolai Gedda, vagy Jussi Björling, aki a műsorunk elején éne-
kelte a Vedd így szívemet, eredeti (dán) nyelven Så tag mitt hjerte című dalt. 

A mester századik születésnapját többek között azzal is ünnepelték, hogy megalakult 
a Hugo Alfvén Társaság. Minden évben kiosztanak egy díjat, amit Alfvén játszottsági 
jogdíjából alapítottak. Az Alfvénpris a második legnagyobb díj, amit Svédországban  
zeneszerző, vagy muzsikus kaphat. 
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Mint minden ilyen egyesület, ez is természetesen Alfvén műveinek a terjesztését 
tartja feladatának. De olyan eredmények is felmutathatóak, mint például a híres Grand 
Hotel egy konferenciákra bérelhető része, ami az Alfvénrum nevet viseli, ahol termé-
szetesen a mester mellszobra, néhány festménye, róla olvasható irodalom és lemezeken 
hallgatható anyag is megtalálható. Kiadós szendvicset is komponáltak Alfvénmacka 
néven, végigjárva élete történetét, még a Dániában töltött éveit is, így az apró rákok és 
a lazac is megtalálható rajta. Ezek talán apróságok, de valamit mond a svéd társasági 
életről és Alfvén helyéről is ebben a társadalomban. 
Mondhatnánk, hogy ezek talán utolsó nyomai egy elmúlás előtt álló életformának. Eb-
ben érthetők a társas összejövetelek, de a házi muzsikálás, még a közös lemezhallgatás 
is, amit a mai, zaklatott életforma egyre inkább kizár magából. 
 

Aftonen / Este 
https://www.youtube.com/watch?v=9o6HkCRT0HU 

 
Egy ismert zenetudós, az Alfvén-Társaság egyik alapítója. néhány évvel ezelőtt 

rábeszélt, hogy én is lépjek be közéjük, így lettem tagja ennek az illusztris társaságnak. 
Nem a különböző kedvezmények érdekeltek, miszerint olcsóbban kapják a tagok a 
mester lemezeit, inkább azt éreztem valahol, hogy a társaság érdemes arra, hogy én is a 
támogatók közé álljak. Majd néhány év elteltével egyszer csak felhívott valaki telefo-
non, hogy ő, mint a választóbizottság elnöke felkér, vállaljam el az Alfvén-Társaság 
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elnöki tisztségét. Mondanom sem kell, 
ez nagyon meglepő volt számomra, más 
dolog az, ha valaki valamit támogat, más 
az, ha ezt a valamit vezetni is kell. Ter-
mészetesen elkezdődött egy folyamat, 
megpróbáltam átgondolni, hogy mi lehet 
az én szerepem egy az előző századfor-
dulóhoz tartozó nemzeti romantikus 
zeneszerző munkásságának a terjeszté-
sében, mit tudok én róla egyáltalán, va-
gyis mi közöm hozzá. 
Azon is el kellett gondolkodni, hogy 
ugyanennek a kornak ki lehet a magyar 
megfelelője. Hiszen Erkel és Liszt illet-
ve Bartók és Kodály zenei nyelve közöt-
ti időből származó romantikus magyar 
zenét nemigen hallottunk. 
A svédeknek viszont sem Lisztjük, sem 
Bartókjuk nincs. 

A társművészetekben, költők, írók, festők között találunk szinte minden korból, 
minden stílusban nemzetközileg is ismert svéd alkotóművészt. A svéd zene viszont 
ismeretlen. Akármennyit is próbál tenni a zeneszerzők szövetsége, a koncertiroda vagy 
egy-egy művész.  

A környező északi országok egy kicsit könnyebb helyzetben vannak. Norvégoknál 
van egy Grieg, a finneknél egy Sibelius, a dánoknál egy Carl Nielsen, akik a nemzetkö-
zi lemezpiacon, így a koncertprogramokban is mindenfelé helyet találtak. Rajtuk ke-
resztül a ma élő szerzők is könnyebben találják meg az útat a világban. Hiszen minden-
hol keresnek egy nemzeti identitást még a saját zenéjükben is, hát még ha az valahon-
nan idegenből jön. Mégha ezt a legtöbb zenehallgató sajátmaga nemigen képes felfe-
dezni. De jó tudni, hogy az elhangzott ismeretlen zenemű a nagy Sibelius vagy Grieg 
országából való. 

Elképzelhető, hogy éppen Alfvén hiányzik a nemzetközéletből, hogy a svéd zené-
nek is lehessen egy közvetlenebb kapcsolata a világ koncerttermeiből? 
Ezek a gondolatok jártak a fejemben, amikor elvállaltam az Alfvén-Társaság elnöksé-
gét és egy év elteltével nagy lelkesedéssel újra is választottak a társaság tagjai, akik 
között a mester rokonsága is szép számmal szerepel. 

Hogy tudok-e tenni valamit Hugo Alfvén zenéjéért, és ezen keresztül azért, hogy 
svéd kollégáimat jobban a helyükre tudják tenni a hallgatók a jövőben, azt nem tudom. 
Megteszem a magamtól telhetőt.  

Valószínű, hogy az elhangzott részletek nem teljesen ismeretlenek a magyar rádió-
hallgatók számára. Legalábbis azoknak, akik szorgalmasan hallgatják az éjszakai rádió-
adásokat, amelyek manapság Londonban készülnek és Európaszerte mindenütt ugyan-
azok. Itt aránylag rendszeresen előfordulnak Alfvén darabjai is. 
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Remélem, hogy ezzel a műsorral ezt a zenét és rajta keresztül a zenés Svédországot is 
közelebb tudtam hozni a magyar hallgatósághoz. 

 
Vallflickans dans ur baletten Bergakungen  

/A pásztorlányka tánca A hegyi király című balettből 
https://www.youtube.com/watch?v=WavIvzYiV5o 

 
Drei Galgenlieder  
(Három akasztófadal) 

 
Az utóbbi években feltűnően sok darabot komponáltam gitárra illetve olyan együttes-

re, amelyben a gitár jelentős helyet foglalt el. Ennek több oka is van. A legfontosabb 
természetesen az, hogy érdekel a hangszer és azok a kifejező-eszközök, amelyeket más 
hangszeren nem találok meg. De a művek mennyisége nem csak a szerzői kíváncsiság-
ból ered. A zeneszerző számára a legnagyobb ösztönző erő a muzsikusok érdeklődése. 
Amikor egyik a másik után jelentkezik, hogy szeretnék, ha nekik is komponálnék vala-
milyen hasonló darabot, mint amit akkoriban hallottak tőlem. Ez persze újabb és újabb 
hangszeres összeállításokat is jelent, de még így sem mindig lehetséges. Többnyire ki 
kell várni, amíg adódik használható ötlet, amiből olyan darabot lehet írni, amit én ma-
gam is szívesen hallgatok. Másmilyent pedig nem adok ki a kezemből!  

Tavaly nyáron a Svéd Gitáros és Lantos Társaság az év zeneszerzőjévé választott. Ez 
azzal járt, hogy részt vettem az évenként rendezett összejövetelükön, tartottam előadást 
gitárdarabjaimról és előadták öt kompozíciómat. Ezek közül az egyik szólódarab akkor 
szólalt meg először. Három évvel ezelőtt pedig ugyanennek a társaságnak a vezető gitá-
rosai rendeztek nekem egy szerzői estet. Kellett legalább egy új darab, a régiekből nem 
telt ki az egész szerzői est műsora. Így aztán egyre gyarapodott a gitárdarabjaim száma. 
Az utóbbi öt-hat évben komponáltam egy szólódarabot, egy duót két gitárra, egy darabot 
fuvolára és gitárra, egy triót fuvolára, brácsára és gitárra, egy kvartettet fuvolára, szaxo-
fonra, gitárra és ütőhangszerekre valamint egy gitár-orgona-darabot. Ez utóbbi elkészült 
két verzióban is, gitárra és akkordeonra, vagyis gombos harmonikára, valamint 
marimbára és orgonára. Ezekhez még három dalciklus is társult, az egyik ének-gitár, a 
másik ének-oboa és gitár összeállításban, és végül, az a mű, amiről kicsit részletesebben 
akarok itt szólni, és amit hamarosan hallani is fogunk.  

Ez is az említett szerzői estre készült, ahol több gitáros is közreműködött. Az volt a 
kívánságuk, hogy írjak egy olyan művet, amiben lehetőleg mindannyian szerepelhetné-
nek. Az énekszólam szinte adva volt, hiszen egy dalciklus énekre és gitárra szerepelt 
már a műsortervben. Az együttes végül két gitárból és egy alt-gitárból állt össze. Ez 
utóbbi egy aránylag új, nagyon érdekes konstrukció, 11-húros hangszer, aminek az alsó 
öt húrja a lant alsó húrjainak felel meg. Azzal a céllal készült, hogy a lantra készült iro-
dalmat, elsősorban Bach Lant-szvitjeit elő lehessen adni gitáron is. Ezzel a hangszerrel 
kaptam a két gitár mellé egy basszushangszert is, ami az együttes fundamentumát adja.  
Természetesen kellett találni egy szöveget is, ami ilyen hangzásvilágot kíván és megszó-
laltatható olyanfajta zenei nyelven, mint az enyém. A döntés nem volt nagyon nehéz. 
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Christian Morgenstern Akasztófadalok című verseiből választottam ki hármat. Ezek a 
nagyon sajátos, helyenként nonsens versek már egy évszázada a magyar olvasók között 
is nagyon népszerűek. A versek esetleges jelentéséről és nem kevésbé jelentőségéről 
könyvtárnyi írás született szinte minden nyelven és természetesen a zeneszerzői fantázi-
át is megragadja. Nem véletlen, hogy milyen sok kompozíció születetett ezekre világ-
szerte. És a három gitáros éppen azt a bizarr, ugyanakkor a maga módján romantikus 
hangzásvilágot teremti meg, amely számomra a választott három vers tartalmának legin-
kább megfelel.  

Ezek, A probléma, az Imádság valamint A nagy Lalula így hangzik magyarul: 
 

 
A probléma 
 

Timár György fordítása 
Tizenhárom-s-Egytucat 
probémázik: „E név vacak. 
Mint hogyha volna Hétnek 
a neve Kettő-Négy-s-Egy.” 
És mond (ó, agy, mit ki nem ötlesz!),  
hogy neve mától Huszonöt lesz. 
 
 
Imádság 
 

Orbán Ottó fordítása  
 
 Ki könyörögni hallja az őzikéket,   
félhet!    
Félnyolc!   
 Félkilenc! 
 Féltíz! 
 Féltizenegy! 
 Féltizenkettő! 
 Éjfél! 
 Ki könyörögni hallja az őzikéket   
 félhet!  
  Patácskáikat összefűzik ők,  
 az Őzikők.  
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A nagy Lalula  
 Jékely Zoltán fordítása  

Kroklokvafci? Szemmelemmi! 
Szejokronto - prafriplo: 
bifci, bafci; hulalemmi: 
kvaszti paszti po... 
Lalu lalu lalu lalu la! 
 
Hontraruru miromente 
caszku cesz rü rü? 
Entepente, lejolente 
klekvapufci lü? 
Lalu lalu lalu lalu la! 
 
Szimarar kosz malcipempu 
szilcucankukrej (;)! 
Marjomar dosz: kvempu lempu 
Sziri szűri szej [ ]! 
Lalu lalu lalu lalu la!  

 
Az első dal, A probléma, valóban elgondolkodtató kérdés. Kicsit tétova anyagával 

elképzeltethető, hogy a három gitárból álló együttes valóban azon elmélkedik, hogy saját 
nevüket jól választották-e meg és minden egyébre, ami ebből következik. A számok 
játéka egy felsőbb fokú elmélkedés, nem vállalom, hogy kifejteném a jelentőségét ennek 
is. Megjegyzendő mindenesetre, hogy eredeti nyelven a Tizenhárom-s-Egytucat neve Elf
-Zwölf, vagyis nem huszonöt, hanem huszonhárom lesz szegény problémázó új neve. 
De talán ezt is kifejezik a gitárok… 

Az imádkozó őzikék köré egy hangzó erdei katedrálist alkotnak a gitárosok, ebben az 
eredeti német „Hab Acht!- Halbneun!” Orbán Ottó zseniális fordításában Félhet!-
Félnyolc! lett magyarul. Sőt, ő még a tizenkettő, vagyis a zwölf helyett is tudott valamit 
nyújtani, ami fél: Éjfél! Ezt, valamint a vers befejező sorában a rím miatt kifacsart őzi-
kék őzikőkre cserélését, sajnos zenében csak az hallhatja, aki az ilyen apróságokat is 
bele tudja képzelni a hallottakba. Ez már az előadó dolga, de természetesen a zeneszerző 
is ezt szeretné a nyújtani a közönségnek. 

Előadásunkban a versek svéd nyelven szólalnak meg, egyszerűen azért, mert a hang-
versenyen, amely felvételét halljuk az énekesnő svédül énekelt. Akik tudnak svédül is, 
azok hallhatják, hogy a svéd fordítás nem annyira zseniális, mint Orbán Ottóé. De én 
megpróbáltam zenében kifejezni valamit az ő fordításának sajátos zamatából is…   

A nagy Lalula különösen komoly feladat a zeneszerző, de még inkább az előadó szá-
mára. Arról nem is beszélve, hogy a fordító mennyit küszködhetett, amíg megtalálta a 
vers mondanivalóját…  

Még komolyabbra fordítva a szót, A nagy Lalula minden nyelven ugyanaz, magyarul 
is csak a fonetika változik. De mindenki beleképzelheti saját érzésvilágát, így a zene-
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szerző is. Az előadó számára pedig egy olyan lehetőséget ad személyes tolmácsolásra, 
amilyenre nagyon kevés más vers alkalmas. A mi felvételünkön egy kis mini drámát 
hallunk, amiben sem a szereplők, sem a konfliktus, sem a színtér nem ismert, mégis 
mindenki számára érthető, hogy a dráma kicsengése egyértelműen pozitív…!  
Vagy talán mégsem?  
 
Maros Miklós: Három akasztófadal /Drei Galgenlieder/ 
Christian Morgenstern verseire 
 
A probléma  /Das Problem/, Imádság  /Das Gebet/,A nagy Lalula  /Das große Lalula/ 
 
https://vimeo.com/108711647 
Elhangyzott a Bartók Rádióban, 2007. június 1.-én 
  
 
ALL’ UNGARESCA – SVÉDORSZÁGBÓL 
 
Tavaly nyáron Svédország leghíresebb és legtöbbet játszott zeneszerzőjét, Hugo Alfvént 
ismertettem röviden itt a Bartók rádióban. Alfvén művei közül néhány időnként meg-
szólal a magyar rádióban is, de neve ennek ellenére még mindig szinte ismeretlen a ze-
nehallgatók körében.  
Most két olyan svédországi zeneszerzőről szeretnék szólni, akik talán többek számára 
már ismertek ugyan, de műveik nagyon ritkán kerülnek a magyar hallgatóság elé. Pedig 
mindketten elég szorosan kötődnek a magyar zenei világhoz, még ha ennek egy földraj-
zilag szélesebb rétegéhez is. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Hd4nDk-jvp8  

Szonatina klarinétra 
     
   Deák Csaba ötven éve él Svédországban és a svéd 
zenei élet számára igen jelentős személyiség, mint 
zeneszerző, pedagógus és különféle szervezetek 
aktív vezetőségi tagja. Tíz éven át tevékenykedett a 
Svéd Zeneszerzők Szövetségének elnökségében, de 
legfőképpen, mint a nemzetközi fúvószenei szövet-
ség, a WASBEE (World Association for 
Symphonic Bands and Ensembles) egyik alapító 
tagjaként ismert világszerte. 
1932-ben született, Farkas Ferencnél tanult a Zene-
akadémián, majd 1956-ban elhagyta Magyarorszá-
got és Svédországban telepedett le. Ott tovább ta-
nult és néhány év elteltével nevét már ismerte a 
svéd zenei társadalom. Kórusok, hangszeres muzsi-
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kusok vették darabjait repertoárukra, előadták a rádióban és különféle turnékon is. Évek 
során nagy és jelentős oevret alkotott, operák, szimfóniák, hangszeres versenyművek és 
nem kevés kamara- és fúvószenekari mű került ki zeneszerzői műhelyéből. A fúvós 
hangszerekre írt művek nagy száma is érthetővé teszi Deák már említett aktív szerepét a 
WASBEE működésében. Fúvószenekari művei, fúvós kamarazenéje gyakran szólal meg 
világszerte.  

2007-ben szerzői esttel köszöntötték a svéd muzsikusok 75. születésnapján, ezen 
kamaraművek hangzottak el az utóbbi negyven év terméséből. 
Deák zenei világa azokra az alapokra épül, amiket élete első negyedszázadában szerzett, 
de a magyar zenei nyelvet évek alatt átformálta az a sok benyomás, amit a kortársak 
zenéjéből józanul, nyitott füllel hallgatva ebbe a saját nyelvbe beépíthetőnek talált. Eb-
ből alakult ki egy deákos kifejezésmód, amit a most következő műrészlet is hűen illuszt-
rál.  

A Fuvolaverseny egy részletét halljuk Práda Kinga előadásában. A Stockholmi Ka-
marazenekart Sven Åberg vezényli. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo3QcVdZ4mU 
fuvolaverseny 

 
Deák ötvenéves svéd zenei múltjával az idősebb generációt képviseli. De rajta kívül 

több magyar származású zeneszerző is él Svédországban.  
 
A fiatalabb generációból az erdélyi származású Cristian Marina számunkra a legje-

lentősebb. 1965-ben született Kolozsvárott muzsikus családban, anyja magyar. Ott kezd-
te zenei tanulmányait, a stockholmi Zeneművészeti Főiskolán fejezett be, 1986 óta él 
Svédországban. Már főiskolás korában kezdték játszani műveit, ezek közül többet a leg-
ismertebb együttesek tartanak műsoron. Marina kapcsolata nem szakadt meg az erdélyi 

zenei élettel sem, rendszeresen szólalnak meg 
művei Kolozsvárott. Pár hónapja pedig egy új 
zenekari darabját mutatta be a Bukaresti Fil-
harmonikus Zenekar. 
 Több nemzetközi versenyen nyert díjat, mint 
például 2003-ban Luxemburgban. A díjjal járt 
egy lemezfelvétel is, ebből adunk most egy 
rövid részletet.  
 

A mű címe Density-Intensity, előadja a Lu-
xemburgi Sinfonietta. 

http://www.cristianmarina.com/Density-
Intensity.mp3 

Density-Intensity  
A versenydíj nem az első nemzetközi sikert 
hozta Cristian Marina karrierjében. Több mű-
vét mutatták be Olaszországban, Franciaor-
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szágban, a környező skandináv és balti országokban, az ISCM, az Új Zene Nemzetközi 
Társaságának a fesztiváljain pedig eddig nem kevesebb, mint négy alkalommal szere-
pelt darabja. Klasszikus hagyományokból alakította ki zenei eszköztárát, ebben nyo-
mokban a népzenei hatást is megtalálhatjuk, de tanulmányai, ezek között az elektroni-
kus stúdióban szerzett tapasztalatai és sok éves munka, ezeket az elemeket nagyon érde-
kes, egyéni zenei nyelvvé formálta. 
Befejezésként hallgassunk meg egy szólófuvolára írt darabját. A mű címe Aulody, az 
előadó az egyik legnevesebb román előadóművész, Ion Bogdan Stefănescu. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=OQjHmiCllSU 
Aulodie fuvolár 

 
     A Bartók Rádióban, 2007. Aug. 29.-én elhangzott műsor a zenei illusztrációk válto-
zásával  
 

CINGUETTIO AVAGY MADÁRCSICSERGÉS 
 

Zenetörténészek, kritikusok, szerkesztők szeretettel akasztanak egy-egy meghatáro-
zó jelzőt egy zeneszerzőre, többnyire cikk, vagy műsor jellemzőjeként. Ez aztán villám-
gyorsan elterjed, különféle lexikonok is átveszik, már csak azért is, mert többnyire 
ugyanazok írják a szövegeket a lexikonoknak, akik már egyszer leírták ugyanazt vala-
hol máshol. Ezzel aztán a zeneszerző és jelzője levakarhatatlanul összenő. 

1968-ban Svédországban éppúgy, mint Nyugat-Európa legtöbb országában, a diák-
ság felháborodván a konzervatív akadémiai oktatáson, valamint felbátorodva a francia 
diákfelkelésen, egyre inkább úgy érezte, hogy a művészeteket is a nép felé kell irányíta-
ni. Hogy ez hová vezetett, vagy hová nem, azt nem ennek a műsornak a szerepe elemez-
ni. Számomra mindenesetre elég meglepő volt, hogy a Főiskolán a lelkes maoisták filo-
zófiai vitákat kezdeményeztek, számukra pedig az volt a furcsa, hogy ebben én nem 
akarok részt venni. Persze a nyelvtudás hiánya is belesegített, de nagyon sajnálták, hogy 
ők nem részesülhetnek az én Budapestről magammal hozott tudományomból, amit 
akarva-akaratlan az Akadémia kötelező tárgyai között tanultam (dialektikus materializ-
mus, stb.). 

Még abban az időben megjelent rólam egy ismertető cikk, amelyben az író megálla-
pította, hogy abszolút zenét írok, vagyis nem foglalkozom szövegek zenei illusztrálásá-
val vagy a konkrét tartalom zenei közlésével. Mivel ebben az időben a magukat radiká-
lisoknak tartott mesterek a saját, többnyire politikai üzeneteiket próbálták közölni a 
hallgatósággal, ezért az én hozzáállásom ettől eléggé eltérőnek tűnt. Így a karakteriszti-
kus jelző érthető is lehetett akár. 

Az idő közben nagyon változtott, ifjú maoistákból öreg konzervatívok lettek, vagy 
már nyugdíjhoz közelítő professzorok, de rajtam a jelző megmaradt, a mai napig állít-
ják, hogy én abszolút zenét írok. 

Ez persze túl egyszerű lenne így, definíciónak használva. Hiszen több operát is ír-
tam, sok egyéb vokális, szövegre írott műről nem is beszélve. De annyiban továbbra is 
igaz, hogy ma sem szeretem, ha valaki különféle alibit használ saját lábán nem megálló 
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zenei kompozíciókhoz, vagy zenével illusztrál valamit és ezt az illusztrációt kompozíci-
ónak nevezi. 

Szerintem a zene erős és sokrétű műfaj. Figyelmesen hallgatva mindenki saját képze-
letvilágot érezhet benne. De ha valaki egy konkrét történet leírásával, vagy valamiféle 
propagandával jó előre meghatározza, hogy mit halljunk bele a zenébe, akkor ez a világ 
nagyon kicsivé, alkalomadtán akár érdektelenné is válik.   
Ez magyarázkodásnak tűnhet egy olyan kompozícióval kapcsolatban, ami jobb híján a 
Madárcsicsergés címet kapta. 

A komponálás kezdetén, de még munka közben sem igen tudom, hogy mi lesz a ké-
szülő darab címe. Sokszor már el is készült a mű, mire nem kevés gondolkodás után 
végre egy olyan szót találok, ami címnek megfelelő. 
Joggal kérdezhetné valaki: ha nem akarok valamit illusztrálni a darabbal, akkor miből 
lett a madár, ha meg absztrakt, abszolút zene, leírható tartalom nélkül, akkor hogy kerül 
mégis a madár a címbe? 

Elismerem, hogy ez jogos kérdés, de nagyon remélem, hogy senki nem fog különbö-
ző madárfüttyök között keresgélni a zenei motívumok után. Semmilyen madártól nem 
kaptam segítséget. És a sok énekesmadár olyan sokféleképpen fütyül, hogy az már ön-
magában is akár abszolút zenének tekinthető. De ha már valami olyan fogalom vagy szó 
után kutat a szerző, ami tipikusan a fuvolahangra, a fuvola sajátosan hangszerszerű játé-
kára érvényes, ugyanakkor rövid és megjegyezhető. akkor az asszociáció a madárvilág 
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felé magától értetődő. Hiszen őseink a fuvola elődjeit már évezredekkel ezelőtt madár-
utánzásra használták vadászatkor.  

A Cinguettio, vagyis Madárcsicsergés két fuvolára készült. Ezek hangkészlete két-
szer öt, illetve kétszer hat hangból tevődik össze. Mindegyik a saját öt, illetve hat hang-
jából gazdálkodik, közös hangjuk nincs. Ez a kottából már első pillantásra kiderül, 
ugyanis az egyik fuvola szólamában nincs előjegyzés, a másikban a sor elején öt kereszt 
áll. 

A mű első és végig domináló zenei anyagát két egymástól félhangtávolságra lévő 
pentaton skála képezi, ezekből alakulnak ki az aprócska dallamok. Amíg az egyik skálá-
ból dallam lesz, addig a másik háttérmotívumot képez. A dallam- illetve kisérő anyag 
pedig egymást imitálja a két hangszeren, természetesen mindig mindegyik a saját hang-
nemén belül. Mivel a két egyforma hangszer többnyire ugyanabban a regiszterben ját-
szik és a két pentaton hangnem egymástól félhangnyi távolságra van, ez persze sok üt-
közést jelent, főképp olyankor, amikor mindketten egyenértékű szólamot játszanak. De 
a dallam-kíséret relációban ez nem olyan feltűnő. 

A kíséretnek használt zenei anyag is előjön időnként a háttérből. Ebből alakulnak ki 
a különféle trillákból és hangzatfelbontásokból álló közjátékok. 

Formailag középrésznek is nevezhetnénk a második anyag megjelenését. Ez kétszer 
hat hangból áll, mint már említettem közös hang nélkül. Ezek a hangok ugyancsak, mint 
felbontott harmóniák, jelen esetben, mint kétszer két hármashangzat szerepelnek. A rész 
ismétlésében egy, az elektronikus zenéből jól ismert úgynevezett fáziseltolodás történik, 
vagyis ugyanazt az anyagot, de az egyik hangszerben egy nyolcadnyi időeltéréssel játsz-
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szák. Ez valóban úgy hangzik, mintha a két hangszer valamin veszekedne egymással. De 
nem sokáig, az egyetértés illetve együttjátszás végül a helyére kerül. 
Ezek az anyagok könnyen felismerhetőek, így a darab végén visszatérő első anyag már, 
mint régi jó ismerős jelenik meg. 
Egy ilyen száraz leírás nem biztos, hogy felcsiklandozza a hallgató fantáziáját, ezért 
igyekeztem rövidre fogni, beszéljen inkább maga a zene. Remélem, hogy nem vettem el 
senki kedvét, hogy még egyszer meghallgassák. 
Amennyiben valaki mégis különféle éneklő, vagy veszekedő madarakat hall ki a darab-
ból, az sem baj. Csak azt remélem, hogy nem a darab címe, hanem a két fuvolista játéka 
adja azt az élményt, amiről valakinek ez jut eszébe... 
  

https://soundcloud.com/miklos-maros/cinguettio-1 
 

Elhangzott a Bartók Rádióban,  2008 május 16.-án 
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Két svéd népi hangszerről 
Augusztusban  két ré-
szes érdekfeszítő beszél-
getés hangzott el Maros 
Miklós zeneszerzővel, 

életéről és a svéd népze-
néről a Bartók Rádióban. 
(Az első előadás augusz-
tus 6-án, szerdán 19 órá-
tól hangzott el a Bartók 
Rádióban, a második 
ugyanott augusztus 13–
án, 19 órától,  amelyek a 
rádió archívumában 
megtalálhatók.)A két 
részes adásban Maros 
Miklós Svédországban 

élő magyar zeneszerző és Sebő Ferenc beszélgetése hangzott el a stockholmi zeneszerző 
életéről és a svéd népzene helyzetéről. A Magyarországon kevéssé ismert skandináv 
népzene és a belőle kisarjadó revival mozgalom mintha csak a zeneiskolában tanult 
barokk és klasszikus zene közvetlen népi gyökereihez vezetne vissza, abba az időbe, ami-
kor a kocsmákban, táncmulatságokon még ez a nagy mesterek által is használt nyelvezet 
volt popzenei használatban. 

Szinte minden nép zenéjében található olyan hangszer, ami leginkább arra a népze-
nére jellemző, még ha esetleg megtalálható más országokban is. Ha valaki azt kéri tő-
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lünk, meséljünk tipikus magyar hangszerekről, akkor természetszerűen a cimbalomról, 
vagy a tárogatóról kezdünk beszélni. Az ilyen tipikusan nemzeti hangszerek ma főképp a 
népzenében fordulnak elő. Elsősorban azért, mert a műzenében használatos hangszerek 
meghatározója a zenekar mai összeállítása, ami a repertoár következtében mindenütt 
ugyanaz. Minden más hangszer, még a legelterjedtebbek is, mint például a szaxofon, 
vagy a gitár, ritkaságnak számítanak a zenekari repertoárban. Természetesen a zeneszer-
zők kíváncsibbja mindig érdeklődött a különlegességek iránt, így a szaxofon, a harmoni-
ka, vagy a cimbalom is elég szép irodalommal rendelkezik. De világszerte nem sok az 
olyan hangszeres művész, aki ezeket a műveket elő tudja adni, inkább az a művész tartja 
repertoárján, akinek a zeneszerző az adott művet komponálta. 
A svéd népzenében a hangszeres zene dominál. A legelterjedtebb hangszer a hegedű, a 
nagyobb együttesek is szinte csak hegedűsökből állnak, és több szólamban érdekes díszí-
tésekkel adják elő a számokat.  

A népi hegedűnek is van több fajtája. Természetesen a gyárilag készült hangszerek 
ugyanolyanok, mint a világ minden táján. De izoláltabb helyeken, szegényebb környe-
zetben a muzsikus maga készítette a hangszerét. Emiatt ez sokféle változatban létezett. 
Számunkra a legegzotikusabb talán a facipőhegedű, svédül träskofiol (angol neve is van, 
legalábbis a lemezborítókon, ez a Clog Fiddle). Valódi facipőből, illetve a már elhasznált 
facipő talpából készült. Erre egy fedelet ragasztottak és ráfeszítették a húrokat. A facipő 
volt a legelterjedtebb lábbeli, praktikus, kényelmes, tartós, a mai napig használják. Egyik
-másik aztán egy idő után hegedűvé változott.  
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Zene: népi dallam: Facipővalcer = TRÁSKOVALS 
https://www.youtube.com/watch?v=6WoteAlx_S8 

 
A mai internetes világban, amikor rengeteg felvételt találhatunk például a Youtube-

on, ahonnan az elhangzott zenei idézet is származik. Ugyanott több példáját is megtalál-
juk a facipőhegedű repertoárjának.  

 
https://www.youtube.com/results?search_query=tr%C3%A4skofiol 

 
Ezután a rövid kerülő után egy nagyon érdekes, de nem ennyire egzotikus hangszert 

szeretnék megismertetni a magyar hallgatósággal. Ez a nyckelharpa. A szót magyarul 
szó szerint kulcshárfára lehetne fordítani. A hárfa régen nem csak a mai hárfát jelentette, 
hanem a különböző húros hangszerek gyűjtőneve volt, ezért nekünk ez a fordítás félre-
vezető. Talán a német, Schlüsselfiedel vagy angol, Keyed fiddle megfelelője, a kulcsos 
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hegedű nyújthatna 
valami elképzelést 
arról, hogy hogyan is 
néz ki ez a hangszer.  
A középkorban sokfe-
lé kísérleteztek az 
eredeti pengetős 
hangszerek, a 
psaltérium különféle 
változatai megszólal-
tatásának lehetőségei-
vel. Vonóval szólal-
tatták meg, vagy kü-
lönféle mechanikai 
szerkezetekkel látták 
el. Többet mindenki 
ismer közülük, a 
csembaló és annak 
rokonhangszerei a 
mai napig használat-
ban vannak. Billen-
tyűzettel ellátott 
hangszer a tekerőlant 
is, csak azt nem vonó-
val, hanem egy gyan-
tázott henger segítsé-
gével szólaltatják 
meg. A nyckelharpa a 
tekerőlant talán leg-
közelebbi rokona. 
Jobbkézzel egy rövid 
vonóval szólaltatják 
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meg a húrokat, alatta rezgőhúrok erősítik fel a han-
gokat. A játszóhúron pedig a különböző hangma-
gasságokat balkézzel, billentyűzet segítségével 
állítják elő. 
Zene: két svéd népi táncdallam (polska) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5O6uYK-ZtY0 
 
    A ma is élő svéd hangszeres népzene nem na-
gyon régi eredetű, a legtöbb fennmaradt népi dal-
lam a 18-19. században keletkezett. A népi hagyo-
mány megőrizte a muzsikusok nevét, és generáció-
kon keresztül megtartották a dallamok előadási 
módját. A mai napig él ez a hagyomány, és a régi 
megmaradt hagyományos dallamok mellett a nép-
zenészek a tradícióhoz híven újakat is komponál-
nak. Ezek aztán ugyanúgy a hagyomány részévé 
válnak a következő generáció számára. 
Zene: népi dallam: Eric Sahlström: Tavaszi csep-
pek / VÅRDROPPAR 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QKroenh7xhg 

 
A nyckelharpa nem könnyű hangszer, komplikált a 
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készítése és nem is olcsó az 
előállítása, ezért lassan szin-
te teljesen a feledésbe me-
rült. Németországban és 
Dániában még követhető a 
17. századig, de utána nyo-
ma veszett. Svédországban 
egyetlen helyen találtak rá a 
kutatók, a Stockholmtól 
északra, körülbelül 100-150 
kilométer távolságra lévő 
Uppland országrészben. Az 
egyik legjelentősebb terjesz-
tő neve Eric Sahlström. Az ő 
kompozíciói közül is hall-
gassunk meg egyet saját 
előadásában. 

Zene: népi dallam: Eric 
Sahlström: A népzenész 
öröme / Spelmansglädje 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GNwSj7FW9I4 

 
A 60-as években kezdődött el a hangszer renaissance-a, hangszerkészítők, muzsiku-

sok részére kezdtek tanfolyamokat rendezni és a hangszert egyre gyakrabban használták 
a népzenészek országos találkozóin. Több képzett muzsikus kezdte zenei pályáját, mint 
népzenész, elsősorban hegedűsök. Így elképzelhető, hogy lassan a nyckelharpa is vissza-
kerül eredeti zenei környezetébe, ahol a kastélyokban, templomokban a csembalóval és 
a többi vonós hangszerrel együtt játszott fontos szerepet. Mai műzenei alkotások tovább-
ra sincsenek nagy számmal, inkább mint érdekességével szolgál egy-egy fellépést a nem 
népzenei műfajban. De a most következő zenei példákból hallhatjuk, hogy a hangszer jó 
előadó kezében óriási lehetőségeket rejt magában. 
Hallhassuk meg a Bach 1. Csellószvitjéből a Preludiumot. Zene: Bach: Suite Nr 1.- 
Preludium 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zs3aUCM8BX8&list=RDZs3aUCM8BX8#t=22 
 
   Mint már említettem, a csembaló és a nyckelharpa távolról rokonhangszer, ezért legin-
kább a barokk zenében egészítik ki egymást. Befejezésül hallgassuk meg Marin Marais 
variációsorozatát az ismert La Folia dallamára, a Coulets de Folies néhány tételét. 

