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Tar Károly versei

A magunk ünnepe

Minden napunk cikornyás ünnep.
Evés, ivás, tivornyás ének,
nagy disznóságaink talmi tora,
magunkfelejtés, cifra búbánat,
fajzott császárodásaink sora.
Felültetnek cifrázott gebéjére
a múltnak, terelgetik a szegényt:
bűnbánat takarója melegítse
nyájszellemét, s fölötte nyeregben
uralkodója messze hangzóan 
dalolja paposan lágy énekét.
„Lesz még ünnep a világon?”
A kérdés mindig, mindig a miénk,
a jelen rója az idő falára: 
az ünnep mindenkor a gazdagoké. 
Szegénynek nincs egyebe: csak tora.
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Kovács Jolán kerámiája 
Foto: Ove Hallin



Lány volt

Lelke víz
Sorsa szél
Szeme tűz
Szava fél
Élte szűz
Lépte fél 
Csókja íz

Szája mart 
Háza cseng
Karja vas
Agya reng
Feje kas
Tette leng
Szíve part 

Egyed volt
Jönne már
Virágszál
Sötét zár
Aranytál
Másra vár
Lány ki holt
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Tört hely

Folyik a tér,
kerékbe tör-
te már a szél-
tében szálló-
dában álló-
másozó tár-
saságnak jobb-
ik fele, pár-
tos tagok se-
rege, ital-
lal, sok mise-
borral, tele-
fonon kérdez-
ik, mi lesz ve-
lünk?, mind egy szá-
lig, a követ-
kező nagy kon-
ferenciá-
ig, eszünk, ve-
szünk és elve-
szünk, már nem le-
szünk, ha nem le-
szünk észnél, mi-
kor a kor kel-
leme kelle-
ne. kedvünk-
re kelve már-
most is, végül.
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Felmérés

Hasam fogy, a hajam nő 
minek nekem nagy bendő 
zsírom van még bödönnel
elfogyok a ködökkel
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Likerímek

1.
Magam ura vagyok, lundi
Hajam fura, farom dundi
Megvénültem ott és itten
Bánatimat hoztam-vittem
Mint Minoritates Mundi

1/a

Élt egy vén úr svédben, lundi.
Haja fura, fara dundi.
Öregedett otthon s itt-e?
Bánatait hozta vitte?
Mint Minoritates Mundi?
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Kovács Jolán keramikája  - Foto: Ove Hallin  



Taroltan

Tar vagyok…
Tar?
Ne tessék sziszegni!
Selypítek…
Akkor inkább mondja cz-vel!
Hogyan?
Kopacz…
Ha megütlek, mit adsz?
Pofot kapsz!
…vágsz?
Pofát!
Profánt itt, miért?
…és most!
Mást, talán!
Na mit?
Itt is ezt!
Mit?
Itt és ott!
… , is…is
… de Thar
Selypítsz?!
Sz-olok.
Traccs…
Khé
…lek
…lakk?
Ko-per
…pacz!
… pác!
…pec

… pucc
… hetsz
El-me…
… hatsz
… hetsz
Na!
Ná!
me…
má…
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… most
Brrr!

Züm-züm

Érik a szamóca
Erika mosolya
Aranyló kikelet
Hajából integet

Fogain csilingel 
Szavával kilincsel
Ajtaját kitárja 
Ránk ragyog világa

Fényárban kavarog
Vágyágyra csavarog
Kedvünkön áttáncol
Szívünkben viháncol

Érzelemkabóca
Félénkség kanóca
Tüzünket csiholja
Kedvünkre csókolja

Erika

Erika, Erika
Sokksávos muzsika
Érik a szamóca
Zümmög száz kabóca
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Az ember

Az ember merő 
erő
Az ember szirmos
cirmos
Az ember ketyeg
hetyeg
Az ember tönk
döng
Az ember fél
él
Az ember gagyog
ragyog
Az ember báva
gyáva
Az ember irigy 
mirigy
Az ember ír
sír
Az ember jeles
szeles
Az ember kél
fél
Az ember lő
fő
Az ember nyár
vár
Az ember okos
tokos
Az ember óra
óda
Az ember párzik
fázik
Az ember setteg
retteg
Az ember sál
száll
Az ember tél
szél
Az ember kutat
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ugat

Az ember úr
fúr
Az ember vágy
ágy
Az ember hörög
zörög
Az ember ár
vár
Az ember agy
fagy 
Az ember szalad
szabad
Az ember halad
marad
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Kovács Jolán 
kerámiája 