Zene: Marin Marais: Coulets de Folies - részletek 
 

http://www.cristianmarina.com/Density-Intensity.mp3  
 

Zene/szó                                                   6175 



 
 

Meisel Éva — oslói zenerajongó 
 

Meisel Éva közismert személyiség az oslói magyarok körében. Hajlott hátú, ősz 
hajú, törékeny alakja gyakran tűnik fel a különböző kulturális rendezvényeken. De ha a 
fenti leírás megfáradt nyugdíjast sejtet is, olykor huncutul felcsillanó tekintete nem min-
dennapi szellemi élénkségről árulkodik. Éva néni máig is aktív vállalkozó: egyensúly-
javító, fizikai rehabilitációt segítő eszközökkel kereskedik. Ezerfelé ágazó érdeklődése 
sem csökkent.  

 
Milyen családi örökség áll ennek hátterében?  
 

Mind apai, mind anyai részről polgári családból származom. Apám családjában nagy 
hangsúlyt helyeztek az intellektualitásra, különösen a nyelvekre. Nem csoda, hiszen 
felvidékiek voltak, természetszerűleg több nyelvvel nőttek fel. Anyám családja pécsi, 
erős dunántúli hagyományokkal. Rendkívüli jelentőséggel bírt, hogy húsz évig én vol-
tam az egyetlen gyerek a nagycsaládban is. Csak másodunokatestvéreim voltak. Minden 
figyelem rám irányult, sokirányú érdeklődésemet szabadon követhettem.  

Sokszor mondták, hogy Anyámtól a mosolyomat örököltem. De nem csak ezt. Bár 
csak kereskedelmi iskolát végzett, nagyon okos asszony volt. Tudta, hogyan fogjon 
vissza, ha kellett. Noha anyjának, aki hajdanán Budapest egyik legszebb asszonya volt, 
kevés érzéke volt a háztartáshoz, Anyám csodálatosan főzött, tőle örököltem az ízek 
iránti érzékemet. Tőle tanultam meg azt is, hogyan osszam be ügyesen a pénzt. Megta-
nultam kevésből is jól élni. S ami még több, a pozitív életszemléletet. Ha a nyelvi ér-
deklődés Apám családjából eredt is, Anyám nélkül soha nem tanultam volna meg ango-
lul. Hogy honnan varázsolta elő a magántanárra valót, ma sem tudom! 

Apám elalvás előtt mesék helyett találós kérdésekkel szórakoztatott. A tudásszomjat 
éppúgy felébresztette bennem, mint a versenyszellemet. Az ő családjában meghatározó 
volt az olvasás, a jó könyv szeretete. Kicsi koromtól mohón faltam a könyveket. Azt is 
Apámtól tanultam meg, hogyan legyen mindig áttekintésem a pénzügyeimben. Jó gim-
náziumba járt, utána rögtön elkezdett dolgozni. Tizenkilenc évesen már főkönyvelő 
volt. A természet szeretetére is ő tanított meg vasárnapi kirándulásaink alkalmával. A 
túrázáson kívül tizenöt éves koromtól foglalkoztatott a sport is: a háború után aktívan 
eveztem. Társadalmi munkában a munkahelyi sportklubot szerveztem lelkesen. Több 
hasonló gondolkodásu kortársamat nyertem meg e sportágnak.  

 
Szenvedélyesen szereted a zenét, bár magad nem játszol semmilyen hangszeren. En-

nek is vannak családi gyökerei? 
 
Hogyne. Szüleim mindketten szerették a zenét. Apám, ha nem is mindig tisztán, nem 

is mindig helyes tempóban, rengeteget énekelt a fürdőszobában. Anyám apjától örökölte 
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a zenei érzéket, s valamicskét zongorázni is tudott. A nagyapa Steinway-zongoráját is 
elhozattuk Pécsről. Ő még kilencvenkét éves korában is elkísérte legjobb barátnőmet, 
Gerdát az Operába.  

Te soha nem tanultál hangszeren játszani? 
 

Tanultam én zongorázni, de nem bírtam türelemmel a skálázást, így egy év múlva abba-
hagytam. A zene érzés kérdése. Fontos az intellektus, de empátia nélkül semmit nem ér 
az ember, mert csak az empátia teszi teljessé. A zene, a művészet az érzelmi gazdagsá-
got munkálja. Sok göröngyöt elsimít és megvilágítja az utat előtted. A test, lélek, agy, 
ösztönök összjátékát teremti meg.  
 

Milyen zenét hallgatsz szívesen? 
 
Nagyon szeretem a jazzt. De a klasszikus zeneirodalom olyan óriási, olyan gazdag, 

hogy ebből meritek leginkább, Különösen szeretem az operát, ahol zene és színjáték 
egyesül. Egyfajta zenét nem bírok: az erős basszussal kísért, monoton zenét. 

 
Mi volt az első zenei élményed? Mikor kezdtél koncertre járni?  
 
Az otthonomon kívül a korzón hallottam először zenét. Később, tizennégy-tizenöt 

évesem a "bandámmal" - barátokkal – sokat lógtunk az Operában. Sokszor szó szerint 
"lógtunk": hogy jobban lássunk az olcsó helyeken oldalt a kakasülőn. A zenének kö-
szönhetjük, hogy megőriztük önmagunkat a legnehezebb időkben is. A Pozsonyi úti 
Kultúrházban szívtuk magunkba a kultúrát - ingyen. Mindannyian erőt merítettünk belő-
le. 
A bandában zajlottak az első flörtök is. 1943-ban a Károlyi-kertbe jártunk koncertre. 
Jártunk a Városligetbe és a Margit-szigetre is, de a Károlyi-kert varázsával egyik sem 
ért fel. Itt hallottam először Otto Klemperert - nem is egyszer - Haydn Búcsúszimfóniája 
ma is a fülemben cseng. Az égő Európa közepén emberformáló, életmentő volt az ilyen 
élmény. Az OMIKE kultúrteremben a Dohány utcában a zsidótörvények miatt az Operá-
ból kizárt kiváló művészeket hallgattam: Székely Mihályt, Ernster Dezső stb.stb. A ze-
nei élet 1944. márc. 19-ig, a német megszállásig elevenen élt. A háború végeztével pe-
dig szinte azonnal újraindult a kulturális élet. Ekkor szerettem meg igazán a jazzt: a kis 
bárokban sokszor akadt egy-egy kitűnő zongorista, kis vendéglőkben egy-egy remek 
hegedűs. Szüleim tizenhét évesen elég felnőttnek ítéltek, hogy sanzon-estekre is elvi-
gyenek. A Vörösmarty téren a legjobb előadókat hallhattam. 1956 nyarán, mikor már 
szabadabb szelek fújtak, külföldi társulat játszotta a Porgy és Besst, ha jól emlékszem, a 
Városmajori Színpadon, Anne Brownnal, azzal az énekesnővel, akinek Gershwin az 
operát, benne Bess szerepét írta.   
S hogy teljes legyen a zenei panoráma, hadd említsek még valamit. Toki Horváth Gyula
- „van, aki e nevet nem ismeri?"„Ő volt minden idők legnagyobb magyar cigányprímá-
sa. Norvégiában is fellépett., 1920-ban született Kolozsváron. 
Egyik tolmácsolásom alkalmával, ahol a lövész EB skandináv résztvevőit kísértem 1956 
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nyarán, elmentünk egy kora este a Mátyás-pincébe. Toki Horváth megkérdezte, mit 
játsszon nekem?  - A Pacsirta mindig  is egyik kedvencem volt,  pláne, ha a fülembe 
húzták! 

1957-ben kerültél Oslóba. Milyen volt az itteni zenei élet? Hova jártál, kiket hallot-
tál? 
 Az elsők egyike, akit itt felkerestem, a neves Lassen család egyik tagja volt, akit még 
Pestről jól ismertem. Sokat jártunk az Egyetemi Aulába, az Oslói Filharmonikusok ak-
kori székhelyére, ahol Yehudi Menuhin, Szvjatoszlav Richter, Arthur Rubinstein, 
Elisabeth Schwarzkopf és Ormándy Jenő lépett fel a zenekarral. Az alapítástól  (1958 ) 
ott voltunk a régi Folketeaterben működő Operában. Felejthetetlen előadásokat láttunk:  
a Varázsfuvolát Åse Nordmo Løberggel és Ragnar Ulfunggal, hogy csak a legemlékeze-
tesebbet említsem. Később meglapították a Musikkhøgskolét, ahol ugyancsak gazdag 
zenei program várja az érdeklődőt, s több más koncertterem is megnyílt: így a Gamle 
Logen 1986-ban, ahol a Nationalteatret első székhelye, majd évtizedekig a kikötői mun-
kások étkezdéje volt. Itt játszott a Norsk kammerorkester a feledhetetlen Iona Brownnal.  

Ne felejtsük el az 1977-ben nyílt  Oslo Konserthust sem, amely az Oslói Filharmoni-
kusoknak ad otthont.  

Hogyan kerültél a zenekar baráti körébe?  
 
A társadalmi élet idő, és pénz és főleg rendszeres jelenlét függvénye. Míg a vevőkö-

römet kiépítettem, nem járhattam olyan gyakran hangversenyre, ahogy szerettem volna. 
A Freia-koncertekre azért többnyire eljutottam,  mert  nyáron itt nem akkora a vevőkben 
az érdeklődés. Itt láttam meg a kertben egy csoportot, s köztük egy ismerőst. Elmondta, 
hogy ők az Oslói Filharmonikusok Baráti Köre. Rögtön éreztem, hogy köztük a helyem. 

 
Mivel jár a tagság? Milyen külön nektek szóló programok vannak? 
 
Talán a legérdekesebbel kezdeném  Rendszeres ún. vennekonsertekre járunk.  Leg-

többjüket a nagykövetek rezidenciáin tartják, ezeken többnyire az adott ország művésze-
it hallhatjuk. Emlékezetes volt az angol követnél a környezetből is sugárzó angol szel-
lem és stílus. Az amerikai nagykövetnél is jártunk többször, de szeptember 11-ike óta 
ilyesmire sajnos nem kerül sor többé.  

Fantasztikus utazásokra is követtük az együttest, legutóbb Bécs és London volt a 
célpont. Sok kiváló dirigenssel hallhattuk őket játszani, de kedvenc karmestereim, Maris 
Janssons és Vaszilij Petrenko karizmatikus egyénisége a zenészeket és a barátokat egya-
ránt magával ragadta. 

Oslo valóban nagyvároshoz illő, gazdag zenei programmal várja az érdeklődőt. De 
te nem elégedtél meg ennyivel, több vidéki fesztiválra is eljutottál… 

 
A Risøri Kamarazenei Fesztivált kedvenc norvég zongoraművészem, Leif Ove 

Andsnes indította. Itt kétszer jártam. De a környezet, a természet s a zene összhangja 
talán még erősebb Hardangerben, ahová eddig öt ízben jutottam el. A Hardanger 
Musikkfestet a Baráti Kör inditotta. Stig Nilsson volt koncertmesterrel. Tőle vették át 
tavaly ketten a stafétabotot: a fia, Anders Kjeldberg Nilsson és Wolfgang Plagge. Ami 
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ott a legfantasztikusabb: a lélek, a varázslat, a kultúra, a természet és a hotel, a hely, a 
hagyomány összhangja. 

Mit jelentett számodra az oslói Opera megnyitása?  
 
Az Operával jelent meg Oslóban a tökéletes akusztika, ami mind a Folketeater épü-

letéből, mind a Konserthusből hiányzott. Ha az eddig látott előadásokat végiggondolom, 
talán kettőt emelnék ki: Wagner Tannhäuserét, amely szerencsésen elkerülte a manap-
ság oly divatos  túlmodernizálást, és Csajkovszkij Anyeginjét, amelyet nemcsak a zene, 
hanem az egész színpadkép, a diszletek, a rendezés is emlékezetessé tett. 

 
Kik a kedvenc zeneszerzőid - ha vannak ilyenek? 
 
Sokáig Beethovent szerettem legjobban: az ő nyugalma, mélysége, dallamossága 

fogott meg leginkább. Aztán Maris Janssons megismertetett minket Mahlerrel, s bár 
Beethovent továbbra is szeretem, Mahlert most már talán még jobban. Az átélt fájdalma 
és szeretete van együtt a zenéjében. Ha hallom, a jó emlékek Bécse elevenedik meg a 
szemeim előtt. 

Az ember nem jut el minden koncertre. Ilyenkor segít az NRK2. A Hovedscene 
adásait rendszeresen nézem. A legutóbbi fantasztikus élmény a Last Day of the Proms 
élő közvetítése volt Londonból. Minden percét élveztem. 
 

Van-e lemez vagy cd-gyűjteményed? 
 
Van, de a lemezjátszóm sajnos elromlott, cd-t pedig nem sokat veszek. Fontosabb a 

koncertélmény, az együttesen átélt zene, a zenebarátokkal való találkozás. Az ilyen él-
mények szavak nélkül is hozzájárulnak egy jobb világ építéséhez. 
 

Bendes Rita        
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Wolfgang Plagge  

A norvég Kodály 
 

Eivind Groven zeneszerző, népzenekutató és fidulavirtuóz Norvégia egyik legki-
emelkedőbb zeneegyénisége volt, akinek életműve kétségkívül minden elérhető figyel-

met megérdemel. Éppen ezért meglepő, 
hogy egy, a művészetének megértésében 
oly fontos szerepet betöltő tényező – pá-
ratlan hangfantáziája – némiképp a háttér-
be szorult. 
                   
      Mindannak, ami Eivind Groven (1901
-1977) életében, tevékenységében a zené-
hez köthető, az alapját az a fenntartások 
nélküli és hamisítatlan szeretet képezte, 
amit szülőföldje, Telemark iránt érzett. 
Zeneszerzőként csaknem autodidakta volt, 
fidula-játékosként pedig legenda (fidula: 
hegedűhöz hasonló norvég vonós hang-
szer). Zenetörténeti szempontból felmér-
hetetlen jelentőségű munkát végzett több 
mint 1000 népzenei dallam összegyűjtésé-
vel, és a legelsők között épített egy analóg 
”szintetizátort”: korán rájött, hogy az álta-
lunk megszokott ”általános” 12 fokú skála 
a hangok közti azonos relatív távolságai-

val nem alkalmas a népzene különleges hangminőségének a visszaadására. Ezt már 
1927-ben világosan megfogalmazta ”A természetes skála” (”Naturskalaen”) című írás-
művében.  
Ezért aztán épített egy olyan orgonát, amely oktávonként háromszor annyi hangot adott, 
mint a szokásos, és egy szellemes váltószerkezettel biztosította, hogy az minden hang-
hoz automatikusan a legmegfelelőbb részhangot játssza. Mindezt évtizedekkel azelőtt, 
hogy bárki más a témával kapcsolatban publikált volna. Ez önmagában elég volna ah-
hoz, hogy akusztikai kutatóként előkelő helyet biztosítson a számára.  
Groven munkásságának azonban mégiscsak az ad igazán különleges értéket, hogy tudo-
mányos kutatásait művészetében is hasznosítani tudta: olyan életművel állunk szemben, 
ahol a művészi természet hívta életre a kutatási vágyat, nem pedig fordítva. Groven 
sajátos hangzásvilága annak köszönhető, hogy megértette kutatásainak eredményeit, és 
azokat közvetlenül alkalmazta művészetében; sokszor kifejezetten a népzene hangzásvi-
lágának visszaadására választott különleges akkord-megoldásokat.  
Ahhoz, hogy bármit is hallhassunk, feltétlenül szükségünk van a minket körülvevő gáz-
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ra – a levegőre. Ez a csodálatos anyag nem csak a légzésünkhöz nélkülözhetetlen, ha-
nem a rezgéseket is ez szállítja a fülünkhöz. Mivel ez a gázkeverék az egész Földön azo-
nos összetételű és nyomású, minden nép és nemzet azonosan érzékeli a hangokat. Más-
ként fogalmazva ez azt jelenti, hogy a felhangok összetételének és ezáltal annak, hogy 
az emberek mit érezékelnek harmonikus összhangnak, az egész világon azonosak az 
alapjai! Ennek köszönhető, hogy a legfontosabb felhangok alapelemekként jelen vannak 
minden nép skálarendszerében és népzenei kifejezésformáiban.  
Ha a norvég népzenét tekintjük, észrevehetjük, hogy ez a zene többnyire érintetlenül 
megőrizte a felhangsorok hanggazdagságát, megtartva számtalan, temperáltnak semmi-
képpen sem nevezhető  hangközt. A temperált fül számára a dúr és a moll közöttinek 
hangzó tiszta kvint, tiszta kvart és nem kevésbé a tiszta terc  hangközök természetesen 
mind közvetlenül a harmonikus felhangokból erednek. A népzenészek visszautasítanák a 
temperált hangolás bevezetését – ezt nyugodtan megtehetik, mert a népzene természeté-
nél fogva egyszólamú (például a norvég fidulajátékban – felespill – hallható többszóla-
múság nem igazi kötött és független többszólamúság, hanem a zene egyes stratégikus 
pontjain megjelenő harmonikus összhang).   

Csakúgy, mint a magyar Kodály Zoltán, Groven sem ”csak” népzenét, hanem műze-
nét is akart szerezni. Ellentétben Grieggel és az utána jövő teljes norvég zeneszerző ge-
nerációval, Groven igyekezett megragadni a specifikus népzenei hangzásnyelvet, ahe-
lyett, hogy beszorította volna a népi dallamokat a szűkösen temperált kontinentális kere-
tek közé. Tehát nem kerülhette meg a természetes hangok és a felhangok kérdését. 
Ugyanakkor azt is be kellett látnia, hogy nem várhatja el, hogy a világ minden zenészét 
megváltoztathatja úgy, hogy otthonosan érezzék magukat a természetes skálák világá-
ban. Ezért hozzálátott a jelenség alapos tanulmányozásához. 

Az első lépcsőben egy tisztahangoló automatát szerkesztett, melynek az volt a fela-
data, hogy egy akkordkép egésze alapján megtalálja a ”leghelyesebb” hangközváltoza-
tot. Ezzel arra tett kísérletet, hogy amennyire csak lehet, megtartsa a természetes hangok 
elvét anélkül, hogy föladná a műzene többszólamúságát. Az automata alkalmazásának 
egyik legfőbb eredményeként megismerte, hogy miként viselkednek a felhangok az ak-
kordkép ”felsőbb régióiban”: egy tisztahangolású alaphangra épülő akkord felhangjai 
másként viselkednek, mint egy temperált akkord felhangjai – sokkal kevesebb a felhang-
ütközés a tisztahangolású akkordokban. Groven nagyon helyesen azt a következtetést 
vonta le, hogy ez döntően hozzájárul a népzene sajátosságához, és hogy eredményét a 
gyakorlatban is hasznosítani lehetne. 

Ezért a következő lépcsőben azt tűzte ki célul, hogy megtalálja azokat a hangokat, 
amelyeket kihagyva a temperált akkordláncból ez a különleges hangzás, részeiben vagy 
egészben, a lehető legjobban visszaadható. Hamar meglepő, érdekes megoldásokra ju-
tott, többek közt a szext-akkordok használatára, ami aztán oly híressé is tette. De ide 
tartozik néhány egészen különleges dúr-moll-konstelláció is, és a ”kézenfekvő” akkord-
képekhez való tudatosan aszkétikus viszonyulása. Groven alkotói tevékenységére jel-
lemző, hogy zeneszerzőként mindvégig ugyanazok a problémakörök foglalkoztatták. 
Már az első komolyabb kompozícióiban is élénk érdeklődést mutatott a felhangok és az 
akkordok jelensége iránt, és minél idősebb lett, annál érettebbé váltak a megoldásai. 
Ezért is ismételt meg részleteket régebbi műveiből a későbbi kompozícióiban – úgy tű-
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nik, mintha nagymennyisé-
gű alapanyaggal született 
volna, és aztán egész életét 
ennek a nemesítésére fordí-
totta volna. 
  
Grovent időnként, még éle-
tében és később is, kritizál-
ták az akkordstílusáért, arról 
különböző nézeteket fogal-
maztak meg. Azonban az 
igazság az, hogy zseniális 
megoldást talált a népzenei 
hangzásképnek a 
szimfónikus műzene több-
szólamúságával való kombi-
nálására: Rájött, hogy a 
hangképből honnan távolít-
hat el egyes hangokat úgy, 
hogy a felhangkép a lehető 

legjobban hasonlítson a tisztánhangolt felhangképre. Ezáltal lehetővé vált számára, hogy 
megtartsa a temperált skálát anélkül, hogy elvesztené a tisztánhangolt ”színárnyalatot”. 
Vagyis a hangképnek a nem tudatosan hallott része – a felhangok – határozzák meg a 
hangok hallható részének a kialakítását.  

Groven zenekari művei fényes bizonyítékát adják annak, hogy ez sikerült neki – a 
probléma iránti érdeklődése, mely egész életén át megmaradt, olyan hangintuíciót alakí-
tott ki benne, mely lehetővé tette számára, hogy a temperált skálát a népzene gazdag 
felhangvilágának elvesztése nélkül használhassa. Zenéje ezért mára a norvég zenetörté-
net egyik legegységesebb, legteljesebb életműve.  
Itt az ideje, hogy felszámoljuk azt a képet, mely szerint Eivind Groven közepesen érde-
kes témát kutató, kissé különc professzor lett volna. Éppen ellenkezőleg, ő zenei és zene-
szerzői zseni volt, aki felismerte, hogy hol kell keresnie az ős-zene és a művészet közti 
összekötő elemet, és meg is találta azt.  

(Kunszenti Ágnes fordítása) 
 
Wolfgang Plagge zeneszerző, zongoraművész, a Magyar Kultúra Lovagja, a magyar 
zene nagykövte Norvégiában. A magyar történelem és zene megismerése alapozta 
meg kultúránk iránti érdeklődését. Tízéves volt, amikor megnyerte a brit televízió 
tehetségkutató zongoraversenyét. 12 évesen már résztvevője a norvég hangverseny-
életnek. A hamburgi Zeneművészeti Főiskolán végzett. Norvégiában él, de a világ 
minden táján hangversenyezik. Gyakran és szívesen adja elő magyar szerzők műveit. 
Mint zeneszerző sokoldalú és termékeny. A középkori európai zene kutatója. Liturgi-
kus zenét, szimfonikus műveket és kamaradarabokat ír. A 1956-os forradalom és sza-
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badságharc 40. évfordulójára – az áldozatok emlékére – megzenésítette Claes Gill 
norvég költő „Gloria victis” című versét, amely nemrég az 50. évfordulón is megszó-
lalt. Aktív tagja a Norvég-Magyar Egyesületnek, az egyesület norvég nyelvű folyóira-
tának társ-szerkesztője, emellett szervezi a két ország közötti ifjúsági cserekapcsola-
tokat. 
 
Hulej Enikő evangélikus lelkész kérdezte a Plaggét, a fenti cikk íróját, egy magyaror-

szági látogatása alatt: 
 

Honnan az érdeklődés Önben a magyar kultúra iránt? Ősei között magyarok is vol-
tak talán? 

 
Nem vérszerinti a kötődés. A szüleim tulajdonképpen hollandok, akik születésem 

előtt négy évvel érkeztek Norvégiába. Az érdeklődés Kodály Zoltán miatt alakult ki már 
egészen kiskoromban a magyarok iránt, ugyanis az ő módszeréhez hasonlóval tanultam 
én is. És most, hogy egy olyan iskolát vezetek, ahol a fiatalokból profi zenészeket kép-
zünk, mi is többé-kevésbé a Kodály-módszert alkalmazzuk. (Plagge ma már az oslói 
Zenemûvészet Főiskola professzora. a szerk. megj.) Ez az egyik oka a kötődésemnek. A 
másik pedig, hogy évek óta szoros kapcsolatban állok az oslói Norvég-Magyar Egyesü-
lettel részben Kodály miatt, de részben azért is, mert – a tanulmányaim során – megsze-
rettem Bartók és Szigeti művészetét is. Zeneszerzői munkásságomra Bartóknak kétség-
kívül nagy hatása volt.  

 
Szóval saját műveiben gyakran használ fel elemeket korábbi tanulmányaiból? 
 
Hogyne. Különösen Skandinávia középkori zenéje érdekel, ami nagy hasonlóságot 

mutat a magyarokéval. A történelemben is sok a figyelemre méltó egyezés, elég csak 
Szent Istvánra és Szent Olavra gondolni, akik közel egy időben alapítottak új államot és 
kultúrát, vagy arra, hogy a zene is hasonló módon érkezett meg a két országba.  

 
Amikor magyar zenét ad elő norvégeknek, milyen fogadtatást tapasztal?  
 
Honfitársaim is érzik ezt a kapcsolatot a két nemzet között, ezért nagyon jók a ta-

pasztalataim. Amikor kis népek keresik a gyökereiket, és igyekeznek megtalálni önma-
gukat, akkor a népzene, néptánc mindig jó támpontokat ad. A norvégeket megérinti, 
hogy a magyar zenei kultúrában felismernek elemeket a sajátunkból, s ehhez még az is 
hozzájárul, hogy például a közöttünk élő lappok a finnugor nyelvcsaládba tartoznak, s az 
ő beszédüknek egészen különleges nyelvi ritmusa van. Egyáltalán nem esik tehát nehe-
zünkre, hogy otthon érezzük magunkat a magyar zenében. 
 

                                                               Zene/szó                                                       6183                                                 



Csikós Tibor munkája  (szitanyomat) 
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Csikós Tibor sokoldalúsága 

 
„Svédországi képzőművészként szeretnék megnyilvánulni.” 

 
    Képzőművészeti pályádon sokféle formában és változó tematikával jelentkeztél alkotá-
saiddal. Összefoglalnád eddigi alkotói utad tanulságait? 
 
     Nem könnyű feladat. Valóban sokféle technikához és témához nyúltam az évek fo-
lyamán. A művészeti szakközépiskolában Újvidéken nagyon fejlett vizualitású alkalma-
zott grafikát tanultam világszínvonalon lévő tanároktól. Alkalmazott grafikus vagyok 
elsősorban. A képzés négy éve elegendő lenne, hogy egy életen át alkalmazott grafiká-
val foglalkozzam. Csakhogy nem voltunk megelégedve ezekkel a lehetőségekkel. Nagy 
József kanizsai osztálytársammal és gyerekkori barátommal nagyon szoros szálak fűztek 
össze ekkor. Együtt jártunk ki a kanizsai Kőrös partra olajfestékkel vászonra tájképet 
festeni. Apám szerint elértem a professzionális színvonalat, de ezeket a festményeket 
mégis megsemmisítettem, annyira elégedetlen voltam önmagammal. Másik ilyen pró-
bálkozásom volt az animáció készítés az iskolai rajzfilmstúdióban. Szuper nyolcas tech-
nikával két 3 perces filmet készítettem. Ekkor kapcsolódott az animációs figurák rajzo-
lásához Nagy József, aki nagyon szuverén módon és jól közelítette meg ezt az alkotási 
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formát. Egy fajta közös karikatúra orientáció lett az eredmény. Rövid képregényeket 
rajzoltam ekkor. Az akadémiára alkalmazott grafikusként vettek fel, de átkértem magam 
festészetre. A stúdiumok festését az akadémia után is folytattam, bohócbábuk és gyerek-
játékok csendélet szerű megfestése formájában. Ez a bohóccsendélet periódus az első, 
három évig tartott. Ekkor a kanizsai garázs műtermemben száguldó motorosokkal bőví-
tettem ki ezt a színpadias világot. Közben külföldi ösztöndíjra pályáztam, aminek két-
szer nyolc hónapos párizsi tartózkodás lett az eredménye. Itt egy harmadik területtel, a 
sokszorosító grafikával kezdtem foglalkozni. Komolyan tanulmányoztam a rézkarcot és 
akvatintát Joelle Serve műtermében, majd a lágyalap és nyílt maratás következett. Ezen 
a ponton kezdtem sajátságos nyomatokat készíteni, egyetlen téma, a kívülről megfigyelt 
éjjeli ablak, mintegy a belső magány kivetülésének a metaforájaként. Nagyon erős vá-
gyakozást éreztem tartozni valahova. Már majdnem kész voltam kiállításom grafikai 
anyagával, amikor szinte véletlenül 1987 nyarán felfedeztem műtermében Stanley 
Wiliam Haytert, akinek egy csapásra követője lettem. Az első, világszínvonalon valóban 
jegyzett mesterem, hetente kétszer tanított a grafikai műhelyben, szombatonként pedig a 
saját műhelyében fogadott. Varázslatos világ kapuját nyitotta ki előttem. Saját projek-
tum utáni alkotásra biztatott. Strukturális absztrakt képeket kezdtem festeni, több évtize-
dig tartó alkotói korszakom kezdődött akkor. 
A kiindulópont, Hayter köre és tanításai, egyfajta sajátos gesztusorientált akciófestészet. 
 
    Számos csoportos kiállítás szervezője voltál és vállalod alkotótársaid művészetének 
bemutatását, értékelését. Hogyan jutottál az alkotástól a mások képzőművészetének 
népszerűsítéséig? 
 
    Mint mindennek, természetesen ennek is előzményei vannak. Szűkebb pátriámnak, 
Vajdaságnak jelentős magyar irodalma van. Még budapesti egyetemistaként kerültem 
kapcsolatba az újvidéki Új Symposion folyóirattal. Első írásom Szabó Vladimir festő-
művész nagyszabású, Műcsarnok béli kiállításáról szólt, Aesopus meséi címmel. Itt de-
bütáltam művészeti íróként. 
2002-ben, Svédországba költözvén természetes módon kerültem kapcsolatba magyar 
kulturális egyesületekkel. Csak hosszabb ismeretség után, miután elég tanúbizonyságát 
tettem munkám megfelelő szakmai színvonalának, 2011-ben kaptam megbízást svédor-
szági magyar képzőművészeket bemutató kiállítás megszervezésére. Legkönnyebben a 
velem együtt kiállító kollégák munkásságáról írok. Ez valahol természetes. Fontos a 
személyes kapcsolat, az ismétlődő találkozások.  
 
     Mi foglalkoztat jelenleg, melyek alkotói terveid? 
 
Elsősorban Svédországban szeretnék képzőművészeti alkotóként megnyilvánulni. Több 
csoportos és egyéni kiállítást szeretnék. A Göteborg melletti Lerumban tartott egyéni 
kiállításomnak nagyon jó visszhangja volt helyi szinten. Az emberek ráéreznek az alko-
tások igényességére. 

   Kérdezett: Tar Károly 
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Csikós Tibor  
retrospektív  

kiállítása Zentán 
 
Pejin Attila, Csikós Tibor és Szarka 
Mándity Krisztina a kiállítás meg-
nyitóján 

Nagy érdeklődés mellett nyílt meg péntek 
este a zentai Városi Múzeumban a vajdasá-
gi születésű, ám jelenleg Svédországban 
élő festő- és grafikusművész, Csikós Tibor 
Három évtized történései című retrospektív 
kiállítása. 
A megnyitó kezdetén előbb Pejin Attila, a 
zentai Városi Múzeum vezetője köszöntöt-
te az egybegyűlteket, majd Szarka Mándity 
Krisztina művészettörténész, a Városi Mú-
zeum munkatársa nyitotta meg a kiállítást, 
kiemelve, az több mint három évtized 
munkáit öleli fel, amelyek közül az alkotó-
ra jellemző tökéletességre való törekvés 
jegyében igen nehéz volt kiválasztaniuk 
azt a több mint százat, amelyet végül a 
közönség elé tártak. Mint mondta, a Há-
rom évtized történései című kiállítás anya-
gában olyanok alkotások is szerepelnek, 
amelyeket korábban térségünkben még 
nem láthatott a közönség, éppen ezért a 
kiállítás – ahogyan fogalmazott – egy óriá-
si ajándék a zentaiak számára. Hangsú-
lyozta, Csikós Tibor az elmúlt több mint 
három évtized alatt rengeteg várost, élette-
ret változtatott, és ezek a változások a mű-
vein is nagyon olvasható módon jelennek 
meg. 
Csikós Tibor elmondta, az elmúlt évtize-
dek során megélt sokféle változás ellenére 
rendkívül fontos számára az, hogy Zentán 
is a közönség elé tárhatta alkotásait, ugya-
nis – ahogyan fogalmazott – a Tisza vidé-
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ke tulajdonképpen a szülőföldet jelenti számára. Hangsúlyozta, öt éve visszajáró vendé-
ge a Zentai Művésztelepnek, ahol mindig nagyon jól érzi magát, hiszen mindig otthon 
érzi magát. 
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Csikós Tibor Három évtized történései című retrospektív kiállítása a Zentai Művésztelep 
idei alkotóműhelye keretében nyílt meg, amelyet a szervezők – születésének századik 
évfordulója alkalmából – az Ács Józsefre való emlékezés jegyében szervezték meg, 
olyan művészeket invitálva meg a műhelybe, akik személyesen is ismerhették őt. A Zen-
tai Művésztelep illetékesei azt szeretnék, ha az egyhetes alkotófolyamathoz annak meg-
koronázásaként a jövőben minden évben társulhatna majd egy-egy, a mostanihoz hason-
ló különleges kiállítás is. 
 



Imre Eszter porcelánékszerei 
 
Egy amerikai magyar házaspár meghívott néhány magyar származású művészt götebor-
gi lakásukra. Csoportos kiállítások zajlottak ebben az időben (tavasszal) a városban. Így 
bukkantak rá néhány magyar névre, akiket megkerestek, közöttük engem is. Ott ismer-
tem meg Imre Esztert. 
Egy fiatal magyar orgonaművész társaságában volt. Röviden beszámoltunk tevékenysé-
günkről. 
Eszter New York-i útjáról is szólt. Munkáit a göteborgi Röda Sten kiállítóhelyen megte-
kintette egy szobrász barátom is. Egyértelműen pozitívan értékelte, és úgy döntöttünk, 
meghívjuk Horizont című közös kiállításunkra. Eszter nagyon finoman kivitelezett por-
celán tárgyakkal érkezett. A galéria falai itt-ott, javításra szorultak. Azon melegében 
nekilátott a munkának, a meszelésének. A fehér porcelán objektek így ragyogóan fehér 
falra kerültek. A közönség, és kiállításunk svéd kritikusa is egyértelműen nagyra érté-
kelte  kerámiáinak szépségét. „Eszter Imre három finom porcelán tányért hozott, melye-
ket még a hazájában alkotott  
Káprázatosan szépek, szinte láthatatlanok. Fehér tányér a fehér háttér előtt. Az emberek 
kénytelenek voltak közel menni az alkotáshoz, hogy felfedezzék a mini installációt , 
ahol is egy reszketeg híd emelkedett a horizonton.” Nicklas Mossberg az Umeå-ban 
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szerkesztett Kulturtidningen virtuális hasábjain - írta ezt. 
Ha beütjük a Google keresőjébe Imre Eszter nevét, és megnyitjuk a képtalálatokat, meg-
nyerő portréja mellett, nem kezdő keramikusművész alkotásait vehetjük szemügyre. 
Porcelán tárgyakat láthatunk, régies díszítő formákat, (pl. porceláncsésze alakú nyaklánc
-díszt), új funkcióba helyezve. A Közép-Európában közismert porcelánkészlet darabjai 
furcsa áthatásba kerülnek egymással, összekapcsolódnak, ezáltal új jelentést kapnak. 
Használati tárgyból műalkotás kategóriába kerülnek.  
Eszter szabadon bánik ezzel a metamorfózissal. Az évszázados formát kipenderíti kis-
polgári megbecsültségéből, a konyhakredenc üvege mögül a kerek tárgy sík képe nyak-
ba akasztható ékszerré alakul. A 2011-2012-es Terít-Ék ékszerkollekcióra gondolok itt. 
Egy teáskanna hirtelen három kiöntőt kap, és még egy kisebb teáscsésze is kapcsolódik 
szürreális módon, kanáltartó funkcióval, a meghökkentő használati tárgyhoz. Egy másik 
elegáns tárgyon pedig, a teáscsésze kecses ívű fogantyúja hirtelen elhatározással a csé-
sze pereméhez kapcsolódik. Következő munkáján pedig az unalomig ismert csészefüle-
ket nyakláncra fűzi, ékszerként használja. Ehhez kapcsolódó nyakéke pedig a porcelán-
tányér körívéről kiragadott ornamentumot használ fel. Meggyűrni a világ szövetét- című 
írása olvasása után kissé okafogyottá válik magyarázatom Eszter világáról, képi és for-
matervezői gondolatairól.  
  

Csikós Tibor 
Meggyűrni a világ szövetét  
 
Föld és víz. Egy marék sár, lényegében ennyi. Semmi több, és nekem ez a semmiség a 
minden. Megfogom, megőrlöm, formálom, eltöröm, ... Uralom, de uralmam csak az 
anyag kénye-kedvéig tart. Már túl vagyok akaraton, csalódottságon, mi beszélgetünk. Az 
agyag és én. Egyre jobban értem, egyre inkább együttműködünk, és már nem haragszom 
a repedésekért, mert tudom, hogy ez egy korábbi sérelem, amit én okoztam. Megfontolt, 
nő. Akárcsak én. Természet, idő, elemek, és koreográfia. Türelem. Mindent a maga ide-
jében. Szerény anyag ez, érzékeny, néha hisztérikus, csalhatatlan memóriával és saját 
akarattal. Gyönyörű és erős. 
A tisztelet és szeretet ami a porcelán anyaghoz és szakmához köt, inspiráló. Keresem a 
helyem, a lehetőségeket, és valami furcsa módon mindig ugyanott kötök ki, egy darab 
porcelánnal a kezemben. Mulattat. Nem is lehet ezt másképp, mint dudorászó jókedvvel 
és lankadatlan kíváncsisággal, mert sok a munka és tengernyi türelmet kíván. Minden 
munkafázis egy fejezet, és minden befejezett darab egy kis felelősségteljes siker. 
Elképzelek tárgyakat a lelki szememim előtt és létrejönnek a kezeim közt. Mindnek fi-
gyelmet szentelek, a folyamat minden része fontos: A mellkasomban lüktető furcsa érzés, 
a fejemben megszülető gondolatok anyagba ültetése, az eltelt idő, a napon üldögélés, 
minden kemencenyitás és az első kritikák. Szeretem azt hinni, hogy a kezeim közt születő 
tárgyak 1300 fokon történelemmé válnak a kemencében és a Föld felszínén kísérik végig 
a létet néhány ezer évig. Óriási felelősség. 
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Imre Eszter önmagáról 
 
Székesfehérvári lány vagyok, semmi különös, átlagos tanuló voltam, ugyan kicsit többet 
rajzoltam, mint a többiek. Szerencsés vagyok, azt gondolom. Első szerencsém az volt, 
hogy a városban éppen volt művészeti középiskola, és ha már ennyire kéznél volt meg is 
próbáltam. Sikerült. Következő szerencsém az volt, hogy nem vettek fel grafika szakra, 
és hogy a kerámia szakot Szarka Tamás oktatta az évfolyamunkon. Azt hiszem itt dőlt el 
minden. Szarka Tanár úr nagyon sok hasznos dolgot tanított, nem csak szakmai tudásá-
val, hanem hozzáállásával, minden napos jókedvével, alázatosságával, életszeretetével, 
emberséggel, humorával, méltóságával, odafigyelésével, tiszteletével …nagyon hosszan 
sorolhatnám. 
Ezután valahogy minden úgy alakult, hogy itt találtam magam Göteborgban, mint csere-
diák. Persze közben eltelt néhány év, szakmai vizsga, Nyugat-magyarországi Egyetem 
(Sopron) formatervező, Pécsi Tudományegyetem, szobrász, egyetemi élmények, megráz-
kódtatások és csodák, kollégium, barátok, iskola mellett ilyen olyan munka, pénzkeresés, 
éjjeli műszakok, minden volt. Szerencsére valahogy maradt energiám kiállításokon, tu-
dományos konferencián, pályázatokon részt venni. Mindez  elvezetett az Erasmus ösz-
töndíj elnyeréséig, és 2009-ben Svédországig, a göteborgi egyetem, kerámia szakáig. 
Hirtelen rengeteg szabadidőm lett. Nekiláttam az önfeledt alkotásnak, azzal az addig nem 
ismert érzéssel, hogy senki sem vár tőlem semmit, csinálhatom, amit szeretek, és abból 
kihozhatom a legtöbbet. Valahogy így történt.  
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Végzett designer és képzőművész lettem, műhelyem van Majorna-ban hét keramikus 
kollégával együtt, irodám a konyhánkban. Szabadúszom. Nincs állásom, háziállatom, 
még hobbim sem. Viszont építem design-márkámat (imreszti), számtalan blog és maga-
zin publikálja a tárgyaimat, évi 10-15 kiállításon, design eseményen veszek részt a mun-
káimmal, és oda megyek, ahol van porcelán. 
A stílusomra többen mondjak, hogy „esztis”. A feleslegmentesség, a tisztaság, az őszin-
teség és a játékosság a kulcsszavaim. Az alkotással való viszonyom elkötelezett, hul-
lámzó és szenvedélyes. Átlagosan napi 14-16 órát ezzel foglalkozom, ennek megfelelő-
en a kapcsolatunkban minden megvan, ami egy kiteljesedett házasságban előfordul: 
néha látni se akarom a munkát, de kiverni a fejemből sose tudom. 
Jellemző rám, hogy szeretem a kihívásokat és a lehetetlennek mondott dolgok megvaló-
sítása izgat a leginkább. Talán ezért is dolgozom a legtöbbet porcelánnal. Ennél hisztéri-
kusabb, házsártosabb anyagot keveset lehet találni, de legalább annyira hálás a jó dönté-
sekért, mint amilyen jól emlékszik minden elhibázott mozdulatra. A benne rejlő lehető-
ségek, az állandó dualitás ás feszültség lenyűgöz. Egyszerre törékeny és hihetetlenül 
maradandó. Maga az anyag alázatra, türelemre, kitartásra tanít. Érdemes maximalistá-
nak lenni, ha az ember belegondol, hogy a kiégetett porcelán néhányezer évig képviseli 
alkotóját a földön. Igyekszem minden tárgyammal ezt a felelősségteljességet nyomaté-
kosítani. 
Szinte minden munkámban a fizikális folyamat a legfontosabb és legélvezetesebb szá-
momra. Sosem kezdek bele olyan projektbe, aminek már előre tudom a végkifejletét. 
Így aztán rengeteg kísérleti projekten dolgozom egyszerre, és egyik-másik kinövi magát, 
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teret követel és életre kel a kezem alatt. E kiszámíthatatlan folyamat során minden elem 
jelen van, velem dolgozik. Az agyag, a nedvesség, a levegő, az idő, mind kényes harmó-
niában vagy tökéletes küzdelemben összedolgozik, és végül a tűz adja azt a végső öle-
lést, amit túlélve, a kemencéből kikerülő földdarab emberi élettel számolva örökkévaló-
vá válik. Egyszerű kémia, mégis varázslatos. 
Ugyanolyan szeretettel foglalkozom funkcionális tárgyak tervezésével, mint egyedi al-
kotások készítésével. 
Ennek ellenére munkásságom valahogy határmezsgyék élén táncol: ugyan beleillik a 
design, az iparművészet vagy a szobrászat fiókokba is, mégsem címkézhető tisztán és 
egyértelműen. Story of my life. Ugyan nagyon sok lehetőségtől határol el ez a besorol-
hatatlanság, számomra ez nem negatív, így is az enyém. 
Hogy mik a céljaim? Felpillantok a falamra ahol a napi teendőim, határidőim Post it-jei 
mellett ott lóg Az 5 éves tervem. Aminek pontjai igazából teljesen jelentéktelenek, de 
reményeim szerint bármennyi munka, küzdelem és újratervezés után elvezetnek egy 
olyan élethelyzethez, amikor MAJD elmondhatom, hogy: 
a magam ura vagyok és kiegyensúlyozottan tudok koncentrálni a munkámra (mint füg-
getlen tervező, konzultáns és alkotó vagy ilyesmi), az életre, a körülöttem élőkre; és ké-
pes leszek mindazt a segítséget, támogatást és bíztatást viszonozni, valamint többszörö-
sen továbbadni, amit valaha mestereimtől, tanáraimtól, mentoraimtól, barátaimtól és 
néha még idegenektől is kaptam/kapok. Legyen az bátorító szó, jó szándékú leszidás, 
egy tál leves, anyagi, technikai segítség… Évek munkájával elértem, már annyira számít 
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a személyem, hogy igazán nagy dolgokat vihessek véghez, és számottevő mértékben 
tudok változtatni. 
Tárgyilagos szakmai célok: minél több porcelángyárba eljutni, mint Artist in Residence 
vagy együttműködő, valamely nyilvános szobor formaterve(i)m gyártásban és forgalma-
zásában (a nevemmel persze) neves design cég által. Egyelőre mindezt egy PhD, kutatói, 
vagy doktori pozíció megszerzésével tervezem. Mondják, hogy túl magas célra törve, 
elbukva is hallani a győzelem visszhangját zuhanás közben... Mindent megpróbálok. 
 

 Imre Eszter további munkái a képtár mellékletben 
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Szelényi Lajos hetven éves 
  
Hol született? 
 
Bácskában, Kölpényben születtem 1944. márci-
us 15-én. Ez a falu Újvidék mellett fekszik, ma 
Szerbiához tartozik. Akkor, félévesen 2 órát 
kaptak a szüleim, hogy elmeneküljenek öt gyer-
mekkel. Pécsre kerültünk. 
 
Hogyan fordult érdeklődése a képzőművészet 
felé? 
Apám rajz és énektanár volt, a rajzolás termé-
szetes volt nálam, ahogy két bátyámnál is, de a 
zene volt a fontosabb. Mindnyájan zenéltünk az 
50-es években, én csellóztam. Így kerültem be a 
pécsi zenegimnáziumba, ahol képzőművész tan-
szak is indult. Mindkettőre jártam, de másodi-
kosként már csak a képzőművészeti tagozaton 
folytattam. Az általános iskola után a Művészeti 
Gimnáziumban érettségiztem, majd a szombat-

helyi Tanárképző Főiskolára jártam népművelés-könyvtár szakra. Néhány évvel később 
- család és munka mellett - az ELTE Közművelődési Karán végeztem kiegészítő tanul-
mányokat, majd különböző posztgraduális képzésekre jártam Budapesten. A Képzőmű-
vészeti Főiskolára is jelentkeztem egyszer érettségi után, de miután nem vettek fel, töb-
bé a közelükbe sem mentem. 
 
Kik voltak befolyással munkásságára, voltak-e mesterei? 
 
Van Gogh és Cézanne az elején nagy hatással voltak rám, de később Egry, Martyn Fe-
renc, Picasso és Vajda Lajos vonalas rajzai, kollázsai is. A régiek közül talán Remb-
randtot említhetném, El Grecot, de másokat is. Pécsett a Modern Magyar Képtár már 
gimnázista koromban létezett, ott láthattam a magyar XIX-XX.századi művész több 
alkotását, Csontváryt, Rippl-Rónait, és másokét. Lantos Ferenc volt a mesterem, akivel 
még ma is kapcsolatban vagyok, de az emigráció előtti utolsó években már csak Martyn 
Ferenccel voltak beszélgetéseim. 
 
Tudatos, felkészült művészként mire törekszik? 
 
Elég hamar rájöttem arra, hogy az un. önkifejezés nem elegendő. Mindig nagy fontossá-
got tulajdonítottam annak, hogy az alkotás folyamata a személyemen keresztül szűrőd-
jön át. Tehát a szubjektum nem hagyható ki, ez a hitelesség alapja. Megment attól, hogy 
divatok, trendek, irányzatok rabja, másolója, utánzója legyek. Nehéz út, de miután ko-
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runkban az ember magára hagyatott „Magamban bíztam eleitől fogva”...(József Attila) - 
nincs hitelesen működő hagyomány, ami szellemi-vallásos-ikonográfiai szempontból 
közös alapunk lehetne. Amikor a Pécsi Műhely nevű csoportot létrehoztuk az volt a 
szándékunk Kismányoky Károly barátommal, hogy magyar-európai utat járjunk, min-
denki a maga személyiségén átszűrve, hiszen Magyarország a Közép helye Kelet és 
Nyugat között. Ez a koncepció persze különböző okok miatt elveszett, s én hamarosan 
kiléptem a csoportból.  
A kompozició rendje mindig fontos volt a számomra, a műnek „működni kell” vizuáli-
san is, de csakis az ábrázolt motívum viszonylatában. Számomra már fiatal koromban 
elfogadhatatlan volt az a nézet, miszerint „nem az a lényeg, hogy mit, hanem a hogyan”. 
Az utóbbi száz év találmánya ez a nézet, színtiszta materializmus, öncél, zsákutca. Ez ma 
már - a modernizmus után - teljesen nyilvánvaló. A szimbólumok felé fordultam és az 
ornamentika felé. Számomra ez az út az Út… 
 
Sikerült-e létrehoznia a sajátosat művészetében? 
 
Erre a kérdésre nehéz válaszolni. Ma már szerényebb vagyok, mint fiatal koromban, 
hiszen egyfelől tapasztalom, korábbi „hírességek” válnak jelentéktelenné, ugyanakkor 
soha nem lehet kizárni, hogy valaki létrehozza a „nagy művészetet”. De akkor egy új 
korszaknak kell jönnie, mert korunk alkalmatlan talaj a magas szellemi megnyilvánulás-
ra. Feltehetően a legjobbak ma meg sem nyilvánulnak. Ha van valami sajátos abban amit 
csináltam, talán valaki majd észreveszi. Én magamat költőnek tartom, aki megpróbál 
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meditációs objek-
tumokat létrehoz-
ni vizuális eszkö-
zökkel. A vers is 
meditációs objek-
tum. 
 
Az alkotómunka 
mellett jut-e ideje 
másra? 
 
Valójában min-
den, amit csiná-
lok, a művészet-
hez kapcsolódik, 
nekem nincs sza-
bad időm, csak 
Időm van... Még 
egy kis ideig. Ta-
lán ezért - jobb 
híján - költőnek 
tartom magam. 
Fejben, lélekben 
mindig zenész 
maradtam. Sok 
zenét hallgatok, 
valamikor még 
csellóztam is az 
Upplands Väsby- i 
amatőr zenekar-
ban. Sokat olva-
sok magyarságku-
tatási témákról, és 
a tradicionális 
metafizika szerző-

itől, s ezek a szellemi-jellegű élmények is valamilyen formában a képeimre kerülnek. 
 
Hogy került Svédországba? 
 
Finnországon keresztül, illegálisan. Finnországba kiengedtek feleségemmel és két gyer-
mekünkkel együtt, mert ez az ország akkoriban nem számított Nyugatnak. Hajóra száll-
tunk, mint a turisták. 1979-ben volt, Szentivánkor. 
Milyen érzés egyszerre több kultúrával rendelkezni? 
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Sok szempontból 
nem éreztem kü-
lönbséget, főleg az 
elején. Protestáns 
családban nőttem 
föl, így a zsoltárokat 
ismertem, de csak 
magyar szöveggel. 
A művészet és iro-
dalom ugyanazt az 
útat járta –járja itt, 
mint Magyarorszá-
gon, vagy Európá-
ban. Ez már 
többszáz éve így 
van. Persze Csont-
váry csak egy van, 
nincs mindenhol 
megfelelője, bár 
hasonló akad. A 
stílusok európai stí-
lusok, minden euró-
pai országban meg-
vannak, de nemzeti - 
és tehetségbeli jel-
legzetességek, erők 
azért vannak. A 
rossz trendek sajnos 
uralkodóak itt is - ott 
is … 
 
Tud- kultúrák között 
közvetíteni? 
 

Én - feleségemmel együtt - mindig szívesen, önzetlenül közvetítettem nívós kulturális 
területen, ha kérték, vagy ha lehetőség volt rá. Éppen 25 évvel ezelőtt vitte feleségem 
fiunk kilencedikes osztályát az Adolf Fredrik iskolából Budapestre és Pécsre, később 
pedig ugyancsak ő a sollentunai Rudbeckslola nemzetközi tagozatával járt Budapesten. 
Dolgoztunk és fordítottunk tanulmányokat a Liljevalchs Konsthall Csontváry - kiállítá-
sára. Fordítottam Vajda Lajosról egy södertäljei katalógusba, szerveztem egy cserekiál-
lítást huddingei és pécsi művészek között az ezredforduló táján. Nem egészen egy hete 
jöttünk vissza Budapestről, ahova feleségem szervezett egy vendégszereplést a 
vadstenai templomi kórusnak. Jómagam szimultán tolmácsként segítettem Pannonhal-
mán.  
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Összehasonlíthatóak 
a svédországi, és a 
magyarországi, al-
kotók lehetőségei? 
 
A különbség nagyon 
nagy, amióta a szov-
jetcsapatok kivonul-
tak Magyarország-
ról. Nyilván megvolt 
azelőtt is, hiszen 
néhány tapasztaltabb 
svéd ismerősünk 
európai tapasztalatok 
birtokában mondo-
gatta nekünk, hogy 
Svédország periféria 
pl. Magyarországhoz 
képest. Ez talán igaz, 
de oka nem a tehet-
ségek és gondolko-
dók hiánya, hanem 
részben a 
„történelem hiánya”, 
vagyis az, hogy Eu-
rópa és Magyaror-
szág súlyos, több 
száz éves tapasztala-
tai itt hiányoznak. A 
másik ok politikai 
jellegű: olyan egyol-
dalú baloldali hege-
mónia alakult ki 
anyagi jólétben, 

amely elvette a látás, az intellektuális érzékenység és igény képességét a legtöbb ember-
től. Miután a média, oktatás, könyv-és folyóiratok kiadása monopólium lett Svédország-
ban, a cenzúra és öncenzúra szinte totális. Ugyanez vonatkozik a kultúrpolitikára, és a 
tudománypolitikára is. Véleményem szerint a kultúrpolitika/művészetpolitika megöli, 
vagy legalábbis igen nehézzé teszi az igazi alkotást. Stílusterror alakult ki, az 
„avantgarde” - ellentétben azzal, amit jelentett - a hivatalos és akadémikus, vagyis né-
hány hatalmat kapott „média-produkt” személy önkényétől függ. Ez persze most már 
mindenhol így van, sajnos Magyarországon is. A „futószalagon gyártott művészek” sora 
itt is, magyar földön is abszurdum: Doktorálni: művész paródia. A szellemi-kulturális 
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élet azonban az utóbbi 25 évben Magyarországon hallatlan virágzásnak indult, ami azt 
jelenti, hogy „fű alatt” azelőtt is volt. De nem volt szólásszabadság. Most pedig össze-
hasonlíthatatlanul nagyobb, mint Svédországban. Ezt sokan nem akarják elhinni otthon, 
pedig a könyvkiadás, a folyóirat kiadás, a magánegyetemek és a népfőiskolák sora, 
online tévék műsorai bizonyítják. Minden alkalommal 10-15 könyvvel térek vissza 
Magyarországról. 
Itteni alkotói lehetőségeim attól függnek, hogy mennyi kompromisszumra vagyok ké-
pes. Például vagy 16 évig nem vettek be a KRO-ba. Amikor aztán tag lettem, hamar 
rájöttem, hogy politikai szervezet. Kiléptem, mert semmi szakmai értelme nem volt a 
tagságnak. Viszonylag többször kiállíthattam Svédországban, írtak rólam az újságok 
elég gyakran, de megrendelést - néhány könyvillusztrációt, plakátot leszámítva - sosem 
kaptam. A szabadságnak ára van, de nekem másképpen nem megy. Így volt ez Magya-
rországon is. 
 
Mely fórumok meglétét tartja fontosnak munkája szempontjából? 
 
Az előbbiekből látható, hogy a hivatalos fórumokkal hadilábon állok. Ahol viszont jól 
érzem magam, az az - utóbbi időben sokat mocskolt -  Konstnärsklubben, amelyben 
vezetőségi tag is voltam. Itt sokat tanultam az utóbbi 15 évben, ez a több mint 150 éves 
művészklub élő hagyományt képvisel ma is. Ezért bántják… 
 
Milyennek látja a képzőművészet jövőjét, és saját szerepét ebben? 
 
Kemény kérdés. Azt gondolom, hogy ennek az - elsősorban nyugati - individualista 
művészetnek az ideje lejárt. Az mindenképpen tarthatatlan, hogy az a művészet, amit 
néhány önjelölt, vagy hivatalos művész/kurátor/újságíró/kultúrpolitikás annak tart. A 
dolog nem ilyen egyszerű, ez nem szavazás kérdése, nem demokratikus választáson dől 
el. Ami a második világháború óta történik a hivatalos művészetben, az sokakat - éppen 
azokat, akiknek szellemi igényük van - elijesztett a művészettől. Ez tragikus. Én is be-
leszülettem a modernizmusba, leegyszerűsítve azt lehetne mondani, hogy mást sem 
tettem azóta, mint igyekeztem megszabadulni attól, hogy „kortárs” művész legyek. Ez a 
belső, szellemi törekvésem még mindig tart, mert kell lennie örök emberi/isteni érték-
nek, ami ha a jelen nyelvén szólal is meg, az Eredetre kell, hogy utaljon. 
Legutóbbi kiállításom retrospektív jellegű, néhány régi kép/rajz is vanbenne, egy zo-
mánc-dekoráció a 70-es évek elejéről a bonyhádi művésztelepről, és olajképek 
Vadstena-ból. A kiállítás alcíme ez lehetett volna: 35/35.  
35 éves voltam, amikor emigráltunk, most 70 éves vagyok.. 
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Finta Arina Aisa 
 
Réges régen, valamikor egyszer megszület-
tem 
Iskolába jártam, ember lett belőlem. 
Sok mindent megéltem 
Világot is láttam 
Unalmat én nem ismerem 
Szerettem és váltam. 
Lett három gyerekem, unokám is van már 
Új férjet is kaptam, szerelem is várt rám. 
Irkálok és festek 
Fényben jár a lelkem 
Szívemet, lelkemet képeimbe festem. 
Festékből sincs hiány, azt is beleteszem 
Festek fényt, virágot, álmokat és sok mást 
Nézegesd és meglátod, rád is várnak csodák... 
 
Réges-régen születtem, egy hat gyermekes 
vidéki család harmadik gyermekeként. Már 
gyerekkoromban éreztem, hogy vonzódom a 
művészetekhez, de igazából csak a magam 
örömére rajzolgattam. Az 1990-es években 
egy barátom ösztönzésére kezdtem festeni, és megmutatni a munkáimat másoknak. 
1996-ban kiutaztunk Kanadába, Torontóba. Itt a helyi magyarok segítségével sikerült az 
első kiállításaimat megszervezni. Amikor festek, megszűnik a világ számomra, és ott 
vagyok a festményemben. 
Szeretném, ha munkáimmal örömet tudnék szerezni másoknak is. 
Vendég vagyok itt, és tanulni jöttem közétek. 
Tanulni és tovább adni azt ,ami az életben a legfontosabb: 
Sok mindent megéltem, jól, rosszul, de mindig éreztem, hogy nem vagyok egyedül. 
Álmodtam, és álmodok most is, de szavakban önteni nem könnyű azt amit érzek, így 
inkább lefestem őket. A mesterem biztatott. Mutasd meg másoknak is a lelked! Hidd el, 
jót teszel vele! Én hittem a szavában és így most szeretettel meghívlak benneteket a 
Galériámba. 
Legyen sok örömetek benne, és kívánom, hogy nyugalom, és béke árassza el szíveteket. 
Szerelem? 
Ó, az nagyon jó! 
Imádok szeretni. 
És imádom, ha szeretnek. 
Megnéztem magam a tükörben és semmi változást nem látok 15 éves korom óta! :-) 
Nagyon jó ez a tükör! Megtartom! 
Szerelmes vagyok a férjembe és az voltam az előzőbe is! 



6204                                                            Képtár 

Hát ennyit a Szerelemről! 
Család! 
Az én családom a világ közepe nekem. Miattuk, és értük élek. 
Van egy csomó gyerekem és jó sok unokám, és egy fiatal férjem. Nem tudom, hogy 
hogyan csináltam, hogy ilyen sokan lettünk, de ez nekem nagyon jó! Talán a gyereke-
imnek is van közük hozzá? Azt akarták, hogy korán nagyi legyek. Az unokám egyszer 
megkérdezte: - Nagyikám, neked van hintaszéked? 
- Nincs kincsem. - feleltem neki. 
- De nagyikám, minden öregnek kell, hogy legyen, tudod ha elfárad akkor tudjon pihen-
ni! 
Kanada. 
Imádom Toronto-t. Ott talált rám a boldogság. 
Ismeritek a Kisherceget? Én igen. 
Eljött értem és megszelídített magának. 
Aztán haza hozott ide, a nagy rengetegbe. 
Jó itthon. Miért is? 
Mert mindegy, hogy hol lakik az ember, ha együtt van azokkal, akik szeretik. 

 
Munkái a Képtár mellékletben 



Hjalmar Söderberg: Doktor Glas 
Foptrdította: Papolczy Péter   
Polar könyvek, 2008 

 
A Doktor Glas első ízben 1905-ben je-
lent meg nyomtatásban, és hatalmas bot-
rányt kavart. Ezen nem csodálkozom, 
mivel témaválasztása olyannyira messze 
megelőzte korát, hogy sem a kortársak, 
sem a kritikusok sem tudtak mit kezdeni 
vele. Házasságtörés, a halálhoz való jog, 
a vallás megkérdőjelezése, egyházi sze-
mélyek emberi mivolta, erkölcs és önér-
tékelésünk talmisága – csupa olyan kér-
dés, amin még manapság is elcsámcsog 
a média, az egyén pedig zavartan közhe-
lyek után nyúl, ha erről kérdezik. 
 http://www.litera.hu/hirek/hjalmar-
soderberg-doktor-glas 
 A fordítónak van egy újabb alkotása: 
http://kotvefuzve.postr.hu/arne-dahl-
misterioso-kritika 
 
Milyen szaga van Svédországnak? 
 
 A szálak viszont összefutnak 
2013.03.31. http://www.konyv7.hu/
magyar/menupontok/felso-menusor/

folyoirat/a-skandinav-krimiken-innen-es-tul- 
 Papolczy Péter legutolsó fordítása Gabi Gleichmann A halhatatlanság elixírje című kö-
tete. Szerzője Budapesten született, szülei 1968-ban úgy döntöttek, hogy Svédországban 
maradnak és disszidáltak. Gabi Gleichmann felcseperedve neves kulturális újságíró lett 
Svédországban, innen karrierje csúcsán Norvégiába költözött, ahol könyvkiadóként dol-
gozik. Többek közt Nádas Péter regényeit jelenteti meg norvég nyelven. Vaskos regé-
nyét norvégül írta, mely közel 1000 év történetét meséli el. Egy lódításokkal teli mesés 
történet egy család és közvetve Európa történetéről. A cselekmény középpontjában a 
szefárd-askenázi Spinoza család áll, akik generációról generációra átörökítik a halhatat-
lanság elixírjének titkát, azzal a megkötéssel, hogy a receptet sosem használhatják fel.  
 
A könyvbemutatón  a vendégek azokról a krimikről beszélgettek, melyeknek magyaror-
szági megjelenéséhez fordítóként, kiadóként kapcsolódtak. Így került szóba Lars Kepler 
sötét, borzongató thrillere, A hipnotizőr és másik kötete, a Paganini szerződés, mely 
Stieg Larsson Millenium trilógiájához hasonlóan a gazdasági és politikai elit összefonó-
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dásáról szól. Beszéltek még Jens Lapidus Instant dohány című könyvéről, mely a koka-
incsempészek világába kalauzolja el az olvasót, és bemutatja a svéd alvilágot. Majd 
végül Tamás Gellért A lézeres gyilkos című kötetéről, melyben a magyar származású 
szerző egy megtörtént esetet írt meg. A gyilkos következetesen bevándorlókat ölt meg. 
A rendőrség hónapokig tehetetlenül állt az ügy előtt. Mikor elfogták egyedül Tamás 
Gellértnek volt hajlandó nyilatkozni a börtönben. A kötet egyrészt a nyomozást, más-
részt a gyilkos történetét beszéli el, miközben az eseményekkel párhuzamosan bekövet-
kező politikai fordulatokról is beszámol. 
A beszélgetés végén a szakemberek helyt adtak a kérdéseknek is. Az egyik vendég arra 
kérdezett rá, hogy van-e jellegzetes ismertetőjegye a skandináv irodalomnak, vagy a 
fogalom mindössze azokat a műveket jelöli, melyek Európa északi részén születnek.  
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Imre Eszter munkái egy képzőművészeti kiadványban 



 
 Széttört darabok összegyűjtése 

(Magdalena Tutka-Gwóźdź: 
Shattered mirror – The problem if Identity in 
the Post-Yugoslav Documentary*) 
 
Vajon képes-e a dokumentumfilm az identi-
tás kifejezésére? Tud-e reflexiókat adni egy 
háború sújtotta, multikulturális régióról? 
Többek között ezekre a kérdésekre keresi a 
választ Magdalena Tutka-Gwóźdź lengyel 
írónő, aki a krakkói Jagelló Egyetemen meg-
védett, majd oslói egyetemi kutatásaival ki-
bővített doktori dolgozatát öntötte könyv 
formájába. A szerzőnő nem kisebb feladatra 
vállalkozik, mint hogy nagyjából százötven, 
1991 és 2009 között, Jugoszlávia felbomlása 
után elkészült dokumentumfilmet elemezve 
alkosson teljes képet a térség komplex prob-
lémáiról. A vaskos olvasmány szerzőjét leg-
főképp a volt Jugoszlávia széthullása után 

függetlenedő nemzetek identitásának sokrétűsége foglalkoztatja, és meglátása szerint 
ennek hiteles ábrázolására a dokumentumfilm a legalkalmasabb eszköz. Részletesen 
elemzi a délszláv háború, illetve Koszovó bombázásának politikai, társadalmi és kultu-
rális hatásait is, ám a hangsúlyokat mindvégig az identitás helyzetére fekteti, annak ne-
hézségeit kutatja, és azok szerint strukturálja a filmeket. 
 
Mielőtt a kiválasztott alkotások elemzéséhez hozzáfogna, a szerzőnő az identitást törté-
nelmi kontextusba helyezi. Tüzetesen megvizsgálja, hogy a nemzetek azonosságtudatát 
miképpen formálta a délszláv háború, valamint a volt Jugoszláv államok hogyan köze-
ledtek az Európa Unióhoz. Ugyanígy tesz, mikor olyan egyéb területekre is kitér, ame-
lyek szintén döntően befolyásolták a nemzetek identitásának alakulását. Ezek az új 
folklorizmus, a nyelv kultusza, a kultúra újraértelmezése, a vallás, mint az identitás 
egyik legfontosabb erősítője, a mitológiák feléledése (a szerzőnő valamennyi nemzetét 
röviden összefoglalja), valamint a történelem újrafelfedezése, a második világháború és 
más traumák feldolgozása. A tartalmas és izgalmas, ám kissé hosszúra nyúló bevezető 
fejezetek után következnek a filmelemzések, melyek a könyv leginkább érdekfeszítő 
szakaszai közé tartoznak. A szerzőnő az identitások alapján, interdiszciplináris, több 
szintű metódus szerint csoportosít: minden fejezetet egy, az adott témához szorosan 
kapcsolódó identitás elmélettel indít, majd folytatja a filmek tematikájának bemutatásá-
val és formai elemzésével (hangok, zene, beállítások).  
A dokumentumfilmek analizálásával elsősorban nem művészi vagy informális értékei-
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ket akarja kiemelni, hanem a különféle nézőpontok és megközelítések vizsgálatán ke-
resztül az identitás szerteágazó problémáira szándékozik rávilágítani. Ilyenek, csupán 
néhány példát említve, a  kollektív identitás szakasza, mely olyan csoportokról szól, 
akiket szorosan összeköt egy közös eszme vagy értékrend, legyen az akár egy istenített 
focicsapat, mint a Dinamo Zágráb (BBB), egy kormányellenes tüntetés (Le a maszkok-
kal), de ide tartoznak olyan nemzetközi, közösségteremtő sportesemények is, mint az 
1984-ben lebonyolított szarajevói téli olimpia, melynek dicsőségét és a város évekkel 
későbbi pusztulását ütközteti a Nyolc évvel később című dokumentumfilm. Említésre 
méltó továbbá a nemzeti identitással foglalkozó műveket magába foglaló fejezet, mely-
ben a volt Jugoszláv identitás és a nacionalizmus tematikája egyaránt terítékre kerülnek. 
A testvériség és egyetértés útja alkotói a teljes régiót – Szlovéniától Macedóniáig –  át-
utazva kérdezik az útjukba kerülő helyi lakosokat a volt Jugoszláviáról, a testvériség 
mítoszáról, és az azóta eltelt változásokról, Az én országom (csak belső használatra) 
rendezője pedig, nem titkolt politikai célokkal, élesen szembeállítja Slobodan Milošević 
propagandabeszédeit a valósággal a 2000-es szerbiai tüntetések idején. Az etnikai identi-
tás fejezetébe pedig a roma közösségek, például a Koszovóból Belgrád külvárosába me-
nekülők sorsát bemutató Szép Dyana, illetve a tömeges etnikai gyilkosságokat feldolgo-
zó darabok kerültek, mint a Pavilon 22, mely az elkövetők, és az áldozatok rokonai 
szempontjainak összeütköztetésével rekonstruálja az 1991-es pakraci esetet, mikor a 
horvát különleges rendőri egység szerb lázadókat vallatott és gyilkolt le.  
 