Foto: Ove Hallin



Summa

múltam kezét szorítom hálásan
kétszínűre  festettem magam
olcsó húsomnak híg levét agyamban
már gyermekkoromban lékelésekkel próbálta
amikor fejjel vitt a cementkorlát sarkának
és a játszótársam által egyensúlyozott 
jégtörő vasával jól fejbekólintott
később jött meg az eszem, 
háború volt a második világégés
késtek a buszok és a vonatok, 
későn érővé váltam magam is
négy szülő alatt cseperedtem anyátlanul
pad alatti szeretett huzatban 
páromtól vártam az anyait 
miközben megszokásból anyává tettem
családom szétverte a szekus akarat
múltam vigyázta besúgó nem lettem
vörös káderlapom ellenére magamban ellenálló
hálásan köszönöm nyugtalanságommal 
sakkozom ráérősen régi barátom ő
levett kalappal áll a velem történtek fölött
ketten figyeljük miként öregszik 
segítségemmel szépülve múltam
a mindig mostohának öltözött jelenben
a ki tudja hányadik világháború idején
ki múltjával hálásan szorít kezet 
mert szokásból a megalkuvással ténfereg
a sír előtt visszasírni mit lehet
köszönet érte, hát köszönet, 
nem kellet volna, igazán nem kellett volna
de mást nem lehet, mást már nem tehet
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Compendium 

aki fél, félig él
tudatod épp henyél 
miért, mitől, kitől?
értelmed cölöpje rendre kidől, miközben rengeteg urad előtt lehajtott fejed

élted tanít, hevít
múltra jövőt kerít
miért, kiért, hova?
csábít: ne csüggedj soha, hiába nem élt még senki, képzelj magadnak túlvilágot 

bíztat, és rekeszt a kereszt alatt virtuális malaszt, félelemben taposott fél életet
a lélek lélegzet
elszáll, befellegzett
nem egyéb: sima sál

félszed génbe írva
elkísér a  sírba
élted fél, ha félted, 
bátorság az Isten, ha kell, segítve segítsen minden félő ember rajtad és rajtam is
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Kovács Jolán keramikája  - Foto: Ove Hallin  



Bodor Zsuzsanna
Tűzzománc munkája 
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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/

A fiam halála*

A fiam halálával haltam magam is. Csodálkozva tapasztaltam, hogy, mint máskor, reg-
gel hatkor kelek, gépiesen megteszek mindent, mint azelőtt, este fáradtan dőlök ágyba, 
napról-napra zsibbadtan folytatom taposómalom életem. Addigi életemben valahogyan 
elkerült a félelem, a fiam halála után nem fogott rajtam, életemben nem következhetett 
nagyobb fájdalom. Élő halottnak hittem magam, akinek nem árthat semmi, megköny-
nyebbülés lehet akármilyen baleset, nem fenyegethet a hatalom, szíjat hasíthatnak a 
hátamból, rugdoshatnak, testem, lelkem darabokra hasíthatják, minden törvényen kívül 
állok. Álmatlan kínos éjszakák következtek. Éjfél után holdkórosként jártam a temetőt, 
órákig ültem a fiam behavazott sírjánál, töprengtem, mit rontottam el, miért nem voltam 
képes megelőzni a bajt. Nappal, fiam levelezésére építve regényt írtam Az ismert katona
címmel. Sírkövére, kérésemre, egy öreg kőfaragó rovással ezt gránitba véste. A szer-
kesztőség kíméletből megengedte, hogy otthonülő feladatként a viselkedésjavító rova-
tunkat lássam el anyagokkal. Ekkor jött az ötlet, hogy Illemszótárt alkossak. Évszáza-
dokra visszatekintve felhasználtam ehhez az erdélyi nagyjaink szövegeit és a polgári 
illem minden fellelhető kézikönyveit. Segített ebben lányom és a rendszerezésben kitű-
nő Bendel Józsi is. A Feleki fivérek gyakran látogattak. A desinger Károllyal lakásbe-
rendezéshez tanácsadó-, Istvánnal pedig másfél esztendőn át pedig fotórovatunk szöve-
geit írtam. 
Fiam „regénye„ két évvel később csak cenzúrázva jelenhetett meg. Feleki Károly a 
fiam utolsó, stilizált fényképét másolta a borítón látható filmszalagra. 
A mottóként választott Illyés Gyula és Lászlóffy Csaba idézeteket is törölték: 

„Pedig mint kizöldült vetés
még te szorulnál védelemre
nagy manőver ez – a jövőt
idézik fenyegetve
zabszemlelkű zupás 
őrmesterek  a békében
te vagy a hadisarc
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.....................

ne hidd hogy az leszel
ami lehetnél
szaros újonc vagy egy rühes
reményű entellektüel
a képedre van írva
egy kis masírozás
s a sarkadból genny robban
apád anyád mire megérti
belerokkan”

Lászlóffy Csaba: Rekviem T. Zs.-ért

„Higgyétek, hogy a halál legyőzhető, ha én, lám elestem is.”