Különösen érdekes rész a vallási identitás problémáit körüljáró szakasz, hogy miképpen 
formálja az identitást, az egyén személyiségét, illetve hogyan változik a vallás napjaink-
ban, a modernizáció világában, mennyiben erősíti, vagy gyengíti az identitástudatot. A 
leginkább figyelemre méltó darab ebből a fejezetből a Nagykövetek nyelveket tanulnak 
című film, mely sajátos történetében három, muzulmán vallású bosnyák testvérpár sorsát 
ábrázolja, akik közül ketten egy szarajevói árvaházból egy olasz intézetbe kerülnek, ahol 
szembesülnek a kereszténység tanaival. Noha idővel az identitásukat a tapasztalatok, az 
olasz nyelv, és egy másik vallás elsajátítása nagymértékben megváltoztatta, harmadik 
testvérüktől, aki otthon maradt, nem távolodtak el, hanem, hitbeli fordulásuk ellenére, 
rendszeresen tartják a kapcsolatot. Hasonlóképpen izgalmas a nemi identitás fejezete is, 
mely külön hangsúlyt fektet a női identitásra és annak a médiában létrehozott hamis 
képére, valamint a homoszexualitásra. Az Eltorzult tükörképek például a médiában ki-
alakult nőkép körüli problémákat vizsgálja, a  Gay Pride – Zagreb 2002 pedig a 2002-es 
zágrábi melegfelvonulás eseményeit mutatja be. 
 
Ahogy a néhány kiemelt fejezet is mutatja, a szerzőnő rendkívül alapos, szinte minden 
területre kiterjedő kutatói munkát végzett, mely egyaránt foglalkozik a térség múltjával, 
jövőjével, társadalmi problémáival, a felbomlás utáni új jelenségekkel, és nem utolsó 
sorban az identitás kérdés komplexitásával. Elemzései messzemenőkig izgalmasak, ol-
vasóját az adott művek megtekintésére inspirálja, noha a tartalmi leírások itt-ott nem 
teljesen világosak. Nem egyértelmű a megfogalmazás például a Menekülés című film 
kapcsán, melyben a NATO bombázások elől fiaival Amerikába menekülő édesanya, 
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akiben a szeptember 11-i terrortámadások idézték fel a háborús emlékeket, miért kény-
szerült arra, hogy ismét repülőre üljön és hazautazzon. A szerzőnő igyekezett olyan 
műveket kiválogatni, melyek az adott szereplők elbeszélései, valamint a beállítások, 
hanghatások és háttérzenék együttesével fejezik ki az identitást. Kiemeli, hogy filmek-
nek nemcsak művészi, hanem társadalmi jelentőségük is van. Noha egy vagy több do-
kumentumfilm társadalomra mért hatását szinte lehetetlen felmérni, mindenképpen ér-
demes lett volna kitérni arra is, hogy az elemzett filmek hol foglalnak helyet az adott 
ország filmművészetében, kaptak-e rangos elismeréseket, eljutottak-e külföldi fesztivá-
lokra. A dokumentumfilm optimális műfaj a múlt traumáinak feldolgozásához, aktuális 
társadalmi problémák és az identitás kifejezéséhez, amit a szerzőnő nem egyszer igazol 
könyvében beemelve a rendkívül érdekes filmeket, ám hiányzik az adott ország filmmű-
vészetére gyakorolt hatásainak ismertetése.  
Mindezen apróbb hiányosságok ellenére a könyv hiánypótlónak tekinthető a filmes 
szakirodalomban, hiszen – és érdemei ebből a szempontból elvitathatatlanok – egy ko-
rábban kevéssé feltárt térség dokumentumfilmjeiről fest teljes, átfogó képet. Az írás 
akkurátusan és értő módon illeszti össze egy valaha egységes ország szétesése után jel-
lemző különféle identitás problémákat, és rámutat, hogy a filmek nemcsak nyíltan be-
szélnek az átalakuló azonosságtudatról, hanem kritikusak is az eddigi mintákkal, sőt, 
megkísérelnek újakat létrehozni. A szerző ezért is választotta a dokumentumfilmeket, 
mert talán hozzájárulhat a múlt traumáinak feldolgozásához, az identitás újjáépítéséhez 
egy demokratikus, multikulturális társadalomban. 

Zalán Márk 
 
* Mind a kötet, mind a recenzió szerzője hosszabb időt töltött az Oslói Egyetem Média 
és kommunikációs intézetében. Közös munkánk során, különféle filmes témákban dol-
goztunk együtt. Márk (és még néhány évfolyamtársa a Pécsi Tudományegyetemről) járt 
korábban az Intézetünkben, s a kötelező óralátogatásokon túl rész vett a dokumentum-
film készítői foglalkozásaimon, és végül társaival doku-portrét készített egy norvég galé-
riatulajdonos festőnőről.  
A lengyel származású Magdalena munkatársam volt. Az az én szerepem abban állt, 
hogy a magyar dokumentumfilmes hagyományokról s a jelenleg is virágzó magyar 
filmjelenről tájékoztassam, és segítsem őt a tanításban és a könyve megírásában. 
Magdalena Tutka-Gwóźdź 1980-ban született Lengyelországban, Krakkó közelében, 
ahol a Zeneakadémián Kreativitás, Zeneprezentálás-és tanítás szakán, majd a Jagiello 
Egyetem doktoriskolájában Filmelmélet szakán végezte felsőfokú tanulmányait. Két évig 
volt lektor az Oslói Egyetem Média és kommunikációs Intézetében.  
2009 óta él Norvégiában. A zene és a film foglalkoztatja leginkább, s e témák segítségé-
vel hogyan lehetne egy kisebbségi csoport, például a lengyelek életét megkönnyíteni, és 
elősegíteni beilleszkedésüket a norvég kultúrába. 

(Kovács Ferenc) 
 
BBB; rend: Saša Podgorelec, Horvátország, 1998 
Down With The Masks; Maske su pale; rend: Mladen Petričić, Horvátország, 1999 
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Eight Years Later; 8 godina poslije; rend: Mirza Delibašić, Bosznia-Herzegovina, 1992 
The Road of Fraternity and Unity; Cesta Bratstva in Enotnosti, rend: Maja Weiss Szlo-
vénia, 1999 
My Country (For Internal Use Only); Moja domovina (za unutrašnju upotrebu); rend: 
Goran Radovanović, Jugoszlávia, 2000 
Pretty Dyana; rend: Boris Mitić; Szerbia és Montenegró, 2003 
Pavilion 22; Paviljon 22, rend: Nehad Puhovski, Horvátország, 2002 
Ambassadors Learn Languages; Ambasadori uče jezike; rend: Šemsudin Gegić, Bosznia
-Herzegovina, 2007 
Distorted Reflections; Iskrivljeni odrazi; rend: Tatjana Božić, Horvátország, 2001 
Rend: Hrvoje Mabić, Horvátország, 2002 
Escape; rend: Darko Lungulov, Szerbia és Montenegró, 2005 
 
 

Imre Eszter munkája 



A hosszú mondatok utazása a pontig * 
 

Niklas Qvarnström szerint Krasznahorkai László a magyar próza 
egyfajta különlegessége és annak egyik nagymestere. 
  

A háború utáni magyar irodalom mindezideig általánosan pozitív tapasztalatokkal 
erősített meg abban, hogy létezik egy különleges mondatszerkesztés, vagy legalább is az 
ország nemzetközileg feltünést keltő írói között előszeretettel elterjedt a hosszan teke- 
rődző, írásjelekkel aprólékosan ellátott  mondatok szerkesztése, betoldott tételeivel  
(kimerítően zárójelezve, a mondatok összefonásával zenedarabhoz hasonlóan) lassan 
áramlik oldalakon át, és olyanféle ütemtartásra kényszeríti az olvasót, amelybe nehéz 
belekerülni, de hosszasan, miután nehéz belőle kijutni, hogy végre valahára a rendsze-
rinti ponttal befejezze, mint Nádas Péter, félig kitalált emlékirataiban  és párhuzamos 
történeteiben, vagy Eszterházy Péter nemzetségének hímzett (és revideált) családtörté-
netében teszi; Konrád György kerti bulijának vendégeiről senki nem is feltételezte, 
hogy valaha is megjelennének a valóságban, akár Kertész Imréről sem, aki a Kaddis a 
meg nem született gyermekért szerzője, hogy Andrew Miller britt író regényrészleteiről 

Krasznahorkai László műveinek svéd visszhangja  
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ne is beszéljünk, amelyben egy László nevű magyar, a regény prózájától eltérően, hosz-
szan kanyargó mondatokkal jellemez,  hogy még egyszer aláhúzza a magyar távlatot és 
igazolja tézisemet, miszerint nem egy író, nevezetesen Krasznahorkai László, egyszerű 
köszöntéséről van itt szó, akinek a művét most olvastam, hanem a kortárs magyar próza-
művészetének  egyedi művelőjéről,  aki a mondatok zenei tökéletes egymásba fonásával 
jeleskedik és az egymásközti, gyakran ellentmondásos érzéki állapotokat az egy és sok-
fele ágazó mondatban tehetségesen alakítja, ő a nehezen kiejthető nevű Krasznahorkai 
László, akit alig néhányan ismernek ebben az országban, esetleg csak az idei Nobel-díj 
kihirdetése előtti fogadólistákról, és még kevesebben a Torinói ló  filmfeliratairól, az 
aligha alamuszi Tarr Béla cégéres fekete-fehér filmjeinek forgatókönyvírójaként, regé-
nyeinek többszörös filmre vitelével kapcsolatosan, többek közt az 1989-ben készült 
mély és sajátos mesteri művéről, Az ellenállás melankóliájáról, mellyel az író most své-
dül is bemutatkozik, Daniel Gustafsson Pech ugyancsak mesteri  fordításában, minden 
egyes kigondolható díjra érdemes hőstettez,  ugyanolyan nagyságrendű tett ez, mint 
saját kezűleg irányítani egy kitömött kék óriásbálnát, amelyet a regény párásan deres 
kisvárosában, meghatározhatatlan felbontásban egy vándorcirkusz fitogtat: az utcai vilá-
gítás megszűnik, a szeméttorlasz nő, a visszaszorított zendülés a súgó-búgó éjjeli lények 
közt éppen hogy kitör, mialatt Eszter asszony elhatározza, hogy növekvő étvágyú diktá-
tori tervszerűséggel átveszi a város ellenőrzését és melankolikus férje támogatása nél-
kül, aki elfed és beszögez minden ablakot a megnevezhetetlen jövendő „egyre inkább 
kiművelt keserűséggel” teli szükségessége előtt megkísérli  zongoráját a Werckmeister-
harmoniák szerint hangolni (aminek a Tarr féle megfilmesítést keresztelték), pedig Esz-
ter úr a leginkább aggódó azok között, akik fiatal barátja, Valuska eltűnését fájlalják, 
egy jószívű, Büchner Voyzeck jellemvonásaival felruházott, csillagimádó féleszű hü-
lyét, aki kifulladva rohan, hogy embertársait figyelmeztesse arra, amit maga sem tud, 
jóindulatú, de közmondásosan több mindent meghiúsít, mint amennyit megment, külö-
nösen szegény anyja, Pflaumné kárára, aki állandóan attól fél, hogy a fia „gyalázatot” 
hoz reá; és mind a négy szereplő - saját alkatának és életelvének  képviselőjeként  a vá-
ros négy sarka koordinátáinak végpontjai között barangolva cselekszik és jut ki a nagy-
világba, miközben a névtelen helység apránként kozmikus méreteket ölt, kissé hasonló-
képpen ahhoz, ahogyan James Joyce az Ulyssesben reánk hagyta Dublint, ilyenformán 
Krasznahorkait inkább helyezem a  fennkölten modernisták, mint a posztmodernek tár-
saságába, magyar üzenete egy késői Moby Dick; or, The Walée(1851) is a novel by  
Herman Melville, óriáscethallal és mindazzal együtt, ami esetlegesen kitömötten halott: 
az Eszter asszony szerinti ámító trójai ló, éppen oly üresen, mint amilyen a világűrben 
az emberfia sorsa.                   

                  
* Niklas Qvarnström: Långa meningars färd mot punkt, Sydsvenska Daggbladet 2014. 
október 20. 
 

Békássy N. Albert fordítása 
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Figyelemreméltó alkotás 
 
Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája c. megigéző regényével 
első alkalommal elérhető svédül. Valóban annyira figyelemreméltó alko-
tás. rég olvastam ilyet, írja John Sjögren. 
 

Láttad-e valaha Tarr Béla magyar rendező valamelyik filmjét? Tudom, hogy ez 
messzemenően nem valószínű. A mozi vetítések csúcshatását mérve Tarr egyedülálló 
filmjei nem mindig szerepelnek első helyen és egyébként sem volt mindig könnyű házi 
használatra beszerezni. De, láttad talán A torinói ló című filmjét, amelyet  néhány évvel 
ezelőtt a svédországi mozikban is bemutattak. Még ha nem is tudod, de amennyiben lát-
tad, vagy megnéztél bármely más Tarr féle filmalkotást, minden valószínűséggel isme-
retséget kötöttél Magyarország elsőrangú írójával, Krasznahorkai Lászlóval. Tarr és 
Krasznahorkai ui. sok-sok éve szorosan együttműködnek. Tarr majd minden filmjének 
forgatókönyve Krasznahorkai eredeti alkotásának, vagy irodalmi szövegmintájának fel-
dolgozásán alapul. Amikor Az ellenállás melankóliája című, eredetileg 1989-ben megje-
lent, svédre fordított regényével és Tarr filmre vitelében 2000-ben Werckmeister-
harmóniák néven szerepelt alkotásával ez a magyar bevonul, állapítsuk meg, hogy olyan 
író munkásságával találkozunk, aki legalább is annyira makacs és önfejű, mint Tarr a 
filmalkotásban. És ennek a valakinek igényes stílusa valamelyest Tarr filmesztétikájára 
emlékeztet.  Tarr talán a valószínűtlen hosszú felvételezéseiről ismert (pl. 67 perces a 
Macbeth). Krasznahorkai valami hasonlót tesz, csakhogy irodalmilag.  Az ellenállás me-
lankóliája minden fejezete megállás és sor-tördelés nélküli, szakasz beosztástalan betű-
áradat, amely oldalakon át folytatódik fel és le. Ha ezzel a megigézéssel hagyod magad 
bebugyolálni és a nem egészen könnyen hozzáférhető stílussal, az író annál többet juttat 
vissza.  A regény sajátos alakzata megfelel az alkotó azonos eredeti tartalmának. A csel-
szövés épp oly bizarr, mint rejtélyes. Egy alföldi magyar városkában vagyunk, ahol fura 
hideg gyötör. A mínuszfokok lefagyasztják  a lakosokat, de a hó megérkezése csak elma-
rad. Valami nem stimmel. Az apokaliptikus hangulat mindinkább terjed. Mindenek tete-
jébe egy különös cirkusz érkezik a városba, amely egy óriási cethal tetemével a  látvá-
nyosságot hivatott szolgálni, valamint a jelenlevő torz Herceg, aki mintegy az erőszakot 
felbujtató agitátor.  A zűrzavar és a káosz hamarosan kész tény. Krasznahorkai bemutatja 
olvasójának néhány jelleméz, akik így, vagy úgy egymáshoz kötődnek és mindnyájan 
belecsöppennek azokba a fura eseményekbe, amelyek a városban játszódnak le. A köz-
pontban Valuska áll, egy szent bolond, aki kozmikus szemléletével idejének nagy részét 
a csillagok közt tölti. Földi feladatainak számít Eszter úr segítése, aki a nappaliba bezár-
kózott muzsikusként az ott levő különlegesen hangolt zongorán az elfelejtett 
Werckmeister-harmóniák szerinti zenét alkot. Ezek és sok más szálak Krasznahorkait 
egy sajátos irodalmi hálóba szövik. Miről is van tulajdonképpen szó? Hogyan kell olvas-
ni ezt az időnként nehezen felfogható szöveget? Egyesek metaforának tartották e végíté-
letszerű regényt, mint ha a 80-as évek kommunista Magyarországának egyfajta kedélyál-
lapotát térképezné fel. Az effajta értelmezés feltehetőleg némi igazságot is tartalmaz. De 
nem a teljes igazságot.  Krasznahorkai regénye szerfelett sokértelmű, túlságosan rejté-
lyes ahhoz, hogy egyszerű allegóriává szűkítsék.  Az ellenállás melankóliája ugyanakkor 
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óriási tömeg is egyszerre. Végtére azt hiszem, itt találjuk a káosz és a kozmosz közti 
alapösszetűzést. Amit mi rendszerezett világűrnek tartunk, Krasznahorkai benyomása 
szerint nem más, mint káosz.  Könyvének utolsó oldalain behatóan ábrázolja az emberi 
test halála utáni rothadását, enyészetét, amit „a kristályok rendszerében rejtőző káosz 
vég nélküli ereje” összedarál. Krasznahorkai aligha optimista. Összehasonlították Tho-
mas Bernhard-dal, mindenek legnagyobb pesszimistájával és W G Sebald-dal. Nyilván 
hízelgő összevetések, egyáltalán nem túlzottak. Krasznahorkai ezen a szinten van. De 
ugyanakkor belülről körülszimatolja a népszerű irodalom berkeit. Ahogy a természetfö-
löttit  választékosan beleszövi regényébe, időnkét egy európai Haruki Murakamira em-
lékeztet. Krasznahorkai többnyire mégis egészen sajátságos. Tényleg eljött az ideje, 
hogy a svéd közönség számára Daniel Gustafsson Pechs remek fordításában most hoz-
záférhetővé váljék. Mert ez valóban a legkiemelkedőbb, amilyet már rég olvastam. 

 
John Sjögren 

 
*MEDIAHUSET.UNIT 2014-10-19 http://unt.se/kultur-noje/litteratur/ett-kosmiskt-

flodande-kaos-3416761.aspx   Fordította: Békássy N. Albert 
 
Krasznahorkai László  
 
1954-ben Gyulán született, középiskolai tanulmányait szülővá-
rosában végezte kiemelt latin szakos osztályban. Jogot hallga-
tott Szegeden és Budapesten, de végül magyar-népművelő 
szakon szerzett diplomát 1983-ban az ELTE Bölcsészkarán. A 
70-es évek végén indult írói pályája, első novelláját 1977-ben 
közölte a Mozgó Világ. Első regénye, a Sátántangó 1985-ben 

jelent meg a Magvető kiadónál, és azonnal jelentős kritikai érdeklődés fogadta. Máig 
legsikeresebb könyvét 10-nél is több nyelvre fordították le, és számos nyelvterületen, 
Norvégia, Dánia stb. éppen kiadásra vár. A 80-as évektől folyamatosan jelennek meg 
művei, több könyve, mint például Az ellenállás melankóliája, a Háború és háború, vagy 
a Seiobo járt odalent komoly kritikai sikert aratott külföldön is. Számos irodalmi díjban, 
elismerésben részesült. Kossuth-, József Attila-, Prima Primissima-díjas. Több nemzet-
közi díja közül a Brücke Berlin-díj, illetve a 2014-ben elnyert, a Nobel-díj alternatívájá-
nak tekinthető American Award in Literature a legjelentősebbek. Az író a ’80-as évek 
végétől szinte folyamatosan vándorol, hosszabb ideig élt Amerikában, Görögországban, 
többször visszatért Kínába és Japánba. Magyarország mellett Berlin tekinthető élete két 
állandó színhelyének. Krasznahorkai László írói pályájától nem függetleníthető a filmes 
szerepvállalása. Első regénye, a Sátántangó megjelenésétől Tarr Béla állandó munka-
társaként dolgozott. Az egyik legnagyobb hatású kortárs filmrendezőnek tartott Tarr két 
regényét adoptálta, 1994-ben mutatták be a 7,5 órás monumentális filmjét, a Sátántan-
gót, és 2000-ben került a mozikba Az ellenállás melankóliája alapján készült 
Werckmeister harmóniák. Krasznahorkai azonban nemcsak ebben a két filmben dolgo-
zott Tarr Béla mellett forgatókönyvíróként, de kisjátékfilmeket is beleértve 1988 óta 
rendező összes filmjét ő írta. 
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Forró Tamás 
 

Az 1956-os magyar forradalom menekültjei Norvégiában 
 
Bevezetés  
„Why some historical experiences become part of a wider historical memory, but so 
many others do not, is a disquieting phenomenon.” - Eric Hobsbawm: On History  
 
Közvetlenül a magyarországi forradalom leverése után, amikor Ausztria határához meg-
érkeztek az első menekültek, az volt a norvégiai humanitárius szervezeteknek és a nor-
vég kormánynak a kialakult, egységesen megállapított és meghatározott véleménye, 
hogy a menekülteknek a lehető legjobb és leghatékonyabb segítséget Ausztriában lehet 
nyújtani. Ezt a döntést nagyjából két hétig tartó tárgyalási időszak alatt hozták meg no-
vember első és második hetében. Így végül is csak 1956. november 16-án, az 137/1956 
számú nem törvényerejű országgyűlési határozatban (1) döntöttek a segítségnyújtásról. 
500 000 norvég koronát ajánlottak fel azonnali segítségként, melyből 300 000 koronát 
közvetlenül az UNHCR-nak (2) juttattak. A fennmaradó összeget pedig más további 
fontos feladatra szánták a magyar menekültekkel kapcsolatban. Az állami segítségnyúj-
tás mellett a félig állami Det Norske Flyktnigeråd (DNF, Norvég Menekültügyi Bizott-
ság), s az általa képviselt független norvégiai segélyszervezetek pedig még a hónap ele-
jén elkezdték az adományok gyűjtését.  
A norvég kormány és a DNF, a média és az általános közvélemény ellenére, kezdetben 
elzárkózott a magyar menekültek befogadásától, mint lehetőségtől. Ez egyrészt az 1956 
előtt kialakult gyakorlat (3), másrészt a menekültügyi politikát meghatározó politikusok 
döntése (4) volt. Harmadrészt a DNF szervezeti feszültségei okozták. Ez visszavezethe-
tő az 1956-ra kialakult anyagi és irányításbeli nehézségre. Gyakorlatilag a menekültek 
befogadásával kialakult döntésképtelenséget jelentette. 
Külpolitikailag sem volt könnyű helyzetben a norvég kormány, hiszen a magyar forra-
dalommal párhuzamosan kialakult közel-keleti válságban, NATO tagállamként, Norvé-
gia is szerepet játszott. 
Bár már november elején nyilvánvaló volt, hogy az ausztriai menekültek helyzete tart-
hatatlan, Norvégia továbbra is ragaszkodott korábbi álláspontjához. Később az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztosa, és a norvég média is arra szólította fel a kormányt, és a segély-
szervezeteket, hogy tegyenek valamit a magyarok befogadásával kapcsolatban. Így hi-
vatalos segítség híján, kisebb magánakciók indultak meg a gyerekek, és a betegek meg-
segítésére.  
November végére már nem tízezres határátlépésekről szóltak a hírek, hanem százezres 
létszámot jócskán túllépő embertömegről volt szó. Az addigi politikai hozzáállás tartha-
tatlansága miatt a november 30-án kelt, 144/1956 számú országgyűlési határozatban (5) 
a kormány 1 millió norvég koronát különített el a magyar menekültek Norvégiába való 
befogadásával járó költségek fedezésére. 
A kezdeti elhatározás az volt, hogy az ország „ésszerűen” megállapított számú mene-
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kültet fogadjon be, ez 1000 főt jelentett. Később ez a létszám tovább nőtt. Az elhelyezés-
re kerülő magyarokat nem egy központosított rendszerben, hanem a regionális és helyi 
intézményeket, hivatalokat igénybe véve kívánták ellátni. (6) December 6-án a Norvég 
Szociális Minisztérium (7) és a DNF (8) által összeállított Átszállítási Bizottság (9) meg-
kezdte a munkáját, feladata a magyar menekültek Norvégiába szállítása volt. A Norvégi-
ába érkezők kiválasztására a Szociális Minisztérium által kijelölt személyek Ausztriába 
utaztak, ahol segítséget kaptak az osztrák hatóságoktól. Viszont utasításba kapták, hogy a 
menekültek közül semmilyen előre meghatározott szempont alapján nem lehetett válo-
gatni. Ezen felül minden magyar személyes döntésére volt bízva, hogy Norvégiába akart-
e jönni.  
 
A magyarok három nagy, és több kisebb hullámban érkeztek Norvégiába.  
1. Az első nagy hullám, körülbelül 500 fő, még 1956 karácsonyán megérkezett.  
2. A második hullám, nagyjából 400 emberrel, ekkor már főként családokkal, 1957 janu-
árjában.  
3. Majd 1957-58-ban főleg Jugoszláviából három részletben érkezett összesen kb. 400 
fő. (10)  
4. 1958-59 során pedig további 70 fő jött hivatalos úton Norvégiába.  
 
Az általánosan elfogadott nézet szerint nagyjából 1350 főről (11) beszélhetünk, akik hi-
vatalos állami szervezésben érkeztek meg Norvégiába.  
A félhivatalos, magánkezdeményezésre történő, illetve kisebb szervezetek, egyetemi 
diákszövetségek által kezdeményezett szállítások pedig nagyjából 180 főt tettek ki. A 
diákok számára az okozott nehézséget, hogy Magyarországról, illetve Ausztriából kellett 
beszerezni az érettségi és más bizonyítványok másolatát, ami a körülményeket tekintve 
nem bizonyult egyszerű feladatnak.  
 
Az összesen 1455-1500 magyart (12) eleinte nehéz volt hol elhelyezni. Kiderült, hogy a 
helyi és regionális állami szervezetek nem voltak felkészülve ekkora létszámra. Ezért 
központi beavatkozásra volt szükség. (13) 
Bár a magyarokat elméletileg felvilágosították arról, hogy milyen munkát, fizetést vár-
hatnak, illetve milyen Norvégia éghajlata, sokan mégsem voltak teljesen tisztában azzal, 
hogy mire vállalkoztak. Ugyanis a norvégiai elhelyezések a munkalehetőségekhez voltak 
kötve. Az első menekültcsoportot mindössze 4-10 nap alatt helyezték el a Munkaügyi 
Igazgatóság, a Járási Munkaügyi Irodák és a térségi munkaügyi irodák segítségével. Ké-
sőbb, 1957-58-ban több szociális munkás látogatta meg azon magyarokat, akiknek nem 
ment könnyen a beilleszkedés. A fennmaradt jelentések alapján ők a kisebbséghez tartoz-
tak a norvégiai magyar menekültek között. Ezen felül a Norvég Vöröskereszt is hol 
anyagi segítséggel, hol jogi támogatással járult hozzá az immár Norvégiában elő magya-
rok életéhez. Az ilyen nagyfokú odafigyelés annak is köszönhető, hogy az 1956-58 kö-
zött érkezett menekülteket a norvég állam megpróbálta a lehető legjobban integrálni, 
asszimilálni. Ez azzal járt, hogy a magyar menekülteket szétszórtan helyezték el az or-
szág déli részén, ezzel is fokozva a beolvadás lehetőségét.(14) Hiszen szétszórva nehe-

6216                                                         Járkáló 



zebb összetartozni. Ezen felül a menekültek közt tapasztalható búskomorság, a hazába 
való visszatérés lehetőségének csökkenése is fokozta a norvég közegbe való beilleszke-
dést.  
A Norvégiába érkezett kb.1500 főből 1957 júniusáig mindössze 3% tért vissza Magya-
rországra. (15) Később ez a szám emelkedett, 1958-ra 10,5%-uk, nagyjából 166 személy 
tért vissza Magyarországra. (16) Mások pedig vagy Kanadába, vagy az USA-ba, illetve 
Európán belül az NSZK-ba távoztak. A Norvégiában maradottak pedig megpróbálták 
újraszervezni magán- és kulturális életüket, így beilleszkedni a norvégiai társadalomba.  
1958 után a Norvég Menekültügyi Bizottság, a Szociális Minisztériummal karöltve 
megpróbált három területre (17) koncentrálni, amihez azonban a menekültügy kezelésé-
ben szervezeti és strukturális átalakításokra volt szükség. 
A tudatos decentralizálás, és az ilyen típusú statisztikai adatok hiánya miatt nem lehet 
pontosan megmondani, hogy az 1956-ban Norvégiába költözött menekültek közül a mai 
napig hány él még. 
 
Norvégiai magyarok Jugoszláviából - esettanulmány 
1956 decemberére megugrott a Jugoszláviába menekült magyarok létszáma. A kialakult 
helyzetre az ENSZ és az UNHCR is megpróbált választ adni úgy, hogy a Jugoszláviába 
érkezetteket is menekültstátuszt adott. 1956 decemberében Jugoszlávia hivatalos úton is 
megkereste az UNHCR-t anyagi segítségért (658), a belgrádi norvég nagykövetséget 
pedig menekültek befogadása ürügyén.  
1957. január végére 13 500 főre gyarapodott a jugoszláviai magyar menekültek létszá-
ma. (659) A rossz egészségügyi és higiéniai állapotban levő emberek pedig a számukra 
hirtelen kialakított, korábban internáló táborokként működő befogadó szállások rossz 
felszereltsége miatt még rosszabb egészségügyi helyzetbe kerültek.  
A kialakult helyzetről a DNF-nek is tudomása volt. Ezt támasztja alá a keletkezett irat-
anyag is. Sonja Pedersen 1957. február 1-én írott levelében leírja (660) Arne Fjellbunek, 
a DNT főtitkárának, hogy a magyar menekültek 10 nappal azelőtt kezdtek tömegesen 
érkezni, és eddig körülbelül 15 ezren jöttek át a határon, de még legalább 700-1000 főre 
kell számítani. (661)  
Terray László lelkész 1957. február 19-én kelt jelentése is finoman úgy fogalmaz, hogy 
bár a jugoszlávok „korrektül” bánnak a menekültekkel, de az ország szegény, „így még 
kevesebb jut a vendégeknek, mint a sajátjaiknak. (662) Pedersen keményebben fogal-
maz „[...] nincs víz, fűtés, kevés az étel. Kevés az ágynak használható szalmazsák, mat-
racról szó sincs. A táborok állapota pedig leírhatatlanul rossz. Ezen kívül nincs orvosi 
ügyelet.” Pedersen úgy folytatja a levelét, hogy „ maguk a jugoszlávok sem értik, miért 
menekülnek a magyarok Jugoszláviába. A magyaroknak tilos elhagyni a tábort, mert 
lelőhetik őket. Azonban senkit sem toloncolnak vissza akarata ellenére Magyarországra. 
A jugoszláviai segélyszervezetek keveset tesznek, rosszul szervezettek, és kevés tapaszta-
latuk van. Probléma, hogy a [magyaroknak szánt] segélycsomagok igen csábítóak a 
helyiek számára is. Arról meg végképp nem ajánlatos beszélni, vagy kérdezősködni, 
hogy a jugoszlávok továbbküldenék-e a menekülteket Nyugat-Európába.”  
Miről is volt itt szó? Mint már a bevezetésben is említettük, Magyarországról igen nagy 
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számban menekültek Jugoszláviába is, körülbelül 19 ezren. (663) Murber Ibolya doktori 
értekezésében az írja, hogy a mataruska-banyai táborba az értelmiségieket, művészeket, 
újságírókat, irodalmárokat gyűjtötték össze, nagyjából 800 főt. Számukra nyugati újsá-
gokat, folyóiratokat is biztosítottak. A vrasnyska-banyai és a gerovi táborokban pedig a 
jobboldali pártokhoz közeli, a terroristáknak tartott egyéneket és a hangoskodókat he-
lyezték el, kb. 1500 főt. A jugoszláv hatóságok a műszaki értelmiségieket próbálták 
meggyőzni, hogy telepedjenek le az országban. (664)  
Februárban Norvégia és Jugoszlávia közt még csak az utaztatás kivitelezéséről folytak 
tárgyalások. Első lépésben Zágrábból Grazba vagy Bécsbe, aztán repülőgépekkel, vagy 
az Adriai-tengeren hajókon, utaztatták volna a magyarokat Norvégiába.  
Az e célra felállított Jugoszláv-választmány tervei február végén, március elején kezdtek 
realizálódni. Az 1957. március 7-én készült jegyzőkönyv már tartalmazta a meghatáro-
zott maximális létszámot, (665) a jugoszláviai táborokat, (666) az átszállításokban részt 
vevő választmány tagjait, (667) a szállítások napjait, a menekülteknek szánt vízum típu-
sát (668) és azt, hogy a jugoszláv hatóságok vállalják magukra a magyar menekültek 
Belgrádba utaztatásának költségeit. 
Ezen kívül a norvég kitűzték választmány érkezésének napját, a menekültekről készült 
un. dupla listát, (669) s a svéd menekültküldöttséggel való egyeztetést is, hogy ne legye-
nek egyszerre ugyanazon táborokban, amikor menekülteket toboroznak. Amíg a választ-
mány a gyakorlati feladatokkal foglalkozott, Gudmund Harlem norvég szociális minisz-
ter a jugoszláv szociális miniszterrel, (670) a belügyminiszterrel, (671) és az alelnökkel 
(672) is találkozott.  
A fennmaradt norvég-jugoszláv közös jegyzőkönyvből kiderül, hogy a választmány 
1957. március 13-14 között Belgrádban tartózkodott, ahol a Jugoszláv hatóságokkal 
megtárgyalták a magyar menekültek kiválasztásának menetét. Majd ezután megkezdőd-
tek a táborlátogatások, ahol két lehetőség volt. Vagy már egy előre elkészített listát kap-
tak a jelentkezőkről a tábor vezetői, vagy ha még valaki Norvégiába szeretett volna utaz-
ni, akkor személyesen jelentkezhetett a választmánynál (673). Március 18-21 között ösz-
szesen 258 főt (674) szállítottak át autóbuszokkal Belgrádba, majd onnan repülővel Os-
lóba, és a Trondheim közeli Værnes repülőtérre. 
Az oslói csoportokat busszal a Hamar melletti Hedemarkstoppen (675) átmeneti szállás-
ra szállították, a værnesi csoportot pedig a Trondheim mellett található Heimdal átmeneti 
szállásra vitték. (676)  
1957. áprilisában további 40 főt (677) szállítottak át Jugoszláviából Ausztriába, majd 
Norvégiába. Az átszállítás megszervezéséért és a menekültek összeválogatásáért felelős 
háromfős csapat 1957. március 26-án és 27-én Belgrádba utazott. Ketten a jugoszláviai 
norvég nagykövetség attaséi voltak, a harmadik pedig a korábbról jól ismert Terray 
László evangélikus lelkész volt. Ott a jugoszláv belügyminisztérium egyik titkárjával 
egyezettek az átszállítás folyamatáról. (678) Március 27-28-án a szerémségi Ingya tábor-
ban (679) folytattak három órán keresztül meghallgatást, és végül 15 főt választottak ki. 
29-én pedig az Eszék melletti táborból választottak ki 9 diákot. (680) Március 30-án a 
listákat lemásolták, majd bemutatták a jugoszláv belügyminisztérium képviselőinek. A 
menekültek Norvégiába utazására április 1-én reggel 8 órakor került sor. A jugoszlávok 
a reptérre szállításról, a tolmácsról, valamint a közös kiutazási vízumokról gondosodtak. 
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A reptéren jelen volt a belügyminisztérium képviselője, és az UNCHR több képviselője. 
(681) A magyar csoport két részből állt, az egyikért az Átszállítási Bizottság volt a fele-
lős. Őket a Hamar melletti átmeneti szállásban helyezték el, ide legyengült gyerekek, 
családok és lebetegedett felnőtteket kerültek. A másik csoportért az oslói Diákszövetség 
volt a felelős. A 9 egyetemista Oslóban kapott elhelyezést.(682) 
  
Segítség és szociális támogatás Norvégiában  
A jugoszláviai magyar menekültek esetében nem egy, hanem két hónapos tartózkodásra 
rendezkedtek be az átmeneti táborokban. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy a Bizott-
ság úgy látta, igen nehéz munkát és lakást biztosítani az újonnan érkező magyarok részé-
re. Másrészt a rossz jugoszláviai körülmények miatt több idő kellett a felépülésükhöz. A 
helyi szervezeteket, és magánszemélyeket bevonva sikerült a magyarok részére orvosi 
ellátást, lakáshitelt biztosítani. Továbbá norvégiai állás-, lakás-, egészségügyi-, hitelfel-
vételi- és adózási lehetőségekről is felvilágosították őket.  
A Jugoszláviából Norvégiába történő utaztatások azonban nem maradtak abba 1957 ápri-
lisa után. Erről egy magyar nyelvű közlemény tanúskodik, melyet a már Norvégiában 
tartózkodó magyarok között osztottak szét, hogy aki szeretné, az jelentse be igényét, 
hogy hozzátartozóját, ismerősét Norvégiába szállítsák.  
Közlemény. (683)  
Már korábban közöltük, hogy azok a személyek, akiknek hozzátartozóik vannak a jugosz-
láviai menekült táborokban, erről értesítsék az Áttelepítő Bizottságot.  
Nagyon sokan eddig még mindig nem informálták a Bizottságot, s azok pedig, akik küld-
tek erről értesítést, sok esetben hiányosan adták meg azt. Azok tehát, akik továbbra is 
érdekeltek abban, hogy Norvégia áttelepítsen menekülteket, legkésőbb október 25-ig, 
pontos adatok feltüntetésével közöljék a menekültek nevét, korát, foglalkozását, családi 
állapotát. Ezenkívül nagyon fontos az is, milyen lehetőségek vannak arra, hogy mostani 
lakóhelye közelében lakást és munkát szerezzenek az újonnan érkezőknek. A háztulajdo-
nosoktól s a munkaadóktól kapott, ezt igazoló okmányokat mellékeljék.  
Azok, akik már egyszer ezeket a követelményeket kielégítő módon teljesítették, nem szük-
séges, hogy még egyszer megtegyék.  
Úgy számítjuk, hogy az áttelepítésre november első napjaiban kerülne sor.  
Azok, akik október 25-ig nem válaszoltak arra a kérdésünkre, hogy szeretnék-e hozzátar-
tozóikat Norvégiába kihozatni, nem számíthatnak arra, hogy az Áttelepítő Bizottság ké-
sőbbi időkben, ebben segítségükre tud lenni.  
Az 670 Moma Marković  
671 Stefanović Egyetemi Hallgatók Szövetsége október 23-ra, a magyar forradalom 
évfordulója alkalmával emlékező összejövetelt tervez Oslóban. Az eseményről az oslói 
lapok majd közölnek hirdetéseket.  
Az Áttelepítő Bizottság egyúttal közli, hogy a jövőben csak minden második héten jelenik 
meg a hírösszefoglalójuk. A következőre tehát október 22-én kerül sor.  
Oslo, 1957. október 11.  
 
A fenti felhívás eredménye, hogy 1957 decemberében 31 menekültet érkezett Norvégiá-
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ba. Az Átszállítási Bizottságot felváltó DNF Munkacsoport vette át a magyar szállítással 
kapcsolatos feladatokat, amit a fennmaradt dokumentumok alapján sikeresen végeztek 
el. Mindössze 3 hét alatt sikerült Norvégiában az összes menekültet lakáshoz és álláshoz 
juttatni. (684) 
 
(részlet az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  Bölcsészettudományi Karán 
megvédett diplomamunkából. Témavezető Dr. Izsák Lajos egyetemi tanár) 
 
1 PA-1254 Det Norske Flyktningeråd. Rapport for Styret av Overføring til ungarske 
flyktninger til Norge, 22. mai 1957.  
2 ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala  
3 Az ötvenes évek elején kialakult gyakorlat szerint a menekültek munkaerőt jelentettek 
a nyugati országok számára. Ezáltal részt vettek az országokban folyó újjáépítésekben 
is. Norvégia 1952-55 között megváltoztatta menekültügyi politikáját, és a rászoruló, 
súlyosan sérült, vagy kezelésre szoruló menekülteket is befogadott, kis számban (50-70 
fő körül). A magyar menekültek befogadandó létszáma ennél jóval nagyobb létszámot 
tett volna ki. Ehhez hiányzott a megfelelően kiépített infrastruktúra.  
4 Norvégia bécsi nagykövete, Sigurd Ekeland sem volt meggyőződve arról, hogy a me-
nekültek Norvégiában való elhelyezése lenne a legfőbb kérdés. A gyakorlat szerint a 
helyben való segítségnyújtás volt az elsődleges irányelv ilyen kérdésekben. 
5 PA-1254 Det Norske Flyktningeråd. Rapport for Styret av Overføring til ungarske 
flyktninger til Norge, 22. mai 1957.  
6 Flyktningers tilpassing til det norske samfunn. NOU 1986:8. Universitetsforlaget, Os-
lo. 87.o.  
7 Sosialdepartementet 
8 Det Norske Flyktningeråd – Norvég Menekültügyi Bizottság  
9 Overføringstyret  
10 A talált dokumentumok állítása szerint Norvégia volt az első ország, aki az 1957. 
március 1-én meghozott 57/1957-es országgyűlési határozat értelmében a jugoszláviai 
magyar menekülteknek segítséget nyújtott. A Norvégiába szállításra, és már a Norvégiá-
ban élő emigránsoknak nyújtandó további segítségadásra 1,8 millió koronát különítettek 
el.  
11 Sak 3/57. PA-1254 Det Norske Flyktningeråd Serie: Ab - Rådet, 1953 – 1977, L0001 
1A 296 1/1  
12 Más források szerint 1455 fő. ( Közülük 114 középiskolai tanuló és szakmunkásta-
nonc, akiket a KFUM segítségével hoztak be Norvégiába, és 53 egyetemista, akiket a 
Norvég Diákszövetség hozott be). Rapport fra Styret for Overføring av ungarske 
flyktninger til Norge.  
13 Sak 3/57. PA-1254 Det Norske Flyktningeråd Serie: Ab - Rådet, 1953 – 1977, L0001 
1A 296 1/1  
14 NOU 1986:8. 22. o.  
15 Sak 2/57. PA-1254 Det Norske Flyktningeråd Serie: Ab - Rådet, 1953 – 1977, L0001 
1A 296 1/1  
16 Egy 1986-ban, a Szociális Minisztériumnak a különböző nemzetiségű menekültek 
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norvégiai beilleszkedéséről készült jelentés szerint, a norvég hatóságok nem követték le 
pontosan az összes Norvégiába érkező magyar hollétét, illetve azt, hogy még mindig 
Norvégiába tartózkodtak-e. Valójában csak a megérkezés és az átmeneti szállások elha-
gyása utáni rövid időszakról lehet pontos képet kialakítani.  
17 (1)A norvégiai magyarok lakhatásáról gondoskodni, (2) a Jugoszláviából érkezők 
nehezebb helyzetére több energiát koncentrálni, (3) és Ausztriában az eddig megkezdett 
munkát folytatni. Ahol az elsődleges feladat a táborok feloszlatása, és az ott élő mene-
kültek lakáshoz és munkához juttatása volt. Mindezt természetesen nemzetközi együtt-
működés kereteiben kívánták végrehajtani. 
658 UNHCR több mint félmillió amerikai dollár segítséget tudott a táborok felszerelése-
ire, ruházatra és orvosi ellátásokra fordítani. A tervezett kiadások összköltsége, 1957. 
június 30-ig számolva, előreláthatólag több mint 12 millió dollárt tett volna ki. A folya-
matosan érkező menekültek, és a növekvő ellátási kötelezettségek miatt az összeg folya-
matosan változott. Mindezt Jugoszláviának kellett volna állnia.  
659 1957 januárjában mindössze 937 menekültnek sikerült új befogadó országot találni  
660 PA-1254 Det Norske Flyktningeråd. Rapport: Ungarske flyktninger i Jugoslavien 
1957  
661 A magyarokat 30 különböző táborba helyezték el a szlovén, horvát és hercegovinai 
tagköztársaságokban, főként régi laktanyákba, illetve második világháborús internálótá-
borokba.  
662 PA-1254 Det Norske Flyktningeråd. Rapport om flyktnigetransporten Wien-Oslo. 
1957. február 16. 
663 Néhány statisztikai adat az emigrációról, 1956 Kézikönyve III. kötete alapján. 
(meglátogatva: 2012. 10. 31.) http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/tablazat/
tabemigr.htm  
664 MURBER Ibolya (2005)  
665 Ez 250, legfeljebb 300 főt jelentett.  
666 Két táborból: Mataruska-Banya, Eszék  
667 Andreas Grasmo, Terray László, Skaug munkavállalási tanácsadó, valamint egy fő 
a belgrádi norvég nagykövetségről, és egy fő a jugoszláv belügyminisztériumból.  
668 Norvég és jugoszláv részről un. kollektív vízumot kaptak a táborokból kiválasztot-
tak. 
669 Egy a norvégoknak és egy a jugoszlávoknak készült. A két listának egyeznie kellett 
a repülőtéren, mielőtt a magyar menekültek felszálltak volna a repülőgépekre.  
673 Ilyenkor a már Ausztriában kidolgozott terv alapján folyt a Norvégiáról készült 
tájékoztatás. Majd miután a norvég választmány elhagyta a táborokat, a kiválasztott 
neveket a táborvezetőség kifüggesztette a hírdetőtáblára. Így előzve meg azt, hogy eset-
leg veszekedés törjön ki, ha valakire nem került sor.  
674 PA-1254 Det Norske Flyktningeråd. Rapport fra Uttakingskommisjonens arbeid i 
Jugoslavia 13-21. mars 1957.  
672 Ranković  
675 Hedmark járás Norvégia egyik leghidegebb területének számít.  
676 Ide főleg felnőtteket, kisebb számban (25 fő) fiatalkorúakat és 8 csecsemőt válasz-
tottak. 
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677 Eredetileg 95 fő jelentkezett. Azonban a kiemelésért felelős csapat úgy döntött, 
hogy előnyben részesítik azokat, akiknek Norvégiában már volt családtagja, vagy roko-
na. Fiatalkorúakat is el kellett utasítani, kivételt egy eset jelentett, amikor megbizonyo-
sodtak arról, hogy a gyermek édesapja beleegyezését adta a gyerek emigrációjába.  
678 A tárgyalásokon további két személy is részt vett. A szállításért felelős, és a magyar 
tolmács.  
679 Kb. 30 km-re, északra Belgrádtól. Terray érdekes megjegyzést tett az eseményről 
készült beszámolóban. Aznap, amikor a norvég kiemelési bizottság a tábort látogatta, 
ugyanott tartózkodott egy magyar visszaköltöztetési bizottság is. A magyar bizottságnál 
összesen 2 ember jelentkezett aznap.  
680 A Norvég Diákszövetség és a Jugoszláv Diákszövetség volt felelős a norvégok mel-
lett az itt folyó munkában. Tisztázták, hogy milyen tanulmányokat folytató diákokra 
lenne szükség Norvégiában. Nem volt szükség orvosi és műszaki pályán tanuló diákok-
ra, így az érdeklődő 35 diákból már csak 17 maradt. Közülük 10-et választottak ki. Kö-
zülük csak egy nem jelent meg az utazás napján.  
681 Flyktningetransporten 1. april 1957. Styret for Overføring av ungarske flyktninger 
til Norge.  
682 Overføringsstyret. Rapport. 
683 PA-1254 Det Norske Flyktningeråd. DNF: Styret for overføring av ungarske 
flyktninger til Norge: Rapporter fra Wien 1956-57  
684 NOU 1986:8. 90. o. 
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Jeszenszky Géza: 
 

Hogyan vezetett az I. világháború Trianonhoz? 
 

Kitűnő történész-kollégám, Pritz Pál legújabb tanulmányában az első világháborút 
„egyetemes és magyar nézőpontból is a 20. század őskatasztrófájá”-nak nevezte. Való-
ban, ebből a négy és fél éven át tartó esztelen öldöklésből és következményeiből szüle-
tettek meg a totális diktatúrák, a bolsevik, a fasiszta és a náci rendszer, ezek robbantot-
ták ki az 50 millió halottat követelő II. világháborút, próbáltak kiirtani teljes népeket, 
elsősorban a zsidóságot, és vitték a világot a megsemmisülés veszélyét hordozó hideg-
háborúba. A magyarságot a szó szoros értelmében kétszer tizedelte meg az elmúlt év-
század, és ősi szállásterületét felosztva nyolc államba és egy világméretű diaszpórába 
szórta szét. Indokolt, hogy száz év elmúltával emlékezzünk e katasztrófára és tanuljunk 
belőle. 
Nem az osztrák-magyar trónörökös szarajevói meggyilkolása volt a világháború oka. 
Nem is az egyesített Németország dinamikus gazdasági erősödése, hanem Vilmos német 
császár flottaépítése és gyarmati ambíciói váltottak ki szinte hisztérikus félelmet egyes 
angolokban. Ehhez jött a francia revansvágy 1871-ért – tehát a világháború egyik kirob-
bantója egy régebbi  és egy újabbkeletű nyugat-európai ellentét volt. A másik ok a naci-
onalizmus, pontosabban az Európa középső részén nemzeti céljaikat békés úton elérni 
képtelen népek hangadói voltak, akik nagyhatalmi támogatók segítségével remélték 
megváltoztatni a határokat. Az 1912-13-as  balkánháborúk nyomán a régi álmok megva-
lósíthatónak tűntek – de nem valósultak volna meg, ha a nagyhatalmak nem vesznek 
össze.  
 
Mohácstól Szarajevóig 
 
A történelmi Magyar Királyság 1918-20 közötti fölosztásának gyökere abban rejlik, 
hogy a mohácsi csatavesztést követően a két évszázadon át tartó, szinte szünet nélküli 
háborúskodás következtében az ország népessége felére csökkent, majd azt követően – 
szervezett és spontán bevándorlás révén – igen jelentős nem-magyar lakosság telepedett 
le, elsősorban az elnéptelenedett Dél-Alföldön és Erdélyben. A török kiűzése után me-
nekültek nagy számban oda a Török Birodalom adóterheit nyögő ortodox keresztények, 
románok és szerbek, így vált a magyar népesség kisebbséggé saját történelmi államában. 
Ebből azonban csak akkor lett komoly probléma, amikor a XIX. század elején a nemzeti 
gondolat, a nacionalizmus - túllépve a társadalmi rangkülönbségeken - megérintette az 
azonos nyelven beszélőket, nemzetté formálta a népeket. 1848-ban Magyarország nem-
magyar lakosságának egy része már szembefordult a szabadságért és a függetlenségért 
harcoló magyarokkal, nyelvi jogok mellett már területi autonómiát is igényelve.  De a 
szabadságharc leverése után – az emigráns Pulszky Ferenc találó kifejezésével – a nem-
zetiségek azt kapták jutalmul, amit a magyarok büntetésként: centralizált, német nyelvű 
birodalmat. Az 1867-es kiegyezés után a politikai hatalom birtokában a magyar elem 
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megerősödött, de a „könyörtelen, erőszakos magyarosítás” mese, azaz inkább tudatosan 
ápolt és terjesztett hazugság; ilyen nem volt. Volt viszont gyors,  spontán asszimiláció a 
városokban és az iparvidékeken - ez a román, szerb és szlovák paraszti tömegeket meg 
sem érintette. A nemzeti-vallási feszültségeket valamennyire feloldotta a szerb és a ro-
mán egyházak autonómiája, az egyéni jogokat biztosító 1868-as nemzetiségi törvény, a 
nemzetiségi értelmiség azonban többet, közösségként történő elismerést és területi auto-
nómiát követelt. Ettől az akkori magyar társadalom – a történeti jog mellett a lakosság 
kevert jellegére hivatkozva – elzárkózott. 
Az  oszmán-török és a cári orosz birodalom hosszú időn át valóban elnyomta a bekebe-
lezett népeket, időnként brutálisan verték le a lázadásokat, szabadságharcokat, de a 
XIX. század végére mindkettő türelmesebb, engedékenyebb lett. Oroszország a felkelé-
sek után a lengyelek számára ugyan nem adott autonómiát (ahogy a poroszok is folytat-
ták a lengyeleiket  asszimiláló törekvéseiket), de a finneknek igen. A hatalmak külső 
nyomása hatására a Török Birodalom egyre több türelmet tanúsított a balkáni (de nem 
az örmény) keresztényekkel szemben, azonban ez sem mentette meg az egymást követő 
területi veszteségektől.  1914-re még nem dőlt el, hogy az Európa keleti felére jellemző 
etnikai mozaik népei a békés és konstruktív együttélés vagy az erősödő nemzeti ellenté-
tek útján haladnak-e. Az Osztrák-Magyar Monarchia nyugati felében a tartományi rend-
szer és az 1905-ben bevezetett általános választójog de facto föderalizálta a Lajtántúlt, 
az ott (sok esetben egymással összekeveredve, egymást átfedve) élő népek számára ki-
elégítő módon tette lehetővé a békés együttélést, a főként a szociáldemokraták által ki-
dolgozott kulturális autonómia-koncepció pedig alkalmas lett volna az indokolt és jogos 
nemzeti igények kiteljesítésére. Még a leginkább elmaradott galíciai területek is bíztató 
fejlődést mutattak, a városok lengyel és zsidó lakossága  nem gátolta az ukrán nemzeti 
érzés és kultúra kifejlődését. Magyarországon Tisza István engedményekkel próbálta 
csillapítani a nemzetiségek (elsősorban a románok) elégedetlenségét. Baloldali bírálói 
ezt túl kevésnek, nacionalista ellenfelei túl soknak tartották. A Monarchia által 1878-óta 
igazgatott és 1908-ban annektált, gyarapodó Bosznia szerb, horvát és muzulmán lakos-
sága ellentéteit sikerült kordában tartani. A szociális feszültségek nagyok voltak, de a 
mind erősebb szociáldemokrata mozgalom és az erősödő parasztpártok eredményesen 
enyhítették ezeket. A „boldog békeidők” nem a hanyatlás és „a tömegek lázadása” vízi-
óját, hanem az optimizmust sugallták.  A más nemzetek érdekeit semmibe vevő nemzeti 
önzés volt a végzet, Principet, a kiskorú boszniai szerb terroristát egy olyan Nagy-
Szerbia megteremtésének vágya vezérelte, amelyhez jelentős nem-szerb többségű terü-
letek is tartoztak volna. Tettével nemcsak tíz millió katona sírját ásta meg, de a későbbi 
tömeges etnikai gyilkosságok és milliós kitelepítések számára is meghúzta a startpisz-
tolyt. 
 
A világháború kirobbanása  
 
 A XX. század elején Közép- és Kelet-Európa nagy birodalmait (a Habsburgot, az 
oroszt és az oszmán-törököt) a kereteik között élő népek egyre szűkebbnek érezték 
nemzeti eszményeik és céljaik megvalósításához. 1914 előtt azonban az európai hatalmi 
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egyensúly követelménye a status quo megőrzését diktálta, így a fönnálló határok meg-
változtatása illuzórikusnak tűnt. Nem az imperializmus, a nagyhatalmai ambíciók okoz-
ták a háborút, hanem a félelem. Az a francia, brit és orosz félelem, hogy Németország 
Európa vezető hatalmává válik. Ugyanakkor Németország és Ausztria-Magyarország 
félt a vele szembenálló hármas "antant" teljes katonai fölényének a kialakulásától, és 
kész volt egy preventív háborúra ennek megakadályozása érdekében. A kétpólusú Euró-
pa, a szövetségi rendszerek azonban nem tettek lehetővé egy lokális háborút, a Szerbiá-
nak – erős német ösztönzésre – 1914. július 28-án átadott (indokolatlan) osztrák-magyar 
hadüzenet láncreakciót vont maga után. Oroszország balkáni befolyása megőrzése érde-
kében Szerbia mellé állt és megkezdte hatalmas létszámú hadserege mozgósítását. Né-
metország haditerve arra épült, hogy egy hadsereggel két háborút nyerjen meg: a semle-
ges Belgiumon áthatolva átkarolja és pár hét alatt legyőzi Franciaországot, majd a keleti 
frontot a lassan érkező orosz csapatok ellen tartó Monarchiával együtt megveri a gyön-
gén felfegyverzett orosz haderőt, a trónját a belső mozgalmaktól féltő cár pedig – ahogy 
tíz évvel korábban a japánoktól elszenvedett vereség után tette -  békét köt. Ennek meg-
felelően Németország augusztus 1-jén hadat üzent Oroszországnak,  augusztus 3-án pe-
dig a hadseregét mozgósító Franciaországnak, Belgiumtól ultimátumban kérve a német 
hadsereg átengedését, amit a semlegessége mellett elkötelezett ország visszautasított. Ez 
eldöntötte az addig habozó Anglia magatartását, augusztus 4-án hadat üzent Németor-
szágnak, formálisan „egy papírrongy,” a belga semlegesség megsértése miatt, de döntő-
en azért, mert egy német győze-lemmel végződő háború elkerülhetetlenül fölbo-rította 
volna az európai hatalmi az egyensúlyt. Ekkor még sem a brit, sem a francia kormány 
nem tervezett jelentősebb területi változásokat Európa keleti felében, Ausztria-
Magyarországnak csak egy jó héttel később, szövetségesi szolidaritásból üzentek hadat, 
a tényleges szembekerülés kevés esélyével.  
 
Az így világháborúvá szélesedő konfliktusból a  Monarchia közös külpolitikájában aktí-
van részes Magyarország kimaradni nem tudott, de nem is akart, mert a területi épségére 
orosz támogatással törő Szerbia és Románia fenyegetésének elejét akarta venni.  Az an-
golokat politikai hagyományaikért, a franciákat kultúrájukért tartotta sokra az akkori 
magyar politikai elit, mégsem állhatott a szlávokkal szövetkező antant mellé. A külpoli-
tikai döntésekben vétójoggal rendelkező magyar miniszterelnök, Tisza István érezte a 
veszélyt, tudta, hogy nemzete számára mennyire kockázatos egy háború, különösen fél-
tette Erdélyt egy román támadástól, végül azzal győzték meg a németek, hogy három év 
múlva a franciák által pénzelt orosz vasútépítések nyomán gyorsan mozgósíthatóvá válik 
az orosz embertömeg, és ettől fogva az antant elvitathatatlan fölénybe kerül, legyőzésére 
most van az utolsó alkalom.  
 
A győzelem érdekében (vagy a vereség elhárítására) a kormányok és a katonák mindkét 
oldalon minden vagy majdnem minden eszköz használatára készek voltak, s ez a készség 
a háború előrehaladtával, az áldozatok nagyságával és a vereség várható következmé-
nyeinek fölmérésével csak fokozódott. A szembenállók az ellenfél belső kohéziójának 
aláaknázásával, az osztály- és nemzetiségi ellentétek kiaknázásával és fokozásával igye-
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kezték előmozdítani a katonai győzelmet. A Monarchia belső gyöngítésére elsősorban a 
nem német és nem magyar népek támo-gatása ígért eredményt. A történelmi lehetőség 
fölismerése vezérelte a bécsi Reichsrat tekintélyes képviselőjét, a cseh Masaryk profesz-
szort és néhány horvát politikust, hogy 1914-15-ben Angliába, illetve Franciaországba 
emigráljanak és ott - velük rokonszenvező politikusok, újságírók és rangos közéleti sze-
mélyiségek közreműködésével - szisztematikus meggyőző kampányt indítsanak a Mo-
narchia fölosztása és helyén nemzeti államok létrehozása érdekében. 
A villámháborús remények kudarcát és a frontok megmerevedését követően mindkét 
táborban az a meggyőződés alakult ki, hogy a győzelem kulcsa új szövetségesek bevo-
nása, mert ezzel az erőviszonyok majd kimozdulnak a nyilvánvaló holtpontról. Egyér-
telmű volt, hogy a háborúból kimaradó semlegeseket csak kedvező ajánlatokkal, vonzó 
területi ígéretekkel lehetett megnyerni. Románia esetében Erdély és a Tiszántúl, illetve 
Besszarábia lehetett a csalétek. Oroszország Romániának már semlegessége esetére 
odaígérte Erdélyt, és ezt nyugati szövetségesei nem kifogásolták. A Monarchia délszláv
-lakta területeinek Szerbiának történő átengedését szövetségesei lényegében a hadüze-
net pillanatától fogva magától értetődőnek tekintették. Az utóbbi gesztus elkerülhetetlen 
kárpót-lássá vált, amikor 1915-ben Olaszországnak a hábo-rúba lépésért cserében jelen-
tős délszláv területeket ígértek, Isztriát és Nyugat-Dalmáciát. Az angolok lelkiismeretét 
azonban zavarta a London-ban megkötött titkos egyezmény, ezért a továbbiak-ban haj-
lottak a szerb és általában a délszláv igények messze-menő méltányolására, így végül 
1915. augusztus 30-án Lord Grey külügyminiszter sze-mélyes, írásos ígéretet tett a hor-
vát politikai emig-ránsok ve-zérének, Frano Supilonak, hogy „a háború után Bosznia, 
Hercegovina, Dél-Dalmácia, Szlavónia és Horvát-ország szabad lesz és maga dönthet 
sorsa felől.”(1) 
A háború első időszakában Nagy-Britannia azonban még nem fogadta el évszázados 
szövetségese, a Habsburg-monarchia felszámolásának gondolatát, ezért is elutasította 
azokat a terveket és javaslatokat, amelyek kifejezetten a magyarok hagyományos német
- és osztrákellenességére, függetlenségi törekvéseire támasz-kodva egy Magyarország-
gal kötendő különbéke ajánlattal álltak elő. 1914 őszén Arthur L. DeLisle, az 1910-es 
évek elején Magyarországon működő újságíró, majd W.M. Storar se-bész Grey külügy-
miniszternek címzett levélben, nyilvánosan pedig I. Gunsberg, a neves sakkozó, egy 
Klapka 1866-os felkelésében is részt vett 48-as magyar emigráns fia javasolta ezt.(2)  
A terv sikeréhez elegendőnek tartották egyetlen előfeltétel teljesítését: az antant garan-
tálja Ma-gyarország in-tegritását és függetlenségének elismerését. A Foreign Office 
illetékes tiszt-viselői választervezeteikben általában az indokolás nélküli elutasítást ja-
vasolták, a szűkszavú belső feljegyzések kétségbe vonták az antantbarátnak mondott 
magyarországi közhangulat valódiságát és a magyar kormány kiválási készségét. A 
visszautasítás komolyabb okára utalt Grey-nek Bukarestbe, az angol követhez küldött 
távirata: „Már elvetettük a magyar függetlenségre tett javaslatot, mert az kizárná az Er-
délyre vonatkozó román nemzeti aspirációk kielégítését." (3) 
1915 áprilisában a Függetlenségi Párt vezére, Károlyi Mihály küldötte, Török János 
görögkatolikus lelkész ismételten tárgyalt Sonnino olasz külügyminiszterrel, s az utóbbi 
ajánlására fogadta őt Rennell Rodd brit nagykövet is. Török ecsetelte Magyarország 