Illyés Gyula

…………………………………………………………………………………………

A tehergépkocsi a négy hátsó kerekével felhajtott a vasúti sínre, hogy közelebb kerüljön 
a tehervagon feketén tátongó szájához. Az apa felismerte a helyszínt: a vasúti csomó-
pont állomásán. Járt fönn az irányítótoronyban, ahol villanyfényes vonalkák és minden-
féle számok és betűk mutatják az állomásra érkező vonatok helyét. A barátja szólt a 
vonatirányítónak, hogy az állomásépület magasságába engedje a második vagont, és 
amíg a kirakodás tart, ne engedjen szerelvényt az első vágányra. Aztán visszatértek a 
váróterembe. Az apa nem érezte a váróterem hányásszagát. Fázott. Mozdulatlanul ült a 
fapadon. Mellette nyugdíjazás előtt álló őrnagy a felesége halálát mesélte. Az apa nem 
értette, miért éppen neki mondja el a szomorú történetet. Az asszony rákos volt, minden 
elképzelhetőt megpróbáltak, rengeteg orvosságot beletömtek, mégsem segíthettek rajta. 
„Valakinek csak el kell hogy mondja” – gondolta az apa, és nem a férfit, hanem az is-
meretlen asszonyt sajnálta. Mielőtt az őrnagy részletekbe bocsátkozhatott volna, az apa 
felállt, elballagott az üveges ajtóig, és kinézett az éjszakába. Látta. hogy akár egy tar-
tályhajó, lassan és megborzongtatóan egy szennyes tehervagon úszik be az állomás 
előtti térre. Idős vasutas nyitja az ajtaját. Lámpája ide-oda imbolyog a sötétségben. 
Fiúk jönnek, és óriási ládát emelnek le a vagonból.
– Csak lassan! – figyelmezteti őket a gépkocsivezető. – Csak lassan!
Az apa látta, hogy ezek a fiával egyidős fiúk erőtlenek, nyápicok. A láda valóban nagy 
volt, és nem nekik való. Indult segítségükre, de a barátja visszatartotta. Elébe tarbont 
karral megállítatta. A láda ólomból volt. Körvonalai elmosódtak a sötétben. Barátja 
karja ólomnehéz. A láda a vagonnál is nagyobb.
Valaki kinyitotta a kocsi ajtaját, és besegítette az ülésre. Az apa csodálkozva vette ész-
re, hogy nem ő vezet. Egy idegen kocsijában ült. Az idegem nagyon hasonlított az öz-
vegy őrnagyra. Az időjárásról beszélt.
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– Fekete karácsonyunk lesz… Fél évszázada nem volt ilyen enyhe telünk…
Az apa nem válaszolt. Befordultak a vasrácsos temetőkapun. Azt gondolta, jobb, ha az 
ember álmában sem beszél zöldségeket.

Fürösztgess álom, vasderes lovak
szügye párállik télben.
utolsó vágtakor
fekszünk kiterítve, test mellett test
egymást kézen fogva, s lám
sehol a pap, sehol a siratóasszonyok
jajongó hada
csak vasderes lovak vágtáznak
félreállni már nem lehet:
előttük vágtázunk vagy eltaposnak

Az apa némelykor verset álmodott. Úgy álltak egymás mellé a sorok, mint magasodó 
téglafal a kőműves keze alatt. Lüktetett, hömpölygött benne a vers. Olykor csak miután 
felébredt, és próbálta emlékezetében felidézni a sorokat, döbbent rá, hogy fáradt agya 
olvasmányélményeiből vetített ki sorokat, valamiért fontos részleteket.

Lassan, méltóságteljesen kitárult a kapu. Tudta, hogy felfelé kapaszkodó lépcsők követ-
keznek, és az előcsarnokból kétfelé, folyosókra vezet az út. A kapu fölé írt latin feliratról, 
az ajtó vastag üvegéről ráismert az iskola bejáratára. De a nyitott kapu mögött neon a 
felfelé vivő lépcsőket, hanem a fia sötétkék ruhás képét látta. A tablójukon az ismert Ady
-versrészlet:

Mi vagyunk: Jövő és Igazság,
Engesztelés és nagy ítélet,
És mi vagyunk, csak mi vagyunk
Jó Sors, ha kell, s ha nem kell: Végzet.

– Jó idézet – mondta az apa a fiának.
– Valamelyik tanárunk választotta – mondta a fiú, és látszott rajta, hogy unja, nem sze-
reti a nagy szavakat. Minden távolinak tűnt: Jövő, Igazság, Engesztelés, Ítélet, Jó Sors 
és Végzet. Az apának kedve lett volna ebbe a sok-ismeretlenes egyenletbe behelyettesíte-
ni egyet, s mást. A jövő fogalmát csakis gyermekeinek boldogulásával értette meg, az 
igazságot a maga igazságaival. Engesztelés és ítélet hidegen hagyták, a sorsot formál-
hatónak, a végzetet elkerülhetetlennek tudta. Megmutatta a fiának azt a halálfejes fedő-
lappal készült könyvet, amelynek mottóját Simone de Beauvoir Szelíd halál című művé-
ből választotta az író: „Világos lett, hogy a halál sehol, semmilyen életkorban sem vala-
milyen természetesség. Hogy mindnyájan halálra vagyunk ítélve, azt tudjuk, de ennek az 
osztályrészünknek elcsépelt általános érvénye és minden egyéni halál magányos tapasz-
talata közt nyomasztó ellentét van.” A fiú elolvasta a mottót, és utána elolvasta a köny-
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vet.
– Jó könyv – mondta az apjának. – Egy apa haláláról szól. Szomorú könyv. De azért jó 
könyv. A fiú nem látszott szomorúnak. Komoly volt.
Az apa örült, hogy az ajánlott könyv elgondolkoztatta a fiát, és úgy érezte, sikerült még 
egy lépéssel közelebb kerülniük egymáshoz.
Becsukta a súlyos iskolaajtót, és rátapasztotta a kezét. Az ajtó kifelé nyílott, mindunta-
lan kitárult. A kicsengetési kártyán látható ajtó volt. Készült összesen 8200 példányban. 
Ebből kétszáz jutott fiának. Tizennyolc éves karban ennyi barát és ismerős: kerek szám-
ban kifejezett népszerűség. Mi sincs ennél távolabb, mint a halál gondolata.