függetlenségi törekvéseit, békevágyát, sőt azt is jelezte, hogy egy Károlyi-vezette kor-
mány kész lenne a különbékére. G.R. Clerk, az illetékes osztályvezető nem jött éppen 
tűzbe a politikailag könnyűsúlyúnak tekintett Károlyi ajánlatától.(4)  Ezeket a szerény és 
valóban szűk bázisú próbálkozásokat próbálta alátámasztani és igazolni a tekin-télyes 
konzervatív napilap, a Morning Post, ahol 1915 elején „Barátunk, az ellenség” címmel 
sajtókampány indult annak bizonyítására, hogy a magyarok hagyományos németelle-
nessége és angolbarátsága jó alapot kínál a velük kötendő különbékére. (5) 
Nagy-Britanniában eléggé általános volt az a vélemény, hogy a szarajevói merénylet, s 
így a világháború, de általában az utolsó évszázad háborúinak oka a kielégítetlen nem-
zeti törekvésekben rejlett, tehát ezek teljesítése esetén békésebb, jobb világ teremthető. 
Ez a perspektíva elsősorban nem a politika ké-szí-tőit, hanem annak tudatos megfigyelő-
it-elemzőit, a humán értelmiségieket lelkesítette, de részben ezek közvetítésével széles 
visszhangja volt a háború közvetlen terheit viselő lakosság soraiban is. A háború első 
órájától jelentkezett egy csoport, amely erőteljesen támogatta a brit háborús részvételt, 
de ezt összekötötte a nemzetiségi elv elfogadásával, Európa, elsősorban az Osztrák-
Magyar Monarchia nemzeti alapon történő átrendezésének programjával. Ennek az 
irányzatnak volt a vezetője Wickham Steed újságíró, a Times külpolitikai főszerkesztője 
és R. W. Seton-Watson történész, aki 1907 és 1914 között Scotus Viator néven írt köny-
vekben bírálta a Monarchia kisebbségeit úgymond elnyomó politikát. A háború alatt a 
Magyarországgal kapcsolatos antant-politika alakulásában döntő szerepe kettőjüknek 
lett. A Szerbiának történt osztrák-magyar hadüzenet pillanatában Scotus Viator, koráb-
ban a Monarchia megreformálásának ötletekben gazdag híve, a Habsburgok négyszáz 
éves birodalmának elszánt ellenfelévé, elpusztításának fáradhatatlan élharcosává vált, 
aki vagyonát és egészségét sem kímélve küzdött azért, amit saját hazája, a kelet-közép-
európai kis népek és az egész emberiség érdekének hitt. Steed, mint Northcliffe sajtó-
mágnás és kinevezett propagandafőnök tanácsadója és jobb keze, jelentékeny energiájá-
val és meggyőző képességével sietett Ausztria-Magyarország emigráns szláv politiku-
sai segítségére, abban a meggyőződésben, hogy ezt diktálják hazája érdekei. A kettőjük 
körül politikusokból, tudósokból és újságírókból szerveződött csoport igen jelentős köz-
vetítő szerepet töltött be az emigránsok és a brit politikai elit között. Újságcikkek százai-
ban és könyvek tucatjaiban érveltek amellett, hogy Közép-Európát a nemzetiségi elv 
alapján kell újjászervezni, ennek érdekében számtalan gyűlést szerveztek, előadást tar-
tottak, egyesületeket hoztak létre, s minden vonatkozásban segítségére voltak az emig-
ránsoknak, beleértve belső vitáik elegyengetését is. Seton-Watsonék érvrendszere sokol-
dalú volt. A háború pillanatnyi szükségleteiből kiindulva érveltek különféle területi 
ajánlatok és jutalmak mellett ezek nagy többsége Magyarország rovására történt. Meg-
győző módon tudták azt is bizonyítani,hogy javaslataik megvalósítása jelenti Németor-
szág legyőzésének leggyorsabb és legkönnyebb útját, hiszen Ausztria-Magyarország 
összeomlása után az antant teljes győzelme aligha váratna magára. Elsősorban Seton-
Watson hangsúlyozta, hogy Közép-Európa területi átrendezése jogos, igazságos, és 
egyezik az érintett népek vágyaival. A háború második szakaszában különösen fon-tossá 
vált ez a megfontolás, mert segítségével cáfolni lehetett, hogy az antant annexiókra tö-
rekszik. A legnehezebb fe-ladat az volt, hogy az „Új Európa” programját össz-hangba 
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hozzák a brit külpolitika hagyományos szempontjaival, a hatalmi egyensúly elvével és a 
háború utáni tartós béke megvalósításával. Steed érvelése meggyőzően hangzott: Néme-
tország javíthatatlanul agresszív hata-lom, ezért a győzelem után az európai béke csak 
úgy ma-radhat fönn, ha a Németország és Ausztria-Magyarország rovására létrejött vagy 
megnövekedett kis államok gátja rekeszti el a németek keleti és délkeleti terjeszkedését.
(7) 
 Ezeknek az érveknek a ceterum censeo-ja volt az Austriam esse delendam, vagy ahogy 
Benes, a cseh emigráció második embere írta 1916-ban Párizsban megjelent pamfletjé-
ben: "Détruissez l'Autriche-Hongrie!"  
Steed és Seton-Watson csoportja a brit külpolitika intézői részéről kezdetben nem kapott 
támogatást, hiszen a Foreign Office-ban sosem kedvelték a kontárnak tekintett kívülál-
lók tanácsait és a külpolitikát befolyásolni próbáló sajtókampányokat. De ahogy az an-
tant számára 1914 őszétől fölértékelődött a balkáni kérdések jelentősége, úgy nőtt meg a 
délkelet-európai viszonyokat és politikusokat jól ismerő külső szakértők súlya. Seton-
Watson és barátai hasznosnak látszottak a háborús propaganda terén, emellett tanácsaik 
és érveik növelték a brit diplomácia mozgásterét, sőt nemhivatalos voltuknál fogva bi-
zalmas küldetésekre is ideálisak voltak. Egyfajta tudatos munkamegosztás alakult ki a 
Monarchiából érkező emigránsok és angol barátaik között: az előbbiek a Monarchia föl-
osztása mellett szóló érveken kívül otthoni barátaiktól kijuttatott, értékesnek elismert 
belső hírekkel, információkkal látták el az antantot, az utóbbiak pedig közvetítették e 
néze-teket és információkat az angol sajtó, a közvélemény és a hivatalos körök felé, a 
brit gondolkodásnak és ízlésnek megfelelően átformálva. Így sikerült a cseh, horvát, 
szerb és román érdekeket és hadicélokat brit stratégiai, politikai és gazdasági érdekként 
tüntetni föl. Erre a németellenességet a Monarchia felosztásával összekapcsoló érvelés 
volt a legalkalmasabb, s ezzel már a morális érvek iránt kevés fogékonyságot mutató 
konzervatív politikusokat is meg lehetett győzni. A felosztás gondolatának elfogadta-
tását megkönnyítette, hogy a brit külügyminisztériumban már jó tíz éve dominált az éle-
sen németellenes és ennek következtében "szlávbarát" irányzat. 
A Monarchia fölosztásának programjával együtt járt a történelmi Magyarország földara-
bolása. A magyarok nemzetiségi politikájáról már korábban elterjedt elítélő vélemények 
és a háború alatt leegyszerűsítve terjesztett "leleplező", főként a magyar politika utolsó 
száz évét bíráló írások hatására ennek jogosságát és szükségességét kevesen vitatták a 
nemrég még a magyarokért lelkesedő Nagy-Britanniában sem. Ezért is gyakorlatilag 
esélytelen volt a magyarországi Függetlenségi Párt és néhány angliai hívük újabb pró-
bálkozása 1916 nyarán a magyarokkal kötendő különbéke gondolatának föl-
melegítésére. A Romániával ekkor már előrehaladt tárgyalások jóval többet ígértek. 
Amikor 1916. augusztus elején Bernben híre ment, hogy Károlyi Mihály egy vezérkari 
tiszt kíséretében különbéke-ajánlattal odaérkezett, s hogy tárgyalni kíván E. Grant-Duff 
brit követtel (akit annak pár évvel korábbi budapesti főkonzuli működése ide-jéről jól 
ismert), ez ugyan figyelmet keltett, de G.R. Clerk, az osztályvezető utalt a kritikus fázis-
ba lépett román tárgyalásokra és figyelmeztetett, hogy "nem kezdhetünk új viszonyt, 
amíg be nem fejeztük a régit." Arra azonban alkalmasnak látta a magyar kezdeménye-
zést, hogy Bratianu román miniszterelnöknek hívják föl a figyelmét, "esetleg túl soká 
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várakozik." (9) Joggal jegyezte meg Bertie párizsi brit nagykövet: "Hogyan köthetnének 
az antant szövetségesek különbékét azzal a Magyarországgal, amelynek területe nagy 
részét pa-píron már szétosztották Románia, Szerbia, Oroszország és Olaszország kö-
zött." (10) Pár nappal később az arabokat lázító Lawrance-et idéző terveket melengető 
Gunsberg fölajánlotta, hogy Budapestre megy antantbarát propagandát foly-tatni egy 
magyar különbéke érdekében. Udvarias elutasítáát Clerk a következőkkel indokolta: 
"Romániával kö-tött egyezményünk kizárja, hogy Magyarország számára elfogadható 
feltételeket kínáljunk." (11) Valóban, a Romániával kötött titkos szerződés egyenlő volt 
az egész Habsburg-monarchia leírásával. "Románia beavatkozása egyenlő Magyaror-
szág halálos ítéletével, Ausztria szükségszerű felosz-tásának kezdete, s előrevetíti Euró-
pa átrendezését etnikaiag egységes államokra. Ezeknek a puszta léte és érdekei önma-
gukban is biztosítékot fognak jelenteni a jövő Európája számára minden német uralmi 
kísérlettel szemben." (12) 
A Monarchia felosztásának hívei nem várt és komoly riválisra találtak azoknak a liberá-
lis, radikális és szocialista íróknak, gondolkodóknak és politikusoknak a körében, akik 
tovább kívántak lépni azon, ami szerintük tipikus XIX. századi nacionalista megoldás 
volt. Arthur Ponsonby, Charles Trevelyan, Ramsay MacDonald és Noel Buxton parla-
menti képviselők, s a neves író-publicista Hobson, Norman Angell, G. Lowes Dickinson 
és E.D. Morel tisztában volt a nemzeti alapon történő igazságos rendezés gyakorlati 
nehézségeivel is, valamint a várható  külpolitikai komplikációkkal, nem azonosultak 
egyik vagy másik nemzettel vagy irányzattal sem, s így nem siklottak át könnyedén 
Kelet-Közép-Európa etnikai kevertsége és ebből fakadóan a politikai határok etnikai 
alapon történő igazságos megrajzolásának lehetetlen volta fölött. Sokat mondó volt Nor-
man Angell megjegyzése: "Ahogy minden Angliának megvan a maga Irországa, úgy 
minden Irországnak megvan a maga Ulster-ja." (13) A talán legbefolyásosabb radikális 
hetilap, a Nation gyakran emlegette a Duna medence gazdasági egységét, annak a ve-
szélyét, hogy az új államok a nagyhatalmak politikai csatlósaivá fognak válni, s hogy 
nagy valószínűséggel üldözni fogják etnikai, vallási és politikai kisebbségeiket. (14) A 
Külügyminisztérium Hírszerző Osztályán dolgozó Arnold J. Toynbee  úgy vélte, hogy 
nem szükséges Magyarország határait megváltoztatni, s a kevert lakosság miatt a nem-
zeti területi autonómiákat sem volna célszerű erőltetni, ehelyett igazi helyi önkormány-
zatot és kulturális autonómiát kellene bevezetni.(15) 
Amikor Wilson amerikai elnök 1916 végén békejavaslattal fordult mindkét hadviselő 
táborhoz, elkerülhetetlenné vált, hogy a brit hadicélokat a nemzetközi közvélemény, 
elsősorban pedig Wilson számára rokonszenves formában fogalmazzák meg. Mivel 
Anglia nem kívánt lemondani a háború remélt gyümölcseiről, hogy céljai mégis igazsá-
gosnak, idealistának tűnjenek, kézenfekvő volt az elérni kívánt területi változásokat az 
érintettek vágyaival, önrendelkezési jogával indokolni és fedezni. Közép- és Délkelet-
Európa "elnyomott" kis nemzetei függetlenségének fölkarolása a háborúnak morális 
jelleget adhatott, ezért prominens helyet kapott a december 28-i angol-francia konferen-
cián elfogadott és Wilsonnak 1917. január 10-én átnyújtott válaszban. Eszerint az antant 
egyik célja "az olaszok, valamint a szlávok, a románok és a cseh-szlovákok felszabadí-
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tása az idegen uralom alól." (A lengyelek jövőjét ugyanakkor az orosz kormányzat ha-
táskörébe tartozónak nyilvánította.) (16) 
Mire azonban Románia hadba lépése a várt siker helyett vereséghez vezetett, minden 
hadban álló országban erősödött a békevágy. 1917. februárban az oroszországi forrada-
lom nyomán a keleti front megrendült, Ausztria-Magyarország új uralkodója pedig ko-
moly szándékot mutatott a szörnyű vérontás befejezésére.  Ekkor mind a brit, mind a 
francia kormány kész volt megfeledkezni a Wilsonon keresztül a közép-európai emig-
ránsoknak tett 1917. januári ígéretekről. A brit külügyminisztériumban kidolgozott ja-
vaslat különbéke esetén a cseheket és a délszlávokat  Magyarországhoz hasonló auto-
nóm státussal gondolta kielégíteni, négy egységből álló föderációvá alakítva a Monarc-
hiát. A később komoly politikai karriert befutó, részben magyar származású „liberális 
imperialista” Leo Amery  1917. április 11-én elkészült memoranduma a független nem-
zetállamok létrehozását az etnikai kevertség miatt megvalósíthatatlannak, gazdaságilag 
pedig kifejezetten károsnak tartotta, a nemzeti törekvéseket ő is autonómiákkal és az 
egész térség föderális megszervezésével javasolta megoldani. (17) A Károly király sógo-
ra, Sixtus pármai herceg nevéhez fűződő titkos békemissziókat angol részről nagy ér-
deklődéssel fogadták, maga Lloyd George miniszterelnök is találkozott a küldönccel, de 
a beígért zsákmányt féltő olaszok vétót mondtak a tárgyalásokra. 1917 októberében 
azonban Olaszország megsemmisítő vereséget szenvedett Caporettonál, az összeomlás 
határán álló Románia pedig december 9-én  Szovjetoroszországot követve  fegyverszü-
netet kötött a Központi Hatalmakkal. A győzelem reményétől ismét eleső antant számá-
ra az adott pillanatban a korábbiaknál több szólt egy átalakult Habsburg-monarchiával 
kötendő különbéke mellett. Korábban úgy vélték, hogy a nacionalista magyarok tántorít-
hatatlan ellenfelei minden komolyabb belső átalakulásnak, ezért is fogadták brit részről 
határozott érdeklődéssel az 1917. novemberében ismét Svájcba érkező Károlyi Mihály-
nak az öt vezető nemzet konföderációjára vonatkozó javaslatait.(18) 
Hasonló álláspontot (nemzeti autonómiák nagyobb politikai kereteken belül) képviselt a 
brit Háborús Kabinet dél-afrikai búr tagja, Smuts tábornok is, aki Lloyd George megbí-
zásából, de az 1917. november 29-i szövetséges közi konferencia jóváhagyásával érke-
zett Genfbe december 18-án, hogy Mensdorff volt londoni osztrák-magyar nagykövettel 
a békéről tárgyaljon. A december 18-19-i szigorúan titkos megbeszéléseken támogatást 
és jóindulatot ígért Ausztriának, ha az felszabadítja magát a német gyámság alól. 
Mensdorff természetesen örömmel üdvözölte a brit álláspont megváltozását, de nem 
mutatott hajlandóságot szövetségese föláldozásával menteni meg a Monarchiát és kapni 
kedvező feltételeket, ő általános béketárgyalásokat javasolt, ahol Ausztria-Magyarország 
Németországot rászorítaná hódításai föladására.(19) 
 
Az Oroszországgal 1918. március 3-án megkötött breszti béke után azonban Károly csá-
szár-király elállt a katonailag kétségtelenül nehezen végrehajtható különbékétől, min-
dent egy lapra, a nyugaton kivívandó német győzelemre tett föl. Ez lehetővé tette az 
Osztrák-Magyar Monarchia felosztását szorgalmazó irányzat felülkerekedését. 
Northcliffe február 24-én memorandumban fejtette ki egy új politika körvonalait Balfour 
számára. Eszerint minthogy a különbéke politikája eredménytelen volt, nem marad más 
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lehetőség, mint "megtörni Ausztria-Magyarország, az ellenséges államok leggyöngébb 
láncszeme hatalmát minden németellenes és szövetségesbarát nép és tendencia támoga-
tásával és bátorításával," vagyis a Monarchia elnyomottnak hirdetett nemzetiségeit föl 
kell lázítani a függetlenség ígéretével. "Ausztria-Magyarország elnyomott nemzetiségei-
nek" 1918. április 8-10-i római kongresszusa után az olasz fronton megkezdődött a lé-
lektani hadviselés, naponta mintegy 150.000 röplappal kezdték bombázni az osztrák-
magyar egységeket. Ezeken bejelentették, hogy a szövetséges kormányok támogatják a 
cseh és délszláv függetlenség programját, bemutatva az új államok határait is.  A szláv 
és román egységeket dezertálásra szólították föl, kedvező fogadtatást ígértek nekik, s 
fölkínálták, hogy ha akarnak, beléphetnek a szövetségesek által létrehozott cseh és más 
nemzetiségi légiókba. Hasonló fölhívásokat juttattak el a hátországba is, elsősorban a 
csehek által kialakított földalatti csatornák révén. (20) Az  ajánlat nemzeti függetlenség, 
sosem álmodott kedvező határok és szövetségesként való elismerés az antant részéről _ 
rendkívül vonzó volt, hozzájárult a végső összeomláshoz, bár a végső szót csak a Mo-
narchia katonai veresége mondta ki.  
Augusztus 13-án nyilvánosságra hozták, hogy  "Őfelsége Kormánya elismeri [...] a 
Csehszlovák Nemzeti Tanácsot, mint a csehszlovák nemzeti érdekek legfelsőbb szervét 
és a jövendő csehszlovák kormány jelenlegi letéteményesét [trustee]." A délszlávok 
Olaszországgal marakodtak a koncon, ezért nem kaptak hasonló nyilatkozatot. A gazda-
ságilag már teljesen kimerült Monarchia 1918. október 4-én Németországgal és Törö-
kországgal egyidejűleg azonnali fegyverszünetet kért Wilson elnök feltételei alapján. 
Bécsnek két hetet kellett várnia arra a válaszra, hogy a 14 pont már nem aktuális, a cseh-
szlovákok és jugoszlávok maguk jogosultak dönteni jövőjük felől. Az utolsó közös kü-
lügyminiszter, ifj. Andrássy Gyula 1918. október 27-i jegyzékében ezt elfogadta, más-
nap Prágában, október 29-én Zágrábban, 30-án pedig Turócszentmártonban kikiáltották 
a függetlenséget, illetve az elszakadást. 
 
A győzelem küszöbén Amery, a brit miniszterelnök tanácsadója, memorandumban fi-
gyelmeztette Balfour külügyminisztert, hogy  "Ha Ausztria-Magyarország problémáját 
azon az alapon oldjuk meg, hogy győzelmünk révén kielégítjük barátaink ambícióit, ez 
az elrendezés elkerülhetetlenül a nyugtalanság és bizonytalanság légkörét fogja megte-
remteni, ami előbb vagy utóbb egy új háborúra vezet. [...] Tartós stabilitást és jólétet 
leginkább egy új Dunai Konföderáció létesítésével lehetne elérni. Ennek része lenne 
Német-Ausztria, Csehország, Magyarország, Jugoszlávia, Románia és valószínűleg Bul-
gária is. [...]Közép-Európa különböző nemzetiségei úgy össze vannak keveredve, etnikai 
határaik annyira alkalmatlanok arra, hogy ténylegesen független szuverén államok hatá-
rai legyenek, hogy számukra az egyetlen kielégítő és tartósan működőképes politika, ha 
egyesülnek egy nem-nemzeti szuperállamban. Ennek a szuperállamnak a létrejövetelét 
késleltethetjük, de meg nem akadályozhatjuk.”(21) 
Magyarország határairól a november 3-án Páduában aláírt fegyverszünet nem rendelke-
zett, de lehetővé tette a Monarchia bármely területének az antant csapatai által történő 
megszállását. A délen előrenyomuló, Franchet d'Esperey francia tábornok által vezetett 
antant-haderő - az őszirózsás forradalom vezetői által Belgrádban aláírt katonai konven-
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ció alapján - csak Magyarország déli sávját szállta meg. Benes csehszlovák külügymi-
niszter azonban novembertől hivatalosan részt vett a szövetségesek párizsi politikai ta-
nácskozásain és elérte, hogy az antant felhatalmazza a cseh haderőt az általa igényelt 
területek megszállására. A Károlyi Mihály által vezetett magyar kormány a nagyjából a 
mai határ szerint igényelt területeket ellenállás nélkül kiürítette. Január végére a cseh 
hadsereg birtokba vette - korabeli szóhasználattal - az egész Felvidéket, a mai Szlováki-
át. 
 
A háborúban vereséget szenvedett és 1918. májusában különbékét kötött Románia - öt 
nappal a fegyverszünet aláírása után - ismét "belépett" a háborúba és a belgrádi demar-
kációs vonallal mit sem törődve hadseregével fokozatosan elfoglalta Erdélyt. A decem-
ber 1-én Gyulafehérvárott tartott, kizárólag románokból álló népgyűlés már a román 
csapatok jelenlététől fölbátorodva mondta ki a Romániához történő csatlakozást - akkor 
még minden szépet és jót, autonómiát ígérve a magyaroknak. A marosvásárhelyi, majd 
kolozsvári magyar népgyűlés ezzel szemben állást foglalt a demokratikus, a nemzetisé-
geknek önkormányzatot biztosító Magyarország mellett, de a kis létszámú magyar fegy-
veres erők - a budapesti kormány utasításainak megfelelően - ellenállás nélkül visszavo-
nultak s így az antant jóváhagyásával előrenyomuló román hadsereg karácsonyán bevo-
nult Kolozsvárra. 
Az 1919. január 18-án Párizsban összeülő békekonferencia már kész tényekkel, Magya-
rország háromnegyed részének katonai megszállásával találta magát szemben, amikor a 
területi kérdésekkel foglalkozó bizottságok február és március folyamán elkészítették a 
határokra vonatkozó javaslatokat. A közép-európai határokra vonatkozó brit javaslat 
Seton-Watson memorandumaiból indult ki, így abból a tételből, hogy "a határok, 
amennyire csak lehet, essenek egybe a lakosság etnikai megoszlásával". (22) A vitatha-
tónak, a döntésben mérlegelendőnek megjelölt "szürke zónák" azonban – engedve a 
francia követeléseknek - kivétel nélkül az utódál-lamokhoz kerültek, hogy azokat kato-
nailag is erősítsék az esetleges szovjetorosz támadás, hosszabb távon pedig egy magyar 
revans ellen. Az öt győztes nagyhatalom külügyminiszterei elé terjesztett határjavaslat 
jócskán elmaradt  a maximális cseh, román és szerb igényektől végül, de magyarok szá-
mára jóval kedvezőtlenebb volt, mint az amerikai szakértők által javasolt vonal. Az 
ajánlásokat miniszterek 1919. májusban hagyták jóvá. A döntésekben a Tanácsköztársa-
ság budapesti kikiáltásának közvetlenül nem volt szerepe, inkább ennek fordítottja az 
igaz: a Kelet-Alföld kiürítését elrendelő Vix jegyzékre adott kétségbeesett reakció volt a 
magyar Kommün. Kun Béláék a szomszédok imperializmusát a forradalom elterjeszté-
sével és szovjet Vörös Hadsereg segítségével remélték legyőzni, de a szomszédoknak a 
franciáktól támogatott nacionalizmusa erősebbnek bizonyult az internacionalizmusnál. 
A diktált területi rendelkezések mögött azonban nemcsak a győztesek bosszúja és szom-
szédjaink mohósága állt, hanem az a tapasztalat is, hogy a kommunizmus, a forradalom 
terjedésének legjobb ellenszere a nemzeti eszme. A vesztes államok rovására nagyvona-
lúan meghúzott lengyel, csehszlovák, román és délszláv határok egyben arra is szolgál-
tak, hogy az antantnak, elsősorban az európai hegemóniára törekvő Franciaországnak 
megbízható szövetségesei legyenek Németország hátában, s hogy a különválasztott 

6232                                                       Járkáló 



Ausztria és Magyarország kicsi és gyönge legyen. Így jött létre az a helyzet, hogy a tria-
noni békeszerződés következtében a magyar etnikum egyharmada számára Magyaror-
szág külfölddé vált, sorsuk pedig nemzeti kisebbségként határozottan rosszabb lett, mint 
a régi Magyarország nem magyar népeié volt.  Sem Steed, sem Seton-Watson nem volt 
tagja a béke-konferencián részt vevő brit küldöttségnek, de mindketten Pá-rizsban fi-
gyelték sokéves munkájuk eredményének megszületését. Az alapelvek sok elkerülhető  
hibával történt megvalósulásáért így közvetlenül nem tehetők felelőssé, de a döntéseket 
meghozó szakértők és politikusok sok tekin-tetben az ő tanítványaik voltak, s a Magya-
ror-szágról általuk készített elemzések szolgáltak ala-pul a magyar békeszerződés terüle-
ti rendelkezései kidolgozásához. (23) 
Egészében véve megállapítható, hogy az angolok a középutat foglalták el az ellenséget 
kíméletlenül büntetni, a barátokat pedig jutalmazni és megerősíteni akaró francia, vala-
mint az igazságos és tartós rendezést kívánó amerikai javaslatok – és politika – között.
(24)  Lloyd George még 1919 tavaszán figyelmeztette kollégáit, hogy „soha nem lesz 
béke Délkelet-Európában, ha a most létrejövő kis államok mindegyikének jelentős ma-
gyar lakossága lesz.” (25) Az Apponyi Albert által vezetett magyar küldöttség meghall-
gatására csak 1920 elején került sor. Lloyd George brit miniszterelnök ekkor döbbent rá, 
milyen súlyos következményekkel járó, igazságtalan békét diktálnak Magyarországnak, 
a londoni miniszterelnöki konferencián kísérletet tett a magyar határkérdés újratárgyalá-
sára, ezt azonban a Foreign Office hivatalnokai ellenezték, s végül a brit kormányfő el-
fogadta, hogy a békeművön változtatni már nem lehet. 
A győztes hatalmak döntését - az erőviszonyokat és a lehetőségeket felelősséggel mérle-
gelve - az Simonyi-Semadam kormány fogadta el, amelynek a külügyminisztere Teleki 
Pál volt. A békeszerződést a magyar Nemzetgyűlés 1921-ben ratifikálta, kihirdetését 
Horthy Miklós és Bethlen István miniszterelnök írta alá. Azért is kell e tényeket ismerni, 
mert a nemzeti feledékenység már olyan kijelentéseket is tett, miszerint az Antall-
kormány mondott le a történelmi Magyarország egyes területeiről... 
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Az ember és a növények kapcsolata 
 

Amikor a gyerekeim még kicsik voltak, megnéztük a Szeleburdi csa-
lád című magyar gyermek filmet. Ebben a család szakadó esőben le-
vitte a parkba a kidobásra ítélt ficust, ami a gyerekeikkel növekedett 
egyre, és egyre nagyobb helyet követelt magának az amúgy is kicsi 
lakásban. A parkban járőröző rendőr kérdőre vonta őket, hogy mit 
csinálnak azzal az óriási növénnyel, mire az anya ijedtében azt vála-
szolta, hogy levitték sétálni...  Megszámlálhatatlanszor hallottuk, hogy 
lemegyek a kutyával, esetleg valamilyen más háziállattal sétálni, de 
hogy mit lehet kezdeni egy növénnyel, és hogy milyen az ember és a 
növények kapcsolata, az már más kérdés, és régóta vár megválaszolás-
ra. 
Az állatok érzéseivel, érzékeléseivel sok tudományos munka foglalko-
zik, de a növények kutatása háttérbe szorul. Pedig óriási lehetőség 
rejlik bennük. Ha az életfeltételei megvannak, kedvünkre bármikor, 
bárhol ültethetünk, csak a magokat kell begyűjteni egy korábbi pél-
dányról. Szaporodásukat is egyszerűen oldotta meg a természet. Vagy 
a szél szárnyára bízta vagy állatok ürülékeiben repítette tovább az új 
élethez szükséges magvakat. Ezek a magok akár több tízezer évig is 
hibernálhatók.  

Talán két évvel ezelőtt olvastam egy cikket az Aftenpostenben. Arról szólt, hogy 30-
32000 évesre becsült növényi magvakat találtak a jég alatt. A Szibériában levő Kolima 
folyó partjáról, ürgeüregekből kerültek elő, ahol az utolsó jégkorszak idején mamutok, 
gyapjas orrszarvúk éltek. Ettől az időponttól a földalatti üregekben folyamatosan elég 
hideg uralkodott ahhoz, hogy a magvakat hibernált állapotban tartsa. Ezeken a tároló 
helyeken több,  mint 600000 magot és termést találtak. Azért az újra ültetésük nem volt 
olyan egyszerű, mert közvetlen a földbe ültetés nem járt sikerrel. Ekkor a mai gén tech-
nikát vették igénybe, mivel sok növény akár egyetlen felnőtt sejtből is létrehozható, s 
így lehetett sikeres a kísérlet. Ez a növény a ma is ismert mécsvirághoz (Silene 
stenophylla) hasonlít, és csak minimálisan tér el mai testvéreitől, ami azt jelenti, hogy 
hosszú évezredek alatt is nagyobb változás nélkül őrizték meg génállományukat. Ezek a 
kísérletek lehetőséget adnak arra, hogy olyan növényeket is létrehozzanak, amelyek akár 
több ezer éve kihaltak. Ezt megelőzően, a maga 2000 évével egy Izraelben talált dato-
lyapálma magvaiból újra kikelt növény volt a legrégebbi.  
Az élővilágban csak a növények képesek az igazán hosszú életre, s a matuzsálemi fák-
nak még nevet is adtak. Ilyen például a 4000 éves Saw-e Abarqu Iránban, vagy a 4841 
éves kaliforniai Methuselak. Európa legöregebb fája itt a szomszédunkban, Svédország 
Dalarna nevü tartományban él. A közel 10000 éves, pontosabban 9950 éves Tjikko. 
Korát C-14-es izotópos vizsgálattal állapították meg, s az eredmény még a kutatókat is 
meglepte. Ennél csak az USA-ban, Utah államban élő Pandora nevü rezgő nyárfa idő-
sebb. Azonban ez az óriás egy külön cikket érdemelne. 
A génállomány megőrzésének gondolata inspirálhatta azokat a kutatókat, akik létrehoz-
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ták a Föld egyik legnagyobb gén bankját Svaldbardon vagy ahogy más országokban 
ismerik a Spitzbergákon. Itt a világ különböző növényeinek génállományát őrzik. A 
2008-ban átadott „genbank” célja a növények biológiai változatosságának fenntartása, 
illetve egy esetleges katasztrófa esetén az újra kezdés alapjának biztosítása. Érdekesség-
ként annyit, hogy 268 000 növény több mint 100 millió magját helyezték el az épület-
ben, ez a mennyiség azonban bőven növelhető, mivel 2 milliárd mag tárolására is lehe-
tőség van. 
Ma már köztudott, hogy minden élő szervezetet elektromos tér vesz körül, amit aurának 
hívunk. Ennek bizonyítását segítette elő Szemjon Kirlian, szovjet mérnök aki egy vélet-
len segítségével rájött, miként lehet ezt az erőteret lefényképezni. A fotók tanúsága sze-
rint bizony-bizony a növények is rendelkeznek ezzel az energiamezővel. Egyenlőre 
még keveset tudunk a növények érzelmeiről, viselkedésükről, különböző tulajdonsága-
ikról. Azt azonban már tudjuk, hogy a növények is reagálnak az őket körülvevő inge-
rekre, csak éppen az emberi fül ezt nem hallhatja meg, sőt sokan elképzelni sem tudják, 
hogy ilyen létezik. Leslie Garcia olyan átalakítót készített, amely a növények biológia 
reakcióját hangokká változtatja. Az eredmény még őt is meglepte, mert a vizsgált nö-
vény fényre kerregett, tapsra nyávogott, piszkálásra morgott. Az is kísérletileg bizonyí-
tott, hogy ha egy ültetvényen vagy erdőrészben néhány fát valamilyen kémiai hatás ér, 
azok értesíteni tudják a körülötte álló fákat a veszélyről. Az épségben maradt fák ellen-
anyagot kezdenek termelni a védekezés hatásának növelése érdekében. A kutatók közül 
talán Cleve Backster munkásságát emelném ki, aki a közönséges hazugságvizsgáló gép 
segítségével bizonyította be, hogy a növények éreznek, rákapcsolódhatnak az ember 
gondolataira, sőt gondolkodhatnak is. Ezekkel a kísérletekkel többet tudhatunk meg a 
növényekről, mint legmerészebb álmainkban hittük. Egy bioenergetikai előadás alkal-
mával hangzott el a következő: „Tény, hogy az ember képes kommunikálni a növényvi-
lággal és ezt meg is teszi. A növények rendkívül érzékeny műszerként mérik az emberi 
érzelmeket, sőt olyan energiákat sugároznak ki, amelyek jótékonyan hatnak az emberre. 
Ezeket az erőket érezni és mérni is lehet. A növények táplálják az ember energiameze-
jét. Az amerikai indiánok tökéletesen tudatában voltak ennek a folyamatnak. Ha szüksé-

gét érezték, kimentek az erdőbe, és 
átöleltek egy fenyőfát, hogy feltöl-
tődjenek energiával!”   
Itt említem meg Gellért Ferenc 
érdekes teóriáját, amit A táplálko-
zás fizikai és szellemi oldala című 
munkájában fejtett ki bővebben. 
Állítása szerint az ember nem csak 
a felvett szilárd, illetve folyékony 
anyagokkal táplálkozik, amik a 
fizikai testet építik. Megállapítását 
főként Rudolf Steinernek, az 
antropozófiai szellemtudomány 
megalapítójának érzékfeletti és 
fizikai megfigyeléseire alapozta. 
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Véleménye szerint az ember egy fordított növénynek felel meg. A növény gyökere a 
talajban van, mellyel felszívja a tápanyagot. A föld felett szárat növeszt, melyből előbb 
a levelek fejlődnek ki és ott végbemegy a fotoszintézis, ahol az életfunkciói zajlanak, 
majd pedig virágot hajt s ezután termést hoz. A növény szimbolikusan összeköti a földet 
az éggel. Az író véleménye szerint az ember pont a fordítottja a növénynek, mivel alul 
van a szaporító szerve, s leegyszerűsítve ugyanúgy középen vannak a légzés- és az 
emésztés szervei, legfelül pedig a fej helyezkedik el. Gellért Ferenc szerint a hasonlóság 
szembetűnő, mivel a növény gyökerével a Földhöz tartozik, míg az ember a mindenség-
hez. Az ember szellemi gyökerei az ég felé láthatatlan módon folytatódnak és az emberi 
agy nem más, mint ami fizikailag tudatossá teszi a szellemi tartalmakat.  
Az ember, és a növények talán egyik legfontosabb kapcsolata például a két légzési for-
ma, amely tökéletes módon kiegészíti egymást. Az ember a tüdejével, míg a növény a 
levelével lélegzik. Az ember belégzéskor oxigént vesz fel és széndioxidot bocsát ki, míg 
a növény ennek pont a fordítottja. Ezért fontos a természet védelme, és megakadályo-
zandó a fák kivágása és az esőerdők irtása.  
Talán idecitálnék egy aprócska példát saját tapasztalatomból. Az egyik lakógyűlésen 
arról kellett szavazni, hogy az immár 50 éves, gyönyörű fenyőfákat kivágják-e vagy 
sem. Jó magam elmondtam érveimet, hogy miért ne vágják ki a fákat, de sajnos az ellen-
érv nagyobb hatást gyakorolt a jelenlevőkre, mint az enyémek. Az egyik nyomós ok az 
volt, hogy olyan deprimálóak azok a nagy fák. Garantálom, ha egy sivatagi országban 
élne, nem találkozna ilyen problémával. Annyit még kiegészítésként, hogy a fák két ház 
között, senkit sem zavarva, mondhatni szabad területen álltak.  
Sajnos az ember még nem jött rá, hogy mekkora szüksége van a fákra, és minden nö-
vényre, hiszen nélkülük a legéltetőbb elem tűnne el a Földről, mégpedig az oxigén. Az 
sem lenne igazán jó megoldás, ha Julian Melchiorri találmányát, a mesterséges levelet 
alkalmaznánk. Ennek a levélnek fő alkotó eleme a növényekből kivont klorofillhez ha-
sonló anyag, amit csak a selyem protein tud megtartani. A két alkotó elem együtt képes 
vizet és széndioxidot megkötni, miközben a természetes fotoszintézishez hasonlóan 
oxigént bocsát ki. Ezt a találmányt az űrhajózáshoz, az oxigénhiány pótlására fejlesztet-

ték ki. Tudva levő az is, 
hogy a gravitáció hiánya, 
vagy csak minimális jelen-
létekor, a növények még 
akkor sem képesek fejlőd-
ni, ha minden egyéb felté-
tel megvan. Remélhetőleg 
soha nem lesz szükség 
arra, hogy itt a Földön a 
mesterséges levelet hasz-
náljuk. 
A légzés mellett a másik 
fő kapcsolat a növények-
kel táplálkozásunk, mely-
nek alapját adják. Ez egy 
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olyan bő téma, amiről itt most nem tudnék röviden írni, ezért inkább az élet egyéb terüle-
tein levő összefonódásokat említem meg. 
A növények és az ember kapcsolatának egy másik fontos részét a gyógynövények alkot-
ják. Az ember még nem is létezett, amikor az állatok, különböző fűféléket betegségük 
gyógyítására, már használtak és a mai napig is használnak gyógynövényeket. Ebből kö-
vetkezik, hogy az ember betegsége alkalmával természetes módon vette igénybe a termé-
szet adta növényeket. Az idő múltával, tapasztalás útján az ember tudása ezen a területen 
egyre mélyült, amit csak a gyógyszerek elterjedése tudott korlátozni. Azonban az utóbbi 
időben gyógynövényeink újra az érdeklődés középpontjába kerültek, mivel ezek a növé-
nyek a szervezettel együtt harmonikus és nem drasztikus módon képesek a gyógyításra. 
Erről Géczy Gábor, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem egykori fizika tanára és kuta-
tója tudna sokat mondani, hiszen sikeres munkásságát adta fel, hogy mélyebb kutatáso-
kat végezzen a gyógynövényekkel, valamint a Kárpát-medence szakrális földrajzával 
kapcsolatban.  
Van, amikor a növények nem közvetlenül, hanem közvetve nyújtanak segítséget a beteg 
embereknek és ez pedig a kertészkedés, növényápolás. Ma már vizsgálati eredmények 
bizonyítják, hogy ha valaki depressziós vagy túl sok stressz éri vagy egyéb betegsége 
van, akkor nem kell mindjárt a gyógyszerek után nyúlni, hanem gyógyszerként alkal-
mazható a kertészkedés is. Nem véletlen például, hogy világszerte megnőtt a kereslet a 
parsellhagék(kiskeretek) és a kolonihagék (kommunális kiskertek) iránt.  
Intaházán, egy régi Batthyany kastélyban az 1950-es évektől különböző elmebetegség-
ben szenvedő embereket ápoltak. Ez a terápiás intézett már 1960-as években ismert volt. 
Dr. Benedek István pszichiáter-író, az akkori elmeosztály vezetője Aranyketrec címmel 
könyvet írt a betegekről és az alkalmazott módszerekről. Az épületet több üvegházzal 
tarkított hatalmas park és veteményes vesz körül. Az itt alkalmazott munkaterápia lénye-
ge, hogy a betegek megtapasztalhatják a teremtő, alkotó munka örömét. Nem az a lé-
nyeg, hogy az ápoltak kényszer hatására dolgozzanak a kertben, hanem az, hogy ezt saját 
jó szántukból tegyék. Ez a lényeg. Sokan határoztak úgy, hogy ha kikerülnek az elme-
osztályról, akkor továbbra is kertészkedni fognak, hiszen teremteni, életet adni, még ha 
"csak" növényekről van szó, akkor is nagyszerű dolog. 
Sajnos, az emeletes házak világában, manapság egyre kevesebb embernek van saját kert-
je. Néhányan beérik az erkély, esetleg a terasz adta lehetőséggel, a többségnek viszont 
marad a lakás. A lakásban nevelhető palánták ápolása ugyan úgy ad terápiás lehetőséget, 
mint a kinti virágoké. A mai díszítési igény nem csak a bútorokra, és egyéb berendezé-
sekre vonatkozik, hanem a lakásba illő növényekre, és a hozzátartozó cserepekre, tarto-
zékokra is. Nem kis feladat. 
Néhány évtizede Európa szerte egyre népszerűbb a bonszai. Eredete a régi Kínában ural-
kodó Han dinasztiáig vezethető vissza. A neve azonban Japánból ered, mivel a "bon" 
edényt vagy tálat, a „szai” növényt, fát jelent. Egy bonszai létrehozásakor két fontos do-
log van. Az egyik a növény a másik a megfelelő tálka. A kettő harmóniáját emeli ki az a 
növényi forma, melyet beleálmodunk az alapnövénybe és metszéssel, ágak eltávolításá-
val vagy akár dróttal való kitámasztással érünk el. A bonszai nevelése, és gondozása nem 
csupán kertészkedés, hanem valóban művészet, amivel érzelmeinket, gondolatainkat 
fejezhetjük ki. Nagyon fontos tényező az idő is, hiszen egy fácska kialakítása sok-sok 
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évet vesz igénybe, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy az évszakok változása a 
bonszaikban ugyan úgy változást okoz, mint kint a természetben élő fáknál. A japán 
mesterek szerint a 105 cm-ig bonszairól, míg e fölött big-bonszairól beszélhetünk. Egy-
egy ilyen big-bonszai a kert dísze lehet, hiszen ezzel a mérettel csak a kertben próbál-
kozhatunk. A japánok szerint a növény, a fa mindig az élet, az élet szeretete, a szépség 
és harmónia jelképe, ezért fontos különös gonddal ápolni őket. 
Az ember és növények között levő harmóniát, és szoros kapcsolatot látjuk, amikor bele-
tekintünk a népművészet formavilágába. A növények ábrázolásának két feladata volt. 
Az egyik, a növényt, mint díszítő elemet alkalmazták, a másik pedig, hogy megőrizzék 
az utókornak, hogy lám-lám nálunk ilyen növények voltak és vannak. A virágok, indák, 
ágak szinte minden népművészeti irányzatban megtalálhatóak. Találkozunk vele építke-
zéskor, faragáskor, hímzéskor, festéskor, sőt népdalaink között is bőven akad utalás 
kedves növényeinkre.  
Csak remélni lehet, hogy a következő nemzedékek számára is öröm lehet majd egy-egy 
hatalmas túra az erdőben. Az egyre növekvő népesség egyre nagyobb helyet foglal el a 
Földön, és az egyre több élelem érdekében irtják az erdőket. Ilyenkor merül fel a kérdés, 
hogy hol marad helye a fáknak, és egyéb vadon élő növényeknek. A természetes nö-
vényzet kiirtása olyan láncreakciót válthat ki, mely egy idő után megállíthatatlanná vá-
lik és ez az egész bolygóra kihat. Gondoljunk csak bele, a növények kiirtása megváltoz-
tatja a mikroklímát, ami kihat az állatvilágra. Növények nélkül például gyakoribbak a 
pusztító szárazságok, és az éltető talajnak a szél szárnyán lába kél, és helyette kialakul a 
sivatag. Fák nélkül a csapadék is hamarabb lefut, vagy elszivárog a területről, hiszen 
nincs, ami megkötné a vizet. A fákkal benőtt területeken, nyáron is kellemes a klíma, 
illetve a talaj sem szárad ki úgy, mint a kopár részeken. 
A természetes növényvilág megóvása mindenki feladata. Olyannyira, hogy több, mint 
száz éve már törvényeket is hoznak annak érdekében, hogy megvédjék a természeti ér-
tékeket – a növényeket és az állatokat egyaránt. Nem véletlen, hogy 2004-ben Wangari 
Muta Maathai kenyai környezetvédő és politikus Nobel-békedíjat kapott munkássága 
elismeréséért.  
Nobel-békedíjat nem kaphat mindenki, de mindenki tehet néhány lépést a természet 
megóvása érdekében, s ha összefogunk akkor az egész bolygóra kihatóan, sokat változ-
tathatunk a jelenlegi helyzeten. 

 
Oslo, 2014.                                                                       Nádasdy-Farkas Irén 
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Javaslat a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi  
Társaságának  erősítésére 

 
     A MNYKNT  tevékenységének élénkítése jótékony hatással volna a skandináviai ma-
gyarok nyelvápolásának kiterjesztésére, céljainak érdembeli elérésére, amely többek 
között minden svédországi magyar egyesület alapszabályzatában is szerepel. Olyan ne-
mes feladat ez, amely fokozatos figyelmet érdemel és sokféle ötlettel lehetne a gyakorlati 
teendők, a civilkezdeményezések tárgya, értelmes közösségi tevékenység. Javaslataim a 
MNYKNT tagságának bővítésére feltételezi, hogy a skandináviai országokban számos 
olyan nyelvünkkel foglalkozó,az irodalmi és művészeti életben jelén lévő egyént találunk, 
akiknek a figyelmével és javaslataival bővülhet és javulhat a magyar nyelvet megtartó és 
terjesztő munkánk. 
 

Társaságunk megcsappant anyagi támogatása jól jött kényszerítő erő, keresnünk kell 
a mostoha körülmények között is, miként teljesíthetjük az alapszabályzatban elfogadott 
céljainkat. Lelombozódás helyett válasszuk a kiútkeresést. 

Javaslataim a következők: 
1.Növeljünk tagjaink számát. Év végéig legyen a választmány dolga a tagtoborzás. 
Olyan új tekintélyeket szólítsunk fel a társaságunkba való belépésre, akik vállalják a 
munkát, akikre számíthatunk. Véleményem szerint legalább 100-150 új tagra lenne szük-
ségünk ahhoz, hogy az évekkel ezelőtt a közgyűlés által elfogadott javaslatomnak meg-
felelően összegyűjtött tapasztalatainkból jelentést készítsünk. 

2. Jelentés a magyar nyelv és kultúra ápolásának helyzetéről az anyaországban, a 
Kárpát-medencében, az Európai Unióban és a külföldi országokban, vagy hasonló cím-
mel készült tanulmányunkat benyújthassuk az Államfőnek, a Miniszterelnöknek és az 
Akadémiának. Ezt régi és új, hasznos munkára kész tagjaink beszámolóiból, javaslatai-
ból építhetnénk a választott szerkesztőbizottság rostáló, összegező munkájával. 

. 
Indoklás:  
A Társaság eddigi munkálkodásának közkedvvel formája a konferenciák voltak, ahol 

előadók sora szerepelt, valljuk be, nem elégséges számú közönség előtt, a termékenyítő 
viták a rendezvények egy részén elmaradtak, visszhangjuk elégtelen volt. A konferenci-
ák megrendezésének költségei nem álltak megfelelő arányban a rendezvények elvárt 
eredményességével. Az konferenciák anyagainak kötetbe foglalása talán segíthetett vol-
na a nagyobb nyilvánosság és ezzel együtt a nagyobb hasznosság elérésében, de ezt 
anyagiak hiánya nem tette lehetővé. Folyóiratunk is megszűnt. 

Számomra nyilvánvaló, hogy Társaságunk csak abban az esetben számíthat az eddi-
gieknél nagyobb támogatásra, ha megdolgozik érte. Hasznossá kell tennünk magunkat. 

Az évi jelentés ilyen, nekünk való munka, értéke van, honorálásra érdemes. 
Tagjaink számának növelésével egyrészt Társaságunk tekintélyét növeljük, de a befi-
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zetett tagsági díj megnövekedett összegével sikerül majd a minimálisra csökkentett ad-
minisztratív kiadásainkhoz szükségeseket is előteremteni. 

3. Javasolom, hogy az első Jelentésünkben részletes indoklással szerepeljen a ma-
gyarság földrajzi csoportosítása megváltoztatásának szükségessége: az anyaországi, 
Kárpát-medencei és nyugati magyarság megnevezéseket bővítve pontosítsuk: a nyugati 
magyarság általánosító megnevezés túlhaladott, valójában EU-s és az EU-n kívül orszá-
gokban élő magyarokra osztható. Ez utóbbiakat nevezhetjük valóban külföldieknek. A 
pontosabb megnevezésnek számos az anyanyelvápolást, a nemzetnevelést és a nemzet-
építést elősegítő következménye lehet.  

Például:  
Lehetőség nyílna az EU országaiban élő magyarok szorosabb anyaországhoz tarto-

zásának kinyilvánítására, amely az eddiginél nagyobb mértékű gondoskodást eredmé-
nyezhetne számukra a kultúra és az anyanyelvápolás terén. 

Az Európai Unió országainak iskoláiban és egyetemein tanított európai nyelvek ok-
tatása, közös megegyezéssel javulhat, ha azt az illető országok szaktanárai végzik, segí-
tik, esetleg ellenőrzik. A svéd iskolákban támogatott anyanyelvi oktatásnak megvannak 
az anyagi feltételei, de színvonalukat nem ellenőrizheti a svéd tanügy. Ha ezt magára 
vállalhatná a magyar oktatásért felelős minisztérium, a magyar nyelvápolás az eddigiek-
nél látványosan javulhatna. Már az is ugrásszerű javulást hozna, ha időnként magyaror-
szági megbízott tanfelügyelő látogatná végig azokat az iskolákat, ahol a szülők kérésére 
magyar órákat tartanak. 

Az ötlet megérne egy alapos, körültekintő indoklást. 
Összegezésül: 
Nekem úgy tűnik, Társaságunk tagjainak érdeklődése megcsappant az utóbbi időben. 

Az egykori Anyanyelvi Konferenciák anyagi keretei megfelelőek voltak a kellemes 
együttlétre. Az utaztatás, az elszállásolás, étkeztetés költségei tagjaink túlnyomó része 
nem vállalja, nem vállalhatja. Még egy indok arra, hogy a kevés pénzből megrendezhető 
konferenciák mellett, levelezéssel intézhető, alapos  anyaggyűjtéssel, ki-ki a maga erejé-
ből végzett felmérésekkel, tényszerű látleletekkel, ötletgyűjtéssel szolgálja közös ügyün-
ket. A mi feladatunk, hogy az országos politika elöljáróit kritikával, meggondolkoztató 
helyzetfeltárásokkal segítsük nyelvünk és kultúránk egyetemes védelmében. 

 
Lund, 2014.november 2. 

Tar Károly   
a MNYKNT választmányi tagja 

Megjegyzések                                                   6241 



 

Imre Eszter porcelánékszerei 



Irány: Norvégia! 
 

Negyvenöt éve, 1969 szeptember 8-án hagytam el Rómát. Irány: Norvégia. Kezemben 
friss Nansen útlevél a követségi attasé, Geir Grung pecsétjével. Pénzem nem volt, így 
az attasé 300 koronát adott kölcsön, mit első keresetemből visszafizettem.  
Előző nap megnéztem még a szent várost, melynek Forum Romanumjáról csak a gim-
náziumban olvastam. Megnéztem a Termini vasútállomást, aminek főbejáratát Amerigo 
Tot domborműve díszíti. És élveztem a lüktető életet.  
Észak-Olaszországból jöttem. Ott, a Trieszt melletti Padricianoban volt az egyik nagy 
olasz menekülttábor, a Campo Profughi Stranieri, ahová az akkori Jugoszlávián keresz-
tül jutottam. Trieszt ma is emlékeztet a közös múltra. A monarchiára. Amikor még vi-
rágzott Bécs és Budapest. A Jugendstil, a szecesszió. A különleges szépség, mely e két 
város utolérhetetlen szellemiségét adta.  
A padricianói táborban több ezer menekült volt, akik a népköztársaság néven ismert 
szovjet gyarmatokat hagyták hátra. Ezekben az országokban az volt a szokás, hogy az 
állampolgároknak vagy nem adtak útlevelet vagy (mint az én esetemben) – ha utazni 
akartak –, az esetleg érvényes útlevelét bevonták. Amennyiben a kommunista párt tagja 
volt valaki, vagy ismert sportoló, művész, vagy egyéb "protekció" volt a háttérben, ak-
kor még az 1960-as években is lehetett látogató vagy turista útlevelet szerezni. Kivétel 
volt 1963-64, az enyhülés évei, amikor az állam nagylelkűen megengedte, hogy többen 
utazhassanak Nyugatra. Ez a rövid időszak Hruscsov bukásával és Brezsnyev hatalomra 
kerülésével lezárult, és Kelet-Európa még 20 évig újra a népek börtöne lett.  
Viszont érdekes módon nekem két alkalommal sikerült az áhított Nyugatra jutnom. 
Először 1963-ban, majd 1964-ben. Az első utamon a dél-angliai Bournemouth nyelvis-
kolában töltöttem 6 hetet. Ebben a fürdővárosban intenzív oktatás folyt. Csodálkozva 
láttam  – életemben először – norvég fiatalokat, akik kissé mások voltak mint mi, többi-
ek. Szabadabbnak, kötetlenebbnek, vidámabbnak tűntek.  
Angol házigazdáim egyszerű emberek voltak. Minden étkezés otthon volt. Délutan 5 
felé volt az úgynevezett high tea, amin kötelező volt ott lenni.   
A fekete fehér TV-n láthattuk a Beatlest, a Rolling Stonest, a Beach Boyst, és követhet-
tük az akkori rock-and-roll mestereit. Fürdeni hetente csak egyszer tudtunk, mert a há-
zigazda meglehetősen takarékos volt. A gázórába kellett egy érmét dobni, és akkor any-
nyi meleg víz folyt, amennyi a kád negyedét töltötte meg. Ezt aztán ízlés szerint annyi 
hidegvízzel lehetett feltölteni, hogy a fürdővíz hőmérséklete tűrhető legyen. 
A rákövetkező évben még egyszer kiengedtek a ”szocialista paradicsomból”. Autóstop-
pal jártam be Angliát, majd Belgiumot keresztülkelve – szintén stoppal –, kalandjaimat 
Franciaországban folytattam. Ma nem merném megtenni! 
Felfedeztem egy távoli rokont, aki egy hatszobás párizsi lakás boldog tulajdonosa volt. 
Nejét Algériából éppen kiűzték, mint feketelábút (pied noir), azaz francia állampolgárt. 
A Szovjetunió által támogatott Algériából több, mint 1 millió embert, azaz a lakosság 
kb. 10 %-át toloncolták ki a függetlenségi háború nyomában.  A legismertebbek közé 
tartozik Albert Camus, és a divatdiktátor Yves Saint Laurent.  
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Hetekig lakhattam egyedül a hatszobás párizsi lakásban, és meglepő módon, 90 frankból 
valahogy meg is tudtam élni. Még egy csomó múzeumra – Rodin, Musee de l’Homme – 
is tellett. A házaspár időnként megjelent, de hamar visszafordult és folytatta megkezdett 
vidéki nyaralását, mert írtó nagy rendetlenséget csináltam a lakásukban. Tejen, és 
baguetten éltem.  
 
 
Ez az említett két kiutazási alkalom valóban kivételes esemény volt az életemben. Miu-
tán Szovjetunióban Hruscsov érdemeit nem túlzottan méltatták, Brezsnyev került hata-
lomra. Ennek az lett a következménye, hogy megszigorították – amúgy sem volt könnyű 
– utazási lehetőségeket.  
 
Hogy egy magyar polgár utazhasson: 

 a.) először a Nemzeti 
Banktól kellett valuta-
igénylés címén enge-
délyt beszereznie. Az 
utazásra szóló összeg 
talán 30 dollárt tett ki. 
Ebből persze senki nem 
tudott megélni, így kül-
földi rokonokra, ismerő-
sökre kellet támaszkod-
ni.  
b.) az egyetemi hallga-
tónak kötelező, úgyne-
vezett önkéntes, társa-
dalmi munkán kellett 
részt venniük. Jómagam 
Kazincbarcikán, a vegyi 
kombinát építkezésénél, 
árkot ástam, majd egy 
másik alkalommal Sió-
fokon utat építettem. Az 
őszi időszakban is fog-
lalkoztatták az egyetemi 
hallgatókat. Lehettet 
krumplit, cukorrépát 
szedni, kukoricát törni. 
Ez azért történt, mert a 
termelőszövetkezetekbe 
(TSzCs) kényszerített 
parasztoknak nem fült a 
foga az ilyen jellegű 
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munkákhoz. A marxista-leninista filozófián nevelkedett orvostanhallgatók (és más egye-
temisták, középiskolások – a szerk. megj.) segítették ki a szocialista mezőgazdaságot. 
Aki nem vett részt a társadalmi munkákban, az hiába kapott valutaígéretet a Nemzeti 
Banktól, mert a KISZ megbízottja nem ajánlotta a külföldi útra.  
c.) miután az orvostanhallgató letöltötte egy hónapos nyári szakmai gyakorlatát, és két-
hetes társadalmi munkáját, akkor jött még egy apró akadály, az úgynevezett ház- vagy 
tömbbizalmi írásbeli ajánlása. A házmestereknek mind a náci, mind a kommunista éra 
alatt különleges bizalmi funkciója volt, így nem artott velük is jóba lenni, amennyiben 
külföldi utakra óhajtott menni valaki.  
Egy kis kitérő után vissza 1969-be, és Padricianóba! A menekülttáborban kihallgattak, 
és két napi karantén után kiengedtek a többiek közé. Kikérdeztek, talán a CIA lehetett, 
tudom-e, hogy hol vannak rakétakilövő bázisok Magyarországon. Mivel minden orvos-
tanhallgató totál megbízhatatlannak számított a kommunista rendszer szemében, nem 

hogy rakétabázisokról nem tudtunk, hanem még lőni se mertek minket megtanítani. A 
hat hónapos szolgálat alatt csak egy alkalommal adtak fegyvert a kezünkbe. Kizárólag 
régi, 2.világháborús szovjet filmeket nézhettünk, amiknek az volt a célja, hogy a halotta-
kat meg tudjuk különböztetni az élőktől. A hat éves orvosegyetemi kiképzés ebből a 
szempontból előnyösebbnek bizonyult, mint pl. a filológiai vagy a zeneakadémiai.   
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A padricianoi provizórikus "börtön" a képen látható okker-sárga házban volt. A tábor-
ban több ezren tartózkodtak, sok magyar is köztük. Az elsők között összefutottam Surá-
nyi Lacival, kiből Kanadában lett neurológus. Kissé meglepődtünk, mert mint friss or-
vosok – a 6 hónapos katonai szolgálat részeként  – 1967-ben együtt töltöttünk két hóna-
pot a Kerepes úti laktanyában. Cserháti Péter művésszel és feleségével ott ismerkedtem 
meg, ma is tartjuk a kapcsolatot. Sokan rendkívül kalandos módon érték el a jugoszláv-
olasz határt, egyesek a kb. 5 kilométeres öblöt úszva át, és sajnos néhányan a tengerbe 
fulladtak.  
A táborban egy másik alkalmi ismerősöm Fritz Dénes vegyészmérnök volt. Nem is 
ment messze, a római közegészségügyi intézetben kapott állást. Több forrásból is hallot-
tam, mi magyarok úgy vagyunk összecsavarva, hogy nem várunk a sűlt galambra. Dé-
nes jóval később elpanaszolta, hogy csak éjszaka tudott dolgozni, mert az olasz munka-
erkölcs arra szorítkozott, hogy napközben csevegjenek.  
A lengyelek közül néhányan Dél-Afrika felé tendáltak, és a majd negyed százados szo-
cialista nevelés eredményeként vagy csődjeként azt rebesgették, hogy ott rabszolgákat 

fognak tartani.  
A táborban albán vala-
milyen oknál fogva ke-
vés volt. Közülük sokan 
a nehéz fiúk kategóriájá-
ba tartoztak, és inkább a 
traiskircheni osztrák 
táborban bukkantak fel. 
Arról voltak ismeretesek, 
hogy vitás ügyeiket bal-
tával intézték el, ami 
néha a vitapartner fejé-
nek a kettéhasítását je-
lentette. Nem is nagyon 
zavarta őket az osztrák 
rendőrség, mert nem 
mertek bemenni a tábor-
ba. 
Apropó agy: A magyar-
országi agyelszívás már 
akkor elkezdődött, csak 
a környezetemben talál-
koztam három olyan 
fiatalabb fiúval, akiket a 
varsói szerződés orszá-
gainak csehszlovákiai 
inváziója inspirált hazá-
juk elhagyására. 
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A carabinierik, az elegáns olasz csendőrök jóindulatú-
ak voltak. Kimehettünk a kapun, lemehettünk Trieszt-
be, és este zavartalanul visszamászhattunk a több mé-
ter magas kerítésen.  
Gárdai Laci tábori barátommal egy trieszti borozóban 
láttuk az amerikai űrhajó holdra szállását. Pénzem 
nem volt, az egyik irányban mindig gyalog közleked-
tem Padriciano és Trieszt között, ez napi minimum 10 
km séta, így nem volt nehéz a lepkesúlyom tartani. Az 
esti visszabandukolás alatt a sötétben láthattuk a hol-
dat, amire akkor már ember is leszállt, és láthattuk az 
esthajnal csillagot, a szabadulás és a szabadság hűvös, 
fényes csillagát. A testünk ott volt, a szívünk már más-
hol.  
 
A padricianói tábor, amely most múzeum, egyfajta 
szortírozóként működött. Ezen kívül létezett még lega-

lább két ilyen létesítmény, a latinai és a capuai. Ezek sokkal rosszabbak voltak mint a 
padricianói. 
Akik beutazó vízumra vártak, pl. Ausztráliába vagy Kanadába, sokszor több mint egy 
évet töltöttek ezekben a táborokban.  
 
Egy kívülállónak talán úgy tűnhetett az itt folyó élet, mint a nyomorultak tengődése. 
Nekünk nem tűnt annak. Minden nap közelebb kerültünk egy lépéssel a várt szabadság-
hoz. Minden napba belefért egy új élmény, új tapasztalat. Sem az intézmény, sem a táp-
lálék gyenge minősége és mennyisége nem csökkentette reményeinket, álmain-
kat. Álmodtunk. Én a feleségemről, a pici lányomról.  
 
Talán megbocsát nekem az olasz állam. Elhoztam a szobám kulcsát. Befújtam arany 
színre. Ma is megvan. A szabadság kulcsa. 
 

                                                                                                                 Csángó Péter 
      Oslo, 2014 
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„Nyitnikék” Svédországban 
 (magyar klubok-magyar programok) 

 
 

Minden évben megemlékeznek Svédországban az 1848-49-es magyar forradalomról 
és szabadságharcról, a március 15-i eseményekről. Bihari Szabolcs a SMOSZ elnöke 
hívta meg a Gordon Bandát, egy kis budapesti zenekart, a svédországi március 15-i ün-
neplésre. (A SMOSZ, a svédországi magyarság pártpolitikailag független társadalmi 
egyesületeinek országos szervezete 1974-ben alakult, amiről 2014.05.29-én ünnepi mű-
sorral emlékeztek meg.)  

A Gordon Banda hegedűse, prímása Komáromi Márton, Kőrösi Csoma Sándor ösz-
töndíjasként kapta a meghívást a Svédországi Magyarok Országos Szövetségétől. A 
Körösi Csoma Sándor ösztöndíjat azért hozták létre, hogy segítsék a külhoniak megerő-
södését, hiszen Magyarország számára kulcsfontosságú a magyarság megmaradása. 
Az ösztöndíjasok feladata az is, hogy elősegítsék a párbeszédet a diaszpóra magyarságá-
val, amely az elmúlt 20 évben méltánytalanul háttérbe volt szorítva.  

A Gordon Banda tagjai: Kalász Tamás (bőgős), Dövény Gergely (brácsás és énekes) 
és Berecz István (népitáncos) a Felszállott a páva 2012. népitánckategória győztese. A 
zenekartól ’48-as forradalmi dalokat, csíki-kalotaszegi népzenét hallottunk.  

Berecz István az az alma, amelyik nem esett messze a fájától. Édesapja Berecz And-
rás Kossuth-díjas énekes, mesemondó, édesanyja ugyancsak népitáncos. Berecz István 
szerint a népitáncot ő már édesanyja hasában tanulta. István egyébként a Pázmány Péter 
Tudomány Egyetem végzett jogásza, de él-hal a táncért, a zenéért. Csodálatosan táncol, 
de énekel, furulyázik is. 

Svédországban az első március 15-i megemlékezés Malmőben volt. A hálás malmői 
közönség állva tapsolta, ünnepelte őket. Innen autóval ment tovább a zenekar és a táncos 
Helsingborgba, Lundba, és még más városokba, magyar klubokba. Stockholmban márci-
us 15-én voltak.  

Március 9. vasárnap 16 órára a malmői Solvendagatan 5/A. alatti klubba hirdetetett 
vidám zenés programot a Pannónia-Panoráma Klub. A tartalmas programra sokan érkez-
tek. Az időjárás is besegített. 

Aznap a malmői vidék langyos tavaszi napfényben fürdött. A levegő átlátszóan tiszta 
és légiesen könnyű volt, a tengerről érkező szél már sejteni engedte az ibolya, a hóvirág 
bimbózását. A megszokott borús, esős idő helyett korán jött Malmőbe a tavasz. Jó ébre-
dés-szagot, zsenge hajtások, rügyek lélegzetét, illatát éreztük.  

Ebben a „nyitnikék” tavaszváró hangulatban egyre csak jöttek a meghívott vendégek. 
Jó ötlet volt Ilonától ennek a programnak ezt a címet adni: „Nem csak a húszéveseké a 
világ!” Egyre jöttek is a „nem csak a húszévesek”, de még a húszévesek is. 
Ott voltak a Sissi Klub, a Hungaroclub képviselői. Júlia, a Hungaroclub titkára süte-
ményt is hozott.  

Aradszky László magyar énekes olaszos stílusával a magyar tánczene egyik népsze-
rű előadója ma is. „Nem csak a húszéveseké a világ!” c. dallal végig utazta pár éve Své-
dországot, így Aradszky emléke és ez a cím is vonzotta a malmői közönséget. 
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A levezető elnök szerepét a dupla elnök, (Pannónia-Panoráma) Ilona vállalta magára 
és sikerrel teljesítette. Beköszöntőül ismertette a Világklub alapító elnökének, Dr. Tan-
ka Lászlónak levelét és meghívta a megjelenteket a IV. Magyar Világtalálkozóra. 

Ezután Dr. Szalontai Éva a társelnök köszöntötte a svédországi magyar klubok kép-
viselőit és ismertette részletesen a IV. Panoráma Világtalálkozó programját. 
Hívott a május 19-i impozáns megnyitó ünnepélyre, a kiemelt rendezvényekre: 23,24,25
-re. Elmondta, hogy a Világfaluban az öt világrész értékein túl, megtalálhatóak a ma-
gyar értékek, a Hungarikumok is (nemrégen mutatkoztak be a budapesti Sajtóházban a 
lengyel-magyar üzletember találkozón). Felhívta a figyelmet a május 25-i Egészség 
Konferenciára, amit Horváth István a New York-i Tudományos Akadémia doktora ve-
zet le, ahol neves orvos-professzorok, egészségügyi szakemberek előadásait hallgathat-
juk. Például a londoni rákkutatót, Dr. Sebestény professzort, a kínai orvoslás atyját, 
Eőry Ajándok professzort. Szalontai Éva meghívta a jelenlévőket a Mátraderecskei 
Egészség Túrára, illetve a Magyar Gulágra, Recskre is. 

Kovács Sándor, SOMIT-tag, a Svédországi Magyar Ifjak Társaságának Vezetőségi 
tagja, egy svédországi utazási irodát képviselve álomutazásokat  vetített és ajánlott a 
hallgatóknak. 

Hajsz Ferencnél stressz-szűrésre álltak sorban, aki egyébként más magyar klubok 
stressz-szűrését is felvállalta. 

Gödriné, Bedő Ilona, erdélyi származású, svédországi költőnő verseivel erősítette a 
megjelentekben a magyarságtudatot. Kérte, hogy fogjuk meg egymás kezét, találjuk 
meg önmagunkat Svédországban is.  

A IV. Világtalálkozó Svédország bemutatkozik c. programján is dedikálja verses 
köteteit. 

Kovács Zsuzsa (Sissi Klub): Mese-felnőtteknek c. műsora is figyelemre méltó volt. 
Ezután már csak zene és dal mellett andalodott a közönség. 
A svéd-szőke Tóth Erika (a Malmői Sissi Klub elnöke) kedves mosolyával, szép 

matyó blúzban magyar népdalokat énekelt.  
Simon Anna (Sissi Klub) többször is fellépett (Tölcsért csinálok a kezemből c. 

Zalatnay dallal, a Tavaszi szél vizet áraszt c. népdallal).  
Ezután jött a főszereplő, a Világtalálkozóról is jól ismert Simándy Adél svéd-

magyar előadóművész. Adél emlékezett nagybátyja, Simándy József neves magyar ope-
raénekes, Magyarország egyik leghíresebb tenoristája, főiskolai tanár 1997. március 4-i 
halálának évfordulójára a Madarász operettből a „Nagyapám még ifjú volt” c. dallal. 
Simándy hangja elválaszthatatlanul forrt össze Erkel Ferenc Bánk bán c. operájával 
(Simándy József 81 évesen halt meg, a Farkasréti temetőben látogatjuk). 
Adél svéd népdalokkal, budai nótákkal, csárdás egyveleggel, de vidám kuplékkal is 
szórakoztatta a megjelenteket. Fehér magyar ruhában, pártában. A közönség lelkesen 
tapsolt, vele együtt énekelt.  

Máár Tibor alkalmi, beugró énekesként Nőnap alkalmából, dallal köszöntötte és 
„imádta a pesti nőket”. 

A jó hangulatú program befejezése: Méry Tibor szerzeménye, a Világtalálkozó Ha-
tártalan c. dala volt, amit Adél vezényelt le. 
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A jelenlévők úgy érezték: jó magyarnak lenni. Erősödött a magyarságtudat, a határo-
kon átívelő összetartozó barátság érzése. 

Mindenki egyetértett abban, hogy az ilyen programokból minél többet kellene szer-
vezni a svéd-magyar klubokban.  

„Nyitnikék” Svédországban! 
 

Szalontai Éva 
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Húsz éves a Magyar Elektronikus Könyvtár 
 
Szerzők köszönete 
 
 Nem mehetünk el szó nélkül a MEK fennállásának 20. évfordulója mellett. Ebben a 
könyvtárban, amelyben immár tizenhárom ezer kötet található, akad jó néhány olyan 
szerző, aki művének megjelenését a MEK-nek köszönheti. Azon a rengeteg régiségen, 
előbányászott ritkaságon, amit elektronikusítva ínyenceknek kínál ez a naponta gyara-
podó könyvtár, fel kell figyelnünk azokra a szerzőkre, akik nem kellenek a különféle 
kiadóknak, akik különfélébb indoklással nem vállalják, vagy az anyagi támogatás el-
nyerésének körülményes módozatai miatt nem vállalhatják alkotásaik megjelentetését. 
Mindig voltak a magyar és minden más irodalomban olyan szerzők, akiket a támogatot-
tak ellentétében szükségszerűen a mellőzöttek kategóriájába osztott az élet. Ne firtas-
suk, hogy miért. Lehet ennek politikai, esztétikai, avagy mindenféle más minősítésből 
adódó oka, de az is, hogy nem tartoznak semmiféle csoportosuláshoz, az egymást ajná-
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rozók egyik vagy másik klikkjéhez. A MEK vállalta ezeknek a műveknek a gondozását 
is, és megfelelő lektori munka után, ingyenesen helyet adott csaknem végtelenig bővít-
hető könyvtárában. 
Kapásból álljon itt a marosvásárhelyi Elekes Ferenc példája. Kisregényei érettségi tétel-
ként szerepelnek tekintélyes iskolákban, de valamiért tizenvalahány könyvéből egyet 
sem sikerült kiadatnia. Magam küldtem első kisregényét a MEK-be, ahol a könyvtár 
kimutatásai szerint nem százak, hanem ezrek olvassák műveit: immár 15 könyvét, ame-
lyeket nagyrészt a csíkszeredai Cseke Gábor, a MEK önkéntes, és kitartóan szorgalmas 
munkatársra segített megjelenítéshez. Őt sem kedvelik különösen a kiadók. A Polis által 
kiadott Jelentések magamról és nemrég megjelent verskötetén kívül közel félszáz róla és 
pályatársairól szerkesztett művét érhetjük el néhány kattintással az elektronikus könyv-
tárból. A magam példájával is alátámaszthatom a MEK dicséretes, a mellőzött írókat 
segítő, áldozatos munkáját. Mintegy félszáz az elektronikus könyvtárban olvasható 
könyvem közül legalább tíz-tizenöt nem látott nyomdafestéket, vagy nyugdíjamból spó-
roltakból csak 20-50 példányban jelenhetett meg saját költségemen, hogy barátaimat 
megajándékozhassam velük. Jó másfél évtizede Svédországban élek, svéd-magyar uno-
káim nevelésére érkeztem, egy családi lapot, egy irodalmi lapot és az egyetlen magyar 
rádióadást alapítottam, negyvenvalahány itteni magyar szerző írását segítettem könyvvé 
formálni az általam alapított Ághegy Könyvek sorozatban, tehát tudom és tapasztalom, 
hogy a Skandináviában élő magyar vagy magyar származású írók és fordítók nem szá-
míthatnak a magyarországi, avagy a z erdélyi könyvkiadók pártolására, mert valahol azt 
hiszik, hogy itt északon „lazacból van a kerítés”, pedig a könyvkiadás sehol a világon 
nem kifizetendő, állami és civiltámogatás nélkül nem működik. 
Ne tessék ezt panaszkodásnak betudni. Mindezt csak azért említettem, hogy a Magyar 
Elektronikus Könyvtár sajátos, irodalom pártoló mecenatúrájára felhívjam a figyelmet. 
A jövő mindenképpen az e-könyveké. A rohamosan korszerűsödő technika nemcsak a 
gyorsabb, a könnyebben felhasználható szövegterjesztést teszi lehetővé, hanem megsok-
szorozhatja új szerzők, új könyvek közzétételét. Az igazán nagy írók, nem a pénzért 
dolgoznak. Műveiket sokszor a nyomtatott könyveknél többen olvassák az alapos és 
kitartóan folyamatos, lektori odafigyeléssel is végzett munkával immár húsz esztendeje 
közkinccsé tevő elektronikus könyvtár.  
Nagybátyám, egyszerű könyvimádó ember volt. Őt idézem. A nyilvánvaló jóra, a szép 
ajándékra mindig így kiáltott fel: „Ennél jobb se kell!”  Bízzunk benne, hogy a MEK 
munkatársai továbbra is biztosítják könyveink új templomának végtelen gazdagodását. 
Mindnyájunk – mindenekelőtt sok ezer olvasója – örömére. 
 

Tar Károly 
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Oslói hírek 
2014 március 1. - szeptember 15. 