Álmainkat nem válogathatjuk. Meglepnek minket, fölemelnek és letepernek.

Valaki leemelte a koporsó fedelét. A koporsóban a fia feküdt, és lélegzetvétel nélkül 
aludt.

Az apa barátja, mozgékony, szemüveges ember, forgalomirányító a vasútnál. Állt a ko-
porsó mellett, és a megdöbbenéstől nem tudott szóhoz jutni.
„Ilyen lehet a vasutas, amikor téved. Amikor megtörtént már a vasúti szerencsétlen-
ség.”
– János! – rezzent fel a forgalmista, mint aki gondolatokban olvas. – János! Fel kell 
öltöztetni a fiút. – Szürke munkaköpenyes öregember mozdult, valahonnan a kápolna 
mélyéből jött, megállt az apa előtt, és mozdulatlan arccal, nagy lélegzetet véve, kijelen-
tette:
– A nők jelenlétében nem tudom felöltöztetni…
– Menjetek ki – mondta az apa a nőknek, és sírva bontogatni kezdte a szíjat, amivel a fia 
kezét összekötötték valamiféle ismeretlen szertartás szerint.
Az anya átadta a szürkeköpenyes embernek a fiú galambszürke ruháját, kedvenc nyak-
kendőjét és mindent, amit a ballagáskor hordott.
– A nyakkendőjét én szeretném megkötni – mondta fojtott hangon B.
– Nyakkendőjét majd ez a lány fogja megkötni! – mondta az apa, miután végre sikerült 
kibontania az erősen összehúzott szíjat. Aztán szótlanul fia lapáttenyerét nézte.
A fiú húga dühösen belerúgott a fekete, ormótlan bakancsokba.
– Ha nem mennek ki a nők, hozzá sem fogok az öltöztetéshez! – mondta szigorúan az 
ember. 
Az apa kikísérte a nőket. Átölelte őket és vitte, vitte magával. Sötétség és sajgó fájdalom 
áramlott a temető sírrengetege felől. A temető rácsos kapuján belül álltak összeborulva. 
Fölöttük csillagos volt a decemberi ég. Különös év, különös december, különös látomás.

Az apa fölnézett a csillagokra, és arra gondolt, ha nem emeli ki a koporsóból a fia sebes 
bal lábát, melynek láttán szörnyülködve-nyögve elborzadtak a körülötte állók, akkor 
most és talán mindörökre elhiszik neki, hogy egy nagyon szép, egészséges fiatalembert 
láttak mélyen aludni.
– Láttad, milyen kék az ajka? – Láttam.
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– A szívbajosoknak ilyen…
– A mi fiúnk nem szívbajos. Viszont minden bizonnyal alaposan átfázott a jéghideg víz-
ben.
– Fürdött.
– Átúszta a tavat. Oda-vissza lehet vagy másfél kilométer.
– Meggondolatlanok ezek a gyermekek.
– Egyedül úszta át. Próbára tette az erejét. Estére otthon lesz, beledugjuk a jó meleg 
vízbe…
– Szeret fürödni… Vajon mikorra érkezik? – Estére otthon lesz. Nem hagyhatta a többi-
eket. Gyalogolnak vagy tíz kilométert, és elkapják az esti buszt…
– Jó, hogy ideadta a csomagjait.
Kanyargós úton jártak. Visszafelé jöttek a hegyekből. Az út bal oldalán, lenn a mélyben 
kéken csillogott a gyűjtőtó vize. Körülötte fenyvesek, patinás sziklák és üde zöld tisztá-
sok.
„Képeslap”. Az apa egy nyár végi vasárnap délutáni autós kirándulás emlékein kérő-
dzött. Nem szerette a céltalan utakat, a csupán távolságért véghezvitt benzinfogyasztást.
Az anya a hátsó ülésen ült régi, gyerekkori barátnőjével. Az apa mellett a férj. Négyük 
barátsága házasságuk előtti. Kirándulásuknak kettős célja volt. Kocsikázni a barátok 
kedvéért, és közben meglátogatni a tóparton a barátaival sátorozó fiút.
Kanyar előtt álltak meg az út szélén, kiszálltak, és leereszkedtek a tópartra, ahol kilomé-
ter hosszan sátrak sorakoztak. A tó vizén motorcsónakok száguldottak föl s alá, vízi síe-
lőket húztak maguk után. A táborozók kiültek a meredek partra felhúzott sátrak közelé-
be. Nézték a motorcsónakok futását, vidultak a kezdő vízi sízők ügyetlenségein, amikor 
minden igyekezetük ellenére megmártóztak a pisztrángos lében. A naplemente szépnek 
ígérkezett, és az apa látta, hogy a tavat bámuló jómódú városi emberek áhítattal várják, 
hogy a nap aranykorongja a szemközti hegy mögé bukjék, és jóleső fáradtságukat, nap-
közben felforrósodott testüket enyhítse a közibük lopakodó este.
A fiút sehol sem találták.
Felkapaszkodtak az útra, beültek a kocsiba, és tovább hajtottak felfelé a hegyi úton. A 
következő tábornál sem találták a fiút, hiába kérdezősködtek utána.
Visszafordultak. A csónakosok táboránál az apa lekiáltott az útról. Hosszan, elnyújtott 
hangon szólította fiát. A tó túlsó oldalán sötét foltként fenyves állott. Mintha minden 
kiáltása után nőit volna a csend.
Aztán mintegy kétszáz méternyire, jobbra, az út és a tó közötti bokorsor alól szőke, 
szemüveges srác indult fölfelé.  Csak egyszer intett. Kopott farmernadrágot és villámzá-
ras pufajkát viselt.
– Ő az! – mondta tompán az anya.
– Ő az! – szólt kislányos örömmel az anya barátnője.
Elébe mentek. Aztán a fiú visszakísérte őket a kocsihoz, és átvette a műanyagzacskóba 
csomagolt süteményeket.
Kék volt az ajka, de nevetett. 
– Estére otthon leszek.
– Az jó! – mondta az apa, és arra gondolt, hogy általában minden vasárnap este van 



meleg vizük a tömbházban.
Kissé szédült. Azt hitte, nyitott szemmel járkál, fátylak között kering. Valaki baráti han-
gon azt magyarázta, amit nem tudott megérteni.
– Zárt város – zárt temető! Hogy nem érted?!
– A régi köveket rendre kidöntik… 
– Így is zsúfolt már ez a kert…
– Apám azt mondta, hogy legalább négyszáz éve élünk ebben a városban.
– Ez most nem számít! 
– Most mit kell tennem?
– Majd mi elintézzük. Szólunk a barátunknak, ő az igazgatójának, és így tovább. Írd 
meg a kérvényt!
– Mit kérjek? 
– Sírhelyet.
– Nekem nem kell a sírhely! 
– Muszáj!
Az apa egy irodában állt. Jött az igazgató. Az apa barátja odanyújtotta a kérvényt. Az 
igazgató aláírta. Az apa megköszönte, és kifordult az ajtón.
Kocsiba ült. A zárt temető vasrácsos kapui maguktól kinyíltak a kocsi előtt. Felrobogtak 
a dombtetőzne. A gondnok magyarázott.
– Ez itt egy száraz hely…
Az apa körülnézett, és továbbment.
– Itt források vannak. Nedves hely…
Az apa körülnézett. Úgy tűnt, a fák között látja a várast. Anyanyelvén írott sírfeliratokat 
látott. Ismerős, tiszteletet parancsoló neveket. Intett.
A sírásók sietős munkába kezdtek.

A szobában enyhe orvosságszag terjengett. A fiút estére befektették a húga szobájába. 
Már mind átestek a járványos influenzán, csak ő tartatta még magát. Lucskos ősz volt. 
Az edző kétnaponként felhajtotta a vízilabdázókat a város közepéig húzódó hegyre. Az 
erdő mellett kellett leereszkedniük, aztán átvágtak a folyó fölötti hídon, és kikötöttek a 
fedett uszodában.
– Nem fog rajta a betegség – mondta az apa. 
Néhány nap múlva furcsán fénylettek a fiú szemei.
– Lázas – állapította meg az anya, és ágyba parancsozta. Lázcsillapítót adtak neki, de 
estére mégis negyven fölé emelkedett a hőmérséklete. Újabb adag gyógyszert kapott, 
éjfél után pedig az anyja hideg vizes borogatást tett a fiú bokájára és karjára. Addig 
cserélte a borogatást, míg vissza neon húzódott a láz.
A fiú tágra nyitott szemmel, szótlanul nézte a körülötte sürgölődő szülőket.
Másnap felkelt, és időnként titokzatosan mosolygott serkenő bajuszkája alatt. Az apa 
olykor azon tűnődött, miféle álmot láthatott a fia azon a lázas éjszakán.

Az idős tanító házából egyenesen a temetőbe lépett. Kicsi, kalotaszegi temető volt, tele 
korhadó kopjafákkal.

6308                                                        Irodalom



Irodalom                                                  6309

– Szépek ezek a kopjafák – mondta az apa. 
– Szomorúságosak – szórt a barátja.
– De azért valamiért nagyon szépek – erősítette az apa, és kijelentette, hogy csináltat 
egyet, hazaviszi, és beállítja valamelyik szobasarakba.
– Nálunk faragják – sietett segítségére az idős tanító. Elvezette őket a beteg asztaloshoz.
– Diófából kellene.
– Azt lehet – mondta a mester, és közelebbről megvizsgálta a kopjafa rajzát, amelyet az 
apa barátja készített a temetőben látott sírfák mintájára.
Két hét alatt elkészült vele.
Az apa hümmögött. A mester földbe állítható kopjafát készített.
– Állnia kellene ennek a szobám sarkában nézett a faragóra.
– Azt is lehet – mondta a mester. Szeme megakadt egy görcsös szilvafa kiszáradt tör-
zsén. Két végét laposra vágta, felső részébe négyszögű mélyedést faragott, és beleállítot-
ta a kopjafát. Aztán csendesen megjegyezte:
– Szobába valót még egyet sem csináltam.
A kopjafa nehéz volt. Szilvafából készült aljáról időnként lefeszítettek egy-egy kéregda-
rabot. A látogatók így is szépnek vagy legalábbis érdekesnek tartották.

A ravatal a kápolna melletti téren áll. Szól az ünnepélyes gyászzene. A nagytemplomban 
delet harangoznak. Felszállt a köd, fényes-hidegen ragyog a nap.
Az apa nyögve forgolódik. Előbb a kopjafát állítja a halott fejéhez. Aztán a fenyőfát, 
amelyet barátja küldött a Hargitáról.
„Most mit csináljak? Mihez kezdjek?” 
Egymagában áll a betonlapokkal fedett téren. A lapok között fű nőtt.
„Nagyhét közepén, Viktória napján?”
Jönnek a rokonok, barátok, ismerősök, ismeretlenek. Elébük siet, aztán földbegyökere-
zett lábbal áll. Hozzálépnek, megölelik, megcsókolják. Pedig tudják, hogy nem szeret 
csókolózni.
Valószínűtlen minden. Gyűlnek a koszorúk, nő a temetéseken szokásos illat.
„Sohasem szerettem a temetéseket! Hogy kerülök én ide? Hányszor megígértem, hogy a 
saját temetésemre sem megyek el.”
Az anya szótlan és halott sárga.
Kisírt szenű lányok állják körül a koporsót. 
„Mikor vették le a koporsó fedelét?”
A díszőrség mozdulatlanul áll. Patakzik a könny a fővárosi fiú arcán.
„Ballagáson vagyok. Ott annyira ünnepélyes a csend.”
Az iskola igazgatója beszél.
„Ballagáskor szépen beszélnek az iskolaigazgatók.”
Az igazgató a fiúról beszél.
„Nagy megtiszteltetés: a fiamról külön szól az iskolaigazgató. Vajon mivel érdemelte 
ki?”
Szép búcsúbeszédet mondott az igazgató. 
„Különben csöndes, halk szavú ember. Az ilyenek mind jó nevelők. Miért tett most még-
is kivételt?”
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Egy okos lány beszél, az első tanuló. Sírás fojtogatja.
„Ez mégsem a ballagás. Mikor ott beszélt, mi hatódtunk meg. Ő pontosan és szépen 
mondta a búcsúszót.”
Beszél a család barátja is. Máskor szabadon beszél, most szöveget olvas.
A fiú kinyújtózva fekszik a koporsóban. Mozdulatlan. Szeme félig nyitva.
– Le kell fogni a szemét… – suttogja egy tanárnő.
A fiú hangtantanul tűri ezt is. Fekszik mozdulatlanul. Körülötte legjobb, legkedvesebb 
ismerősei. 

Homokos parton ütötték fel a két sátrat. Az apa, a fiú és a lány tíz perc alatt elkészültek 
háromszemélyes sátrukkal. Nem először sikerült a teendőket összehangoltan és szabály-
szerűen, rövid idő alatt elvégezniük. Külföldi útjukon volt alkalmuk begyakorolni a 
gyors sátorverést. Itt a homokon pedig minden egyszerűbb. A sátorkötelek sorra kife-
szülnek.
Barátaiknak nehezebb a dolguk. Kölcsönsátruk nem engedelmeskedik, nem találnak a 
merevítő cövekek. Az apa és a fiú segítségükre sietnek. Végre áll a sátor. Készül a közös 
vacsora. Mindannyian éhesek. Hosszú utat tettek meg a Duna-deltáig. Négy felnőtt és öt 
gyerek forgolódik a nagyobbik sátor előtt, ott terül a közös asztal.
A fiú is segíteni akar: konyhakéssel bontja a konzervet. A konzervnyitókat elnyelte a 
föld. Senki sem látja, mint csinál a fiú. A kés megcsúszik, és hüvelykujja tövénél a tenye-
rébe szalad.
A két család minden tagja összefut, nézik a sebet. A négy centiméteres vágás nyomán 
kettényílik a hús: látszik a csont.
Felkötik a fiú karját, kocsiba ültetik. Az apa beviszi a közeli faluba. A nővér összevarrja. 
A fiú szótlanul tűri. A fájdalomtól félig lehunyja a szemét.
Másnap indulnak haza. Hosszú az útjuk. Otthon a sebész kijavítja az elsősegély tökélet-
lenségeit: A seb összeforrt.
Az apa nézi a fia kezét.
„Erőskezű ember lesz belőle. Mindenhova kell az erőskezű ember.”

Olvassa búcsúbeszédét a család barátja. Az apa látja, hogy mindegyre felemeli tekinte-
tét a fél oldalakra gépelt szövegről.
„Ez az őszinte, tiszta lelkű és kék szemű gyermek dolgos családban nevelkedett, ahol 
megtanulta szeretni a becsületet, az igazságot és az életörömöt nyújtó munkát. Szerette 
és tisztelte szüleit és húgát, akinek bátyja, barátja és bizalmasa volt. Szerette és tisztelte 
rokonait. Tiszta szívvel szerette a lányt, akitől szerelmet kapott.
Szerette iskoláját, tanárait, barátait és osztálytársait, akikkel együtt élte át serdülőkora 
legszebb pillanatait.
Szerette csapattársait és edzőjét, akikkel együtt szervezetét, akaratát, és szellemét edzet-
te.
Boldog volt, mert még nem ismerte a megvetés és a gyűlölet érzését.
Érettségizik, és merész terveket sző. A műegyetemre készül. Verejtékezve készül erre a 
próbára. És sikerül bejutnia. Győzött! Első és utolsó nagy győzelme ez az életben. Fel-
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hőtlen az égbolt, ragyogóan süt a nap. Diáktársaival együtt indul, hogy teljesítse köte-
lességét. Szorgalmas és komoly. Néhány hónap alatt érettsége kiteljesedik.
És ekkor egy kezdetben banális lábseb elindítja a tragédiát. Betegsége elhatalmasodik 
visszafordíthatatlanul. Távol szüleitől, távol a szülői háztól. Nem panaszkodik, bízik ma-
gában és a körülötte lévőkben. A tragédia felé vezető utat a jóindulat kemény köveivel 
rakták ki. Az ég felette végleg beborul.
Az ifjú sas merészen ívelt a magasba, a fény felé, de a bősz, igazságtalan és kegyetlen 
szellemek szárnyát törték. «Akkor is, amikor az ember ügyel, és csakis jót cselekszik, a 
sors, amely szeret letérni az egyenes útról, másként határoz. « Időszámításunk előtt 
mondta ezt egy indiai bölcs. Az ókorban élő Plautus meg volt győződve arról, hogy «az, 
akit szeretnek az istenek, fiatalon hal meg«, de engedjétek meg, hogy Ovidiusnak higy-
gyek: »Amikor a sors a jókat sújtja, engednem kell a kísértésnek, hinnem kell, hogy nin-
csenek istenek.«
Gyászoló gyülekezet!
A szenvedés a fájdalomból született, a fájdalom a halálból. Nem hiszem, hogy van ezen 
a földön nagyobb fájdalom a gyermekét elvesztő szülő fájdalmánál.
A fiatal sas merészen az égre tört, de a bősz, az igazságtalan, a kegyetlen és aljas szelle-
mek szárnyát szegték. És a fiatal sas a porba zuhant. Tágra nyitott, ártatlan nagy szemé-
ben a kérdés: Miért? Tudja valaki, miért?”
Sit tibi tena levis!
Nyugodj békében.

„Nem igaz!”

Mielőtt befedték a koporsót, az anya, a húga és a lány megcsókolják a fiút. Az apa a 
haját simogatja. A boncolás után összevarrt vágást is érzik ujjai. Amikor ajkával a fia 
hideg ajkát megérintette, hitte, hogy az egész csak álom. Még sohasem történt meg, mert 
soha nem engedte meg magának azt a gyöngédséget, hogy szájon csókolja a fiát. Így 
nevelte, így szoktatta. De azért engedte, hogy a rokonokkal szemben az anyja szokását 
kövesse. Ők minden találkozást csókkal kezdtek és csókkal fejeztek be. A fiú alkalmazko-
dott a szokásokhoz, és nem vált álszemérmessé, mert otthon nem titkolták testiségüket, 
kicsi gyerekkora óta úgy nevelték, hogy nem kellett kíváncsiskodnia.

„Másként szemérmes. A túlzásokat szégyelli.”
Az edzőtáborból küldött egyik képeslapon a következő megszólításon vidult a család: 
„Kedves Édesanya, -apa, -testvér!” Az aláírás: „Édes-fiú. 

„Kelj fel, édes fiú”!
Csönd van. A szipogások is elültek.

„Ilyenkor csörög az óra. Élettel fröcsköli tele a csendet. Felébred az ember. Nyújtózik 
egyet. Vasárnap megenged magának egy indiánüvöltést. Vasárnap van? Mire kilépek a 
fürdőből, a fiam is nyújtózkodik. Ha fáradt, fejére húzza a takarót. Mi az? Miért hasítják 



fel arca fölött a szemfedőt?!
– Látod, fiam, azt a csoszogó öregembert és töpörödött feleségét? Éppen most vágnak át 
a téren. Ha kilépünk, utolérjük őket. Utol kell érnünk őket, mert azt szeretném, hogy 
közelről is lásd, észben tartsd, és unokáidnak is elmeséld, milyen volt Kós Károly. Kü-
lönben bizonyára felismered. Ez az a bácsi, akinek a képe az íróasztalomon áll. Látod, 
csupa ránc az arca. Csupa szenvedés, csupa szenvedélyes küzdelem volt az élete. Most 
még kicsi vagy, később majd tanultok róla az iskolában, és olvasod a műveit, és majd 
eszedbe jut, hogy láttad ezt a tiszteletre méltó embert, akire büszke lehetsz. Mert ő is 
olyan ember, mint az, akit könyvére hajoltan ábrázolt a világhíres fametsző. Arról a 
fametszetről van szó, amelyet mi a könyvespolcon tartunk, és amely alá pirossal írtam a 
tőle vett idézetet: „Ha nagy állhatatossággal nem iparkodunk, hogy az időt hasznosan 
eltöltsük, dicsőség nélkül, barmok gyanánt fogunk az életből kimúlni!” Persze, hogy 
Apáczai Csere Jánosról van szó. Látom, elolvastad, és észben tartottad. Még sok embert 
kell megismerned, és észben kell tartanod okosságaikat, mert a mi útjainkat járták, taná-
csaikkal mi majd ésszerűbben élünk.
Nézd, milyen lassan lépeget a két öreg. Feketébe öltöztek. Az idősek mind feketébe öl-
töznek, és ünnepélyesek. Te is ilyenné válhatsz, ha akarsz, és ha konokul kitartasz elveid 
mellett nyolcvanötödik életéved után is. De erről majd máskor. Most csak az a lényeg, 
hogy nézd meg jól ezt az embert, és tartsd meg jól emlékezetedben. Híres városban szü-
lettél, mindennap találkozhatsz ilyen híres emberekkel, és te magad is híres lehetsz, ha 
tanulsz, ha igyekszel… 
Add a kezed. Álljunk meg egy pillanatra ezen a téren. Régen itt volt a piac. Hóstátiak 
árulták itt a zöldséget. Majd megmagyarázom egyszer, kik a hóstátiak. Nézd, készülnek 
az alapok: itt áll majd a város harmadik lovas szobra. Az első a leghíresebb. Az a ki-
sebb, persze. De azért még lehet a leghíresebb… Erről majd máskor. 
Most menjünk, mert lekéssük a focimeccset. Akarsz egy fagylaltot?
Vasárnap volt. Az apa és a fiú átvágtak a téren. A fiú nagy kék szemekkel figyelte az 
apját. 
„Mondják, én is ilyen szótlan voltam gyermekkoromban. Most pedig mindent összehor-
dok, egyetlen vasárnap délelőttön akarom neki megtanítani a múltat és a jövőt. Pedig 
erre van még idő bőven! Még elriasztom. Legyen hát a foci! Lám, a fagylaltról is lemon-
dott, csakhogy idejében kiérjünk a vasutas csapat pályájára.”
Az apa elnapolta az idős írótól átvett tanulságok magyarázatát. De tudta, hogy egyszer 
majd eljön az idő és az alkalom, amikor Kós Károlyt idézi, és a fia szótlan figyelemmel 
szívja magába a sokszor elgondolt gondolatot: 
„És lám, mégis megmaradtunk és együtt vagyunk újra, hogy kidűlt a mi keresztünk, 
hogy temetünk valakit magunk közül. Mert ilyenkor tudjuk, hogy itt a helyünk, itt kell 
maradnunk, és tovább kell harcolnunk azt a harcot, ami örök. Ilyenkor tudjuk, hogy a 
jövendőnk is csak, miként a múltunk is – harc, örök tusakodás, és tudjuk, hogy állam 
fogjuk ezt a harcot, merthogy ez az élet, a mi egy örök életünk… mind, akik élünk folyta-
tásai vagyunk csupáncsak egy sokszázados életnek, hogy egyek vagyunk, egy tőből va-
lók, akárkinek hívnak is… mind egyfajta: egymással örökké tusakodó, egymást mindig 
marcangoló, de ha egyszer-egyszer történik valami igazán nagy dolog, ha kidűlnek a 
keresztek, ha nagy halottaink vannak, akkor a toron mégis összekerülünk mind, hogy 
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megemlékezzünk a közös múltról, és csináljuk a közös jövendőt.”
Ébren is arról álmodott, elolvasott könyveit rendre úgy adja át a fiának, hogy leszűrt 
tanulságai kárba ne menjenek, mert minden elolvasott könyv a kenyértésztához hasonla-
tosan nő az alapos dagasztás-olvasás után, az író szándéka szerint is több lesz, karéjok 
és dúcok kerülnek ki belőle, amelyből az éhes ember jóllakhat. Az éhség pedig eredendő 
tulajdonságunk… Álmában is folytatta a jegyzetelést könyvei margóján.

„Amikor majd nem leszek, a fiam leemel egy