Szerkeszti: Kovács F-erenc 
 
 
* Csincsele gyermekfoglalkozások Oslóban: Játék, ének, mese, mondókák, színjátszás, 
kézműveskedés stb. 
A norvégiai Magyarok Baráti Köre Csincsele gyermekcsoportja két évtizede alakult. A 
kezdeti hagyományokat tovább víve és folyamatosan megújítva, jelenleg három önkén-
tes pedagógus foglalkozik korcsoportonként a gyermekekkel.  
Két-három hetenként találkoznak Oslóban, mindig szombaton 11 és 13 óra között. To-
vábbi információ: http://www.mbk-norvegia.no/search/label/Gyermekeknek-M 
Elérhetőségük: csincsele@gmail.com vagy a magyarok.norvegia@gmail.com címen. 
Március 8-ra, 29-re és április 12-re az alábbi felhívásokat tették közzé: 
Kedves Kicsik és Nagyok! Szeretettel hívunk Titeket a bogerudi nyitott oviba 
csincselézni, hogy együtt emlékezhessünk meg az 1848. március 15-i eseményekről. 
Beszélgetünk, éneklünk, játszunk korcsoportok szerint, majd magyar zászlót és csákót 
készítünk együtt. A legkisebbek ölbeli mondókázása sem marad el! Szeretettel hívunk 
Titeket tavaszköszöntő foglalkozásunkra 2014. március 29-én (szombat) 11 órától a 
Német Evangélikus Gyülekezet termébe. A legkisebbeket ölbeli mondókázásra hívjuk, a 
nagyobbakat és legnagyobbakat meseolvasásra, versmondásra és beszélgetésre. Az alka-
lom második felében kézműveskedés lesz a tavasz jegyében. Nemsokára húsvét, így 
izgalmas kincs- és tojáskeresésre hívunk Titeket. Találkozó a Thaulow óvoda udvarán 
(Fridtjof Nansensv 18, 0368 Oslo). A kincskeresésben megfáradtakat grillezett ételek 
várják, ezért hozzatok magatokkal grillt és sütnivalót! (Rossz idő esetén az oviban lesz a 
foglalkozás.) 
* Norvég filmekkel és irodalommal várta a tavaszt a budapesti Örökmozgó Filmmúze-
um. 2014. február 27. és március 2. között Magyarországon elsőként rendezett norvég 
tematikus filmfesztivált a Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MANDA) által működ-
tetett rangos művész mozi. Az utóbbi öt év norvég filmterméséből válogató seregszemle 
illeszkedett az Örökmozgó Filmmúzeum tematikus sorozatába. Gergely Klára Gabriella, 
az örökmozgó Filmmúzeum műsorigazgatója tájékoztatása szerint:   „A filmnapok a 
kortárs Norvégiát hozzák közelebb a magyar közönséghez. A bemutatott hét játékfilm-
ből négy dráma (Limbo; Oslo, augusztus; Vegas; Nagykutya) foglalkozik jellemzően 
skandináv módon a nemcsak skandinávokat izgató kérdésekkel – a családon belüli vi-
szonyokkal, az emberi kapcsolatokkal, vagy éppen ezek hiányával, a magánnyal. A hu-
mor és izgalom sem hiányozhat a palettáról – két vígjáték (King Curling, Pasiból lett 
férfi) és egy thriller (Fejvadászok) is látható majd a könnyedebb műfajok kedvelői szá-
mára. Egy önvallomásos dokumentumfilm (Anyám titka) és egy magyar úti film 
(Norvégia két tételben) segítségével fejthetjük meg, hogyan gondolkodnak a Sarkkör 
felett élők önmagukról, és mi róluk. A gyerekek számára is lesz meglepetés: az Örök-
mozgó Gyerekklub keretében láthatják a Barátom, Knerten című családi filmet.  
A négynapos fesztiválhoz egy irodalmi esemény kapcsolódik. Március 1-jén, szombaton 
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a 17 órától látható, Kjell Askildsen norvég íróról 
szóló portréfilm után a MŰÚT irodalmi, művészeti 
és kritikai folyóirat itt mutatja be 2014. téli számát, 
amelyben jelentős szerepet kap a kortárs norvég rö-
vidpróza. Az antológia áttekintést nyújt a norvég 
irodalom jelenlegi vonulatairól, a hagyományoktól a 
friss hangokig, a nagy öregektől az egykötetes fiatal 
írókig.” 
* A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) március 
15-i ünnepi estjén Ady/Petőfi címmel Katona László 
és Kovács Krisztián adott műsort.  
(A Nézőművészeti főiskola című előadást 2004-ben 
Árkosi Árpád rendezővel és Tasnádi Árpád íróval 
Mucsi Zoltán, Katona László és Scherer Péter hozta 
létre. A lassan 230 előadást megélt produkcióban két 
állástalan színész (Mucsi és Scherer) csinálnak egy 
főiskolát, ahol a nézőket újra megtanítják nézni. A 
darab címét az adta, hogy a felsorolt alkotók egyike 
sem járt a Színművészeti Főiskolára, így a tagok közt 
szállóigévé lett, hogy „hivatásos nézőművészek”, 
vagyis a nézéshez értenek igazán. Ez és az előadás 
sikere adta az ötletet, hogy a közösen alapított cég-
nek is ez legyen a neve. Gyulai Eszter dramaturggal 
kiegészülve 2009-ben Nézőművészeti Kft. néven egy 
kis önálló társulat jött létre, jelen pillanatban hat saját 

tulajdonú elő-
adással. Ezek a 
Nézőművészeti 
főiskola, A fajok 
eredete és A 
gondnok, vala-
mint még há-
rom, Scherer 
Péter rendezte 
ifjúsági darab: A 
gyáva, a Vakság 
és az Ady/
Petőfi.) -MBK 
megh.- 
Az előadás után 
Magyarország 
oslói nagykövet-
sége adott foga-
dást, majd Czi-
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gány Gabriella és Péter 
vezetésével táncház zárta 
a rendezvényt. 
* Március 16.-án újból 
volt teremfoci a lelkes 
magyar labdaszeretők-
nek. 
* Március 20.-án az oslói 
magyar nagykövetségen 
Martonyi János külügy-
miniszter tartott beszá-
molót napjaink kül- és 
belpolitikai kérdéseiről. 
Az előadás után Je-
szenszky Géza nagykö-

vet megnyitotta a ”Visegrád 1335-1991-2013” c. vándorkiállítást.  
* Március 21-én és 23-án vetítették az Eurodok 2014 c. oslói filmfesztivál keretében a 
Szerelempatak c. filmet. Sós Ágnes rendezése egy sajátos hangvételű dokumentumfilm 
a szerelemről és a vágyakozásról, amely a romániai vidéken egy magyar ajkú falucská-
ban készült, és szereplői felett már jócskán elszállt az idő. A mélyen érzelmes, helyen-
ként sokkoló és szabad szájú alkotás a 80 év feletti, javíthatatlan romantikus Feri szerel-
mi kalandjait követi nyomon a falubéli asszonyokkal, akik legintimebb gondolataikat és 
álmaikat fedik fel a kamerának. A Szerelempatak mulatságos, meglepő és szívmelenge-
tő; azt mutatja be, hogy egy letűnt kor szerelmi játékai és románcai miként virágzanak 
még ma is egy távoli vidéki faluban. 
* Gryllus Vilmos gyermekkoncertje volt március 22.-én az oslói Amerikai Lutheránus 
templom közösségi termében. Bebizonyosodott, hogy lelkes ifjú szülők önálló kezdemé-
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nyezésére, és szervezésé-
ben, valamint az oslói 
magyar nagykövetség 
támogatásával egészen 
nagy eseményt is lehet 
kerekíteni e távoli észa-
kon. 
* Gryllus Dániel és Vil-
mos, a Magyar Örökség 
Díjjal kitüntetett, 45 éves 
Kaláka együttes alapítói, 
március 24.-én tartottak 
beszélgetéssel egybekö-
tött zenés estet az oslói 
magyar nagykövetségen. 
Részletek hangzottak fel 
a Volt egyszer egy kis 

zsidó c. Kányádi fordította albumukból  
Kányádi Sándor költő Romániában, az erdélyi Nagygalambfán született 1929-ben. A 
falu egyaránt otthont adott székelyeknek, örményeknek, zsidóknak, akiknek kultúrája, 
zenéje, költészete, hagyományai az együttélés során erősen hatottak egymásra. 1944-ben, 
az akkor már Magyarországhoz tartozó településről is elszállították a zsidó lakosokat. 
Először csak gettóba, majd marhavagonban Auschwitzba vitték őket. Többségük nem 
tért vissza sosem. 
Kányádi Sándor már ismert művészként döntött úgy, hogy emléket állít a szülőfalujából 
elhurcolt zsidóknak: magyarra fordította az általa ismert, jiddis nyelvű verseket. Ezek a 
versei nyomtatásban is olvashatóak. A költő szerint "nincs tiszta etnikum sehol a vilá-
gon, s kiváltképpen itt a mi tájainkon. De van valami, ami a zsidó arcot mégis megkülön-
bözteti a többitől, ez a zsidó tekintet, mely több évszázados riadalmat, rettegést örökít át 
még a keveredett zsidók szemébe is. A jiddis népköltészet sok hasonlóságot mutat azo-
kéval, akikkel századokon át együtt éltek. Sajátossága ennek a népköltészetnek, éppen a 
tekintete. A tragikusan fájdalmastól a csúfondároson át az érzelmesig, sőt az érzelgősig 
őriz magában valami közöset, egyénit, ha úgy tetszik zsidósat. Ez teszi, számomra lega-
lábbis, külön értékké. És egyben közös értékké. Hozzátartozik e táj több évszázadra visz-
szamenő történelméhez, kultúrtörténetéhez. 
Sándor bácsi azonban többre is vállalkozott. 1988-ban a még kéziratban lévő versfordítá-
saival, és azzal az ötlettel kereste meg Gryllus Dánielt, hogy ezeknek a verseknek vissza 
kellene adni a dallamukat. Dániel fivérével, Vilmossal együtt leporolta a meglévő kottá-
kat, amelyek ezeknek a jiddis daloknak, verseknek az Almási István kolozsvári népzene-
kutató által lejegyzett dallamait őrizte. Így született meg az a műsor, amely a volt egy-
szer egy kis zsidó címet viselte. Kisbetűvel, ahogyan az eredeti versek is ránk maradtak. 
Ez a produkció ismertette meg egy szélesebb közönséggel a tradicionális zsidó dallamo-
kat. A hallgatóságot sikerült olyannyira lenyűgözni, hogy az azonosság: magyar és zsidó 
érzület összecsendülhetett. Két népiesség - mondta Mezei András 1999 áprilisában a 
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műsorról, amelynek zenei anyagából televíziós változat is készült. - A volt egyszer egy 
kis zsidó épp ezért, éppen így hordozhatta a részvét és a szeretet konzerválható lehetősé-
geit. A szó embere dadogásra van ítélve. Azt a csodát, amit a Gryllus fivérek és Kányádi 
Sándor hozott, nem megmagyarázni, de megélni kell.—Pécsi Tibor 
* Április 1-én Bolond(os) filmnap volt az oslói magyar nagykövetségen. A Filmklub 
vezetője, Kovács Ferenc egy kellemes, 2 órás repülésre invitálta a repülőgép belsőnek 
berendezett teremben elhelyezkedő ”utasokat”. Egy mókás kisfilmen 
”gyermeksztyuvik” mutatták be a biztonsági öv, oxigénmaszk, és vészcsúszdák haszná-
latát. S közben, valóságban immár, a nagykövetség munkatársai bort és üdítőt szolgáltak 
fel, majd egy adag szórakoztató filmrészlet után (Kabos Gyula, Latabárok, Salamon 
Béla) harapnivalót és marcipánszeletet is szervíroztak. A tombolán egy kétszemélyes 
oslói színházbelépőt lehetett nyerni, majd mindenki választhatott a belépőként beszedett, 
szépen csomagolt könyvekből. 
* Magyar szakemberek és diákok hálózati találkozója volt 2014. április 3-án az oslói 
magyar nagykövetségen. Az est témája nagyon aktuális volt, és sok tagot érdekelt és 
személyesen is érintett: Job market in Norway – facts, trends, tips and advice. Az elő-
adók Marinella van Welsenes és Niklas Lerner voltak. Marinella az EURES (European 
Employment Services) tanácsadója, Niklas az innovatív Instracuit mobil „Talent 
pipeline” applikáció vállalkozás alapítója. Mindketten többéves tapasztalattal, háttérrel 
és kapcsolati hálóval rendelkeznek a toborzás területén.  
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* Április 5-én nyitotta 
meg Dr. Jeszenszky Géza 
oslói magyar nagykövet 
Røkenes Erzsébet ikon- és 
egyéb alkotásait bemutató 
kiállítását. 
 * Április 12-én Ódor 
László egyetemi tanár, 
korábbi berni nagykövet, 
a stuttgarti Magyar Intézet 
volt igazgatója tartott 
előadást az oslói magyar 
nagykövetségen Magyar-
ként élni idegenben – egy 
nyelvész-diplomata ta-
pasztalatai címmel. Nagy 
siker övezte a közvetlen 
hangú, ugyanakkor tartal-
mas és érdekes beszámo-
lót. 
Az előadó – repülőútján 
hazamenet – jegyezte le 
az alábbiakat: „Vasárnap 
viccesen és könnyedén 
beszéltem halálosan ko-
moly, személyes, sorsfor-
dító dolgokról, de tudtam, 
hogy nyitott vagy nyíló 
sebekben vájkálok, még 
akkor is, ha a huszonegy-
néhány fős hallgatóság 

nem óhajt sorsáról, mulasztásairól tudomást venni. Mély meggyőződésem, hogy arra 
születtünk, hogy ki-ki a maga sorsát élje, ahova született. Mindenkinek valamiféle hasz-
nossági kódot kell betöltenie, ami csak ritka esetben érthető a világ egy másik részén, 
még akkor is, ha pillanatnyilag számunkra hasznosabb is, ha máshol élünk. Az idegen-
ség miatti idegbaj a sors legtermészetesebb és egészséges jelzése arra, hogy vigyázz, 
elhibázod az életedet. Az egyetlen életedet, amelyet úgy kell leélned, mint egy méhecs-
kének, akinek egyetlen dolga van a létben: hogy beporozza azt a virágot. Azt az egyetlen 
lehetséges virágot! Aki nem így él, önző pancser, esélye sincs a boldogságra!” 
* Az április 24-27-e között lezajlott XXI. Nemzetközi Könyvfesztiválra Kunszenti Ág-
nes és Kovács Ferenc fordításában két norvég kiadvány jelent meg a Pont és a Napkút 
Kiadónál. Az apaszerep története Norvégiában Jørgen Lorentzen irodalmár tudományos 
ismeretterjesztő műve, míg a Jégszivárvány c. drámaantológi hat kortárs drámaíró alko-
tása. Jørgen mellett Maria Tryti Vennerød és Tore Vagn Lid drámaíró, a fordítók, vala-
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mint a fordításokat az eredeti szövegekkel egybevető Kunszenti-Kovács Dávid is részt 
vett a Könyvfesztivál programjain, iskolai író-olvasó találkozókon, könyvtári könyvbe-
mutatókon. A budapesti Nemzeti Színház két drámából készített egész estés előadást a 
kaposvári és budapesti színinövendékek közreműködésével. A négy napos zsúfolt prog-
ram minden percét Kovács Ferenc szervezte meg Oslóból és vezényelte le a budapesti 
helyszíneken.  
* Május 9-én Bordás Mária (szoprán) és Gál Emese Diána (hárfa) adott koncertet Osló-
ban. A programban többek között Bach-Gounod, Kodály, Schubert és Verdi művei sze-
repeltek. 
* Adománygyűjtő koncert és azt követően fogadás volt 2014. május 10-én az oslói ma-
gyar nagykövetségen. Közreműködtek: Bordás Mária – ének, Utasi Noémi – zongora, 
Gál Emese – hárfa, Ilmi-Åse Mathiesen Palm – zongora és Joseph Angyal – hegedű. 
A befolyt adományokból a Nagykövetség zongorát vásárolt. Köszönet illeti a térítés 
nélkül fellépő művészeket és a szervezőket. 
* Hangvadászok – ezzel az elmés elnevezéssel – kreatív zeneóvodai foglakozásokat 

indított Oslóban Gyárfás 
Levente (zenepedagógus, 
zongorista, karnagy) és 
Molnár Zsolt (dobos, 
perkuciós hangszereken és 
vibrafonon játszik). 3-8 
éves gyerekeket vártak 
május 10-ére, 24-ére és 31
-ére: ”programunk magába 
foglal minden olyan társas 
vagy egyéni aktivitást, 
produkciót, amely kreati-
vitásra, tanulásra ösztönzi 
a gyereket játékos zenén 
keresztül. Alapanyagát 
tekintve a magyar folklór 
kincsestárából merítünk 
éneket, mondókát, nem 
véletlenül verset, népme-
sét, mely tisztán tolmá-
csolja az ének-vers nem-
csak dallamvonalát, vers-
ritmusát, hanem teljes ké-
pet nyújt annak hangulatá-
ról is.” 
* Az MBK Gyermekrajz 
pályázatot hirdetett május 
10-i beadási határidővel. 
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* Május 25-én Gyermeknapi rendezvény volt az MBK szervezésében. Az első műsor-
számban a színjátszó csoport Mag Mária rendezésében Lázár Ervin Négyszögletű kerek 
erdő c. művét mutatta be. Ezt játékos vetélkedő követte. A korábban meghírdetett gyer-
mekrajz pályázat alkotásaiból megnyílt kiállításon a legszebb művek alkotóit megjutal-
mazták. Volt arcfestés, kézműves foglalkozás, zongora- és fuvolajáték, ének, táncház és 
büfé. 
* Immáron 85. alkalommal szervezték meg az Ünnepi Könyvhetet és hozzá kapcsolódó-
an a 13. Gyermekkönyvnapokat Budapesten. A több mint nyolc évtizedes múltra vissza-
tekintő, Európában is egyedülálló irodalmi és könyves rendezvényhez az elmúlt két évti-
zedben egyre több vidéki város, település, s fővárosi kerület is csatlakozott, s a romániai 
magyar partnerszervezettel együttműködve van már magyar könyvhét Erdélyben, Ko-
lozsvárott, s a Partiumban, Aradon is. A budapesti Vörösmarty téri központi rendez-
vénnyel egy napon az idén is volt vidéki, országos megnyitó, Szegeden. A budapesti 
központi rendezvényt június 12-én a Kossuth-díjas Spiró György író, a szegedit pedig az 
ugyancsak Kossuth-díjas Végel László nyitotta meg. A Pont ill. a Napkút Kiadó sátrá-
ban összesen hat alkalommal dedikálta az idén és korábban megjelent fordításköteteit 
Kunszenti Ágnes és Kovács Ferenc. Utóbbi saját novelláskötetét (Krúdy-kalucsni, 
Hamsun-köpönyeg, Napkút, 2013), és Gaál Zoltánnal közösen írt versösszeállítását (Fák 
egymás között, Ághegy könyvek, 2014) is sokan keresték. 
* Elveszítettük a XX. századot? Hogyan lehet kitörni a balsorsból? címmel Dr. Je-
szenszky Géza nagykövet, egyetemi magántanár tartott előadást az oslói magyar nagy-
követségen 2014. június 4-én. 
“Idén emlékezünk az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára. E szörnyű és értel-
metlen vérontás nélkül ma biztosan jóval nagyobb lenne a magyarság létszáma, Magya-
rország határai tágabbak lennének, nem lett volna II. világháború, nem szállja meg ha-
zánkat a náci Németország, nem ölik meg fél millió honfitársunkat Auschwitzban, nincs 
szovjet megszállás és kommunizmus. Hogyan és miért történt meg mindez velünk, ma-
gyarokkal, erről szól a Trianoni Békeszerződés aláírásának 94. évfordulóján és a Nem-
zeti Összetartozás Napján tartott, korabeli filmfelvételekkel illusztrált előadás.” (J.G.) 
* Lovagtalálkozó Túrkevén: dr. Szabó Zoltán, Túrkeve polgármestere, a magyar és 
egyetemes kultúra lovagja emígyen vezette be a rendezvénysorozatot: “A városban 
2004. július 7-én alakult meg a lovagrend, ennek épp tíz éve. Mondhatni a tettes vissza-
tér a tett színhelyére, a tíz éves jubileumot ennek okán Túrkevén tartjuk. Közel félszáz 
fő vesz részt a három napos programon. Európa több országából, Norvégiából is érkez-
nek ez alkalomból vendégek, lovagtársaim és családtagjaik. Így turisztikai esemény is a 
találkozó a város számára. Péntek este egy közös vacsora során emlékeztünk a tíz éves 
tevékenységre. A program során Darabán János és Rosengart Béla – mindketten a ma-
gyar kultúra lovagja – kiállítását is meg lehet tekinteni. A kiállítást Nick Ferenc, a Fal-
vak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitja meg. Szombaton jubileumi ta-
nácskozás keretében emlékezünk lovagtársainkra, majd ellátogatunk Ecseg-pusztára 
lovaskocsikkal, dr. Balogh János ökológus professzor emlékhelyére. A pusztán fo-
gyasztjuk el az ebédet, este pedig részt veszünk a Múzeumok éjszakája túrkevei prog-
ramján, ahol a Finta múzeum-kerti szabadtéri színpadon, a szokásos köszöntők után, a 
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Túrkevei Ifjú Tehetségek Társulata ad elő musical részleteket, majd a korábban lezajlott 
tehetségkutató verseny helyezettjei is bemutatkozhatnak. A program után a 
provizorikusan felállított fafűtésű kemencében sütik a kenyérlángost. Rávalót az önkén-
tes asszonyi kezek tálalják: sonkát, kolbászt, szalonnát, hagymát, paradicsomot, papri-
kát. A múzem igazgatója éjszakai tárlatvezetésével megismerjük a régió történelmét, a 
puszta világát s a 3 Finta testvérek szobrait. A vasárnapi szentmisén, majd a református  
istentiszteleten veszünk rész. Utána lovaskocsin bejárjuk Túrkevét, megnézzük neveze-
tes épületeit, a szoborparkokat, a temetőkertet.” Túrkevén egy önzetlen közösség tagjai 
találkoztak, akik képesek voltak örülni egymás sikereinek. Sok-sok köszönettel tarto-
zunk a szervezőknek, de elsősorban is dr. Szabó Zoltán polgármesternek és feleségének. 
* Június 15-én tartotta Nyárköszöntés az oslói botanikus kertben címmel hirdetett ren-
dezvényét a norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK). Piknikre, közös játékra, vetélke-
dőre invitáltak kicsiket és nagyokat. 
* Június 22-én Bordás Mária (szoprán) és Utasi Noémi (zongora) koncertezett Oslóban. 
Programjuk így alakult: Bizet:  Carmen – Habanera, Dvořák: Rusalka – Rusalkas sang 
til månen, Medtner: Skazki – Fairy tales Op.26. No. 1., Puccini: Tosca – Vissi d`arte, 
Medtner: Skazki – Fairy tales Op. 26. No.3., Mascagni: Cavalleria Rusticana – Voi lo 
sapete, Stolz: Der Favorit – Du sollst der Keiser meiner Seele sein, Liszt: Rigoletto – 
parafrase, Puccini: Gianni Schicchi – O mio babbino caro, Lehár: Giuditta -– Meine 
Lippen sie küssen so heiss, Gershwin: Porgy and Bess – Summertime, Lehár: Cigány-
szerelem – Ilona csárdása 
* A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 2014. 
január 25-26.-án tartotta kibővített elnökségi ülését. A napirenden olyan fontos témák 
szerepeltek, mint az őszi választási közgyűlés előkészítése, a XIII. “Kufsteini” tanácsko-
zás, a Kőrösi Csoma Sándor Program, a Julianus Program, oktatási kérdések, ezen belül 
az Őrszavak c. online lap fejlesztése, új egyesületek felvételi kérelmei stb. Norvégiát a 
Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) elnökasszonya, dr. Nagy Lucia Mária képviselte. 
Szeptemberben tisztújító közgyűlést tart a NYEOMSZSZ. Ez alkalommal nyer hivatalo-

san is felvételt az 
oslói székhelyű 
Norvég-Magyar 
Egyesület 
(NUFO). 
* Augusztus 20.-
án, Szent István 
királyunk ünnepe 
alkalmából, elő-
adás és fogadás 
volt az oslói ma-
gyar nagykövetsé-
gen. ”Kedves 
Honfitársak! Ta-
valy az ezeréves 
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Magyar Állam sorsának fölidézésével emlékeztünk meg Szent István királyunk ünnepé-
ről. Idén, a sopronpusztai Páneurópai Piknik 25. évfordulóján, Magyarországnak a kom-
munista dominók ledöntésében vitt világtörténelmi szerepének szóban és képben történő 
bemutatása lesz a program.  

 
Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A 
keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Az alkot-
mányosság, a jogállamiság napja. 
Géza fejedelem örökösének és utódjának Vajkot jelölte ki, aki a keresztségben az István 
nevet kapta (István, görögül Sztephanosz azt jelenti: „koszorú, korona”). Géza tehát 
szakított a trónöröklés szeniorátusi rendszerével, amelyben a legidősebb férfirokonra 
száll a hatalom. A hagyományos öröklődési rend szerint a Somogy-vidék urának, Kop-
pánynak kellett volna Géza örökébe lépni, így nem csoda, hogy Istvánnak 997-es 
trónralépése után először vele kellett megküzdenie. 
A XIX. század második felében kezdett kialakulni a Szent István kultusz lényeges ele-
me, a Szent Jobb ereklyéjének körmeneten való körülhordozása. Ez a szokás amúgy az 
ereklyekultuszhoz szervesen hozzátartozik; a Szent Jobbal kapcsolatban valószínűleg 
azért jelentkezett viszonylag későn, mivel nem egy állandó helyen őrizték, sőt folyton 
az eltűnésétől, elrablásától rettegtek. A körmenetek a várkápolnabeli őrzés idején kez-
dődtek meg: 1862-től a ma is használt Lippert-féle rekeszzománcos ereklyetartóban 
vitték a Szent Jobbot a Mátyás-templomig és vissza. 
Magyarországszerte ünnepségekkel, kulturális eseményekkel, Budapesten augusztus 20-
án este tűzijátékkal emlékezünk István király A.D. 1000-ben történt megkoronázására, a 
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kereszténység fölvételére, az állam megszervezésére. 
Az oslói nagykövetségen augusztus 20-án este 6 órakor kezdődő fogadás keretében a 
rendszerváltozás fontos mozzanatáról, a keletnémetek kimenekülését lehetővé tevő Pá-
neurópai Piknik 25. évfordulójáról is megemlékezik Jeszenszky Géza nagykövet, és 

filmen 
idézzük föl 
a történte-
ket.” (J.G.) 
 
* Szent 
István-napi 
ünnepséget 
tartott au-
gusztus 23.
-án a nor-
végiai Ma-
gyarok 
Baráti Kö-
re (NBK). 
A műsor-
ban a kö-
vetkező 
programok 
szerepel-

tek:  
Verses összeállítás, közreműködtek: Balog Anita, Bendes Rita, Borsos Ibolya, Paragi 
Beáta. Koncert magyar szerzők műveiből, előadták: Nagy Gábor (zongora), Gáspár Tün-
de (ének). Mezőségi táncok, bemutatták: Czigány Péter és Czigány Gabriella. A műsor 
után táncház volt a néptáncosok vezetésével. 
Gáspár Tünde operaénekes a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián diplomázott ének-
művész szakon. Részt vett Montserrat Caballé, Janet Perry, Georgeta Stoleriu, Marton 
Éva és Walter Moore mesterkurzusain. Európa számos városában koncertezett férjével, 
Nagy Gábor zongoraművésszel. Jelenleg a malmöi operaház tagja. Nagy Gábor zongo-
raművész a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett zongoraművész és tanár 
diplomát. Ezt követően egyetemi tanársegéd volt, majd a Budapesti Operettszínház ve-
zető zenei munkatársa és zenei konzulense lett. Részt vett a Londoni Liszt Társaság kon-
certjein és a New York-i IKI Festival ösztöndíjasa. Jelenleg a Norvég Zeneakadémia 
hallgatója. 

 
KATOLIKUS HÍREK OSLO 

http://www.nufo.no/makao 
(az Életünk norvégiai melléklete 2014. július-augusztus) 

 
Magyar nyelvű Rózsafüzér: 
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Júliusban a Szentségimádással egybekötött magyar nyelvű Rózsafüzért legközelebb 4-én 
imádkozzuk este 18:45-kor az Árpád házi Szt. Erzsébet nővéreinek kápolnájában (cím: 
St. Elisabethhjemmet, Munkerudveien 52., Nordstand, Oslo). A következő összejövete-
lünk augusztus első péntekén, 1-én lesz ugyanitt. Augusztusban 22-én, pénteken 18 óra-
kor is itt találkozhatunk. Keresztes Andor, beremendi plébános atya (Szép Attila atya 
ismerőse), már itt lesz 22-én, így valószínűleg magyar misével és Szentségimádással 
egybekötött Rózsafüzért mondunk az Elisabethhjemmets kápolnájában, amire mindenkit 
szeretettel meghívunk. 
 

A hónapok ünnepei: 
 
- Július 31-én Szent Ignác napja lesz (1491-1556). A jezsuita 
szerzetesrend alapítója és a szentignáci lelkigyakorlatok atyja. 450 
éve az általa kidolgozott lelkigyakorlatok adják a legjobban 
kidolgozott módszert a lelki élet fejlődéséhez. Benne "...meg kell látnunk a tanítás mély-
ségét, a belőle forrásozó lelki gazdagságot, és gyakorlati alkalmazhatóságot..." mondta 
VI. Pál pápa 1965-ben. 
- Augusztus 15-én, pénteken, a Szűzanya mennybevitelét, a magyarok 
„Nagyboldogasszonya” napját ünnepeljük. Ő a mi mennyei Anyánk, akinek Fia minden 
kérését meghallgatja. Ne felejtsük el ezt, forduljunk bizalommal hozzá!  
- Augusztus 20-a országalapító Szent István királyunk emléknapja. Ő helyezte országun-
kat a Szűzanya oltalma alá. 
Magyar pasztoráció: 
Ez alkalommal Keresztes Andor atya segítségével ünnepelhetünk magyar nyelvű Szent-
misét Szent István királyunk emléknapja alkalmából. Vasárnap, aug. 24-én du. 14:00 
órakor kezdjük a Szentmisét a Szt. József templomban (Oslo, Akersveien 4-6). Előtte 
13:00 órától lehetőség lesz szentgyónásra, majd a Szentmisét követően a 
Menighetssalban gyűlhetünk össze egy szokásos agapéra. Remélem, hogy honfitársaink 
szívesen vesznek részt az anyanyelvű Szentmisén, amire sajátos helyzetünkből kifolyó-
lag nem mindig könnyű helyet és megfelelő időt találni. Kérek mindenkit, hogy becsül-
jük meg és éljünk a lehetőségekkel! 
A magyar nyelvű pasztoráció támogatása: 
Az Életünk c. lapunk e hónapban dupla számmal jelenik meg, legközelebb szeptember-
ben küldünk újságot. Számlaszámunk: „Ungarsk sjelesorg v/Lucia Maria Nagy 1201-
.78.43646”. Ide várjuk az Életünk előfizetési díját (2014-re is 300 korona), illetve a ma-
gyar pasztorációt támogató anyagi hozzájárulásokat. Köszönjük!   Nagy Lucia Mária 
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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 Wenche, Gulyás Miklós (1938- ), Gyar-
mati 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 Enikő, 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-), Ke-
mény Ferenc (1917-2008), Kemény Kari, Kertész Judit, Kesselbauer Gyöngyvér, 
Kindal Ilona, Klein Éva, Klein György (Georg Klein, 1925-), Kovács katáng Ferenc 
(1949-), Kozák Katalin, Krisztián Attila, Kulich Károly, Kunszenti  Ágnes, 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, Molnár 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), Sza-
bó (Bancsik) Ágnes, Szalay Sándor, Szarka István (1966-), Szeles Judit (1969-), Szen-
de Stefan (1901- ), Szente Imre (1922-), Szilágyi László, Szilvássy Erika, Szűcs And-
rás, Szűts Gábor (1928-), Tamás Gellért (1963-), Tanító Béla (1942-2008), Tanító Bé-
láné, 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 Már-
ton (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, Utasi Noémi,Vadász Róbert, Vas Tamás, Vásárhelyi Me-
linda, Vető János, Vincze Iván. 

Előadóművészek 
(rendezők, dramaturgok, 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, Ölveczky Cecilia, 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 Magda (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. 
 

Fotóművészek 
(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, Imre Eszter, Jiglund Kriszti-
na, Kasza András, Kasza Ildikó, Kasza Imre (1952-), Kertész Gábor, Kiss Pál László 
(1922-2007), Kossik József, Kovács Anna Mária, Kováts Dea Judit, Kovács Emese, 
Kovács Gyula, Kovács Ferenc, Kovács Kati, Kraitz Gusztáv és Ulla Kraitz, Kuk Lász-
ló, 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, Moritz 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 ( - 
2014), 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 megjelent Lé-
lekgondozó 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 érke-
zett írásokból, lemezmelléklettel  
15. Elekes Ferenc: Éden Bádenben - kisregény és Leborult szivarvég — egysze-
rű 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 
37. Tar Károly: Est — versek 
38.Tar Károly: Kedves könyveim könyve — könyvismertetők 



 
 

Tar Károly 
Kiadásra  

(kiadóra és támogatásra)  
váró könyvei  nyomdára készen:  

 
SUMMA 

Regényes emlékirat 
A Boldog utcán túl 

Saját lábon 
Ezer kilométerekkel - 1 

 
ERDÉLYI SZÉPMÍVES CÉH   

  Emlékkönyv 
 

Pánik  
Regény 

 
Hajnalban vadnyuszik ablakom alatt  

Regény 
 

 Tar Károly TITOKTÁRa   
 Publicisztika 

 
Kedves könyveim könyve  

könyvismertetők, esszék, regények színhelyén 
 

Itt és ott   
versek, képek 

 
Száraz oázis  
négy  színjáték 

 
Ami eszembe jut  

 kisprózai írások 
 

Est  
versek 

 



Megjelent az Ághegy IX. kötete 



Képtár melléklet 



Képtár melléklet 



Képtár melléklet 



Képtár melléklet 

◄  Imre Eszter munkái  ► 



Képtár melléklet 



Képtár melléklet 

▲ Csikós Tibor munkái ► 



Képtár melléklet 



Képtár melléklet 

Csikós Tibor munkái ► 



Képtár melléklet 





Képtár melléklet 



Képtár melléklet 

 ◄  ▲ Székely János svédországi képeslapjai sorozatából 



Képtár melléklet 

Buday 
Károly 
erdélyi 
fotói 
 
▲ 
 
Cigány-
palota 
 
 
◄ 
 
Zetelaki 
lányok 



Képtár melléklet 

Buday 
Károly 
erdélyi 
fotói 
 
▲ 
 
Vajda-
hunyad 
 
 
◄ 
 
Csík-
somlyói  
hagyo-
mányőr
-zők 



Képtár melléklet 

 
Finta Arina Aisa festményei 



Képtár melléklet 



Képtár melléklet 

 
◄ Finta Arina Aisa festményei ▲ 
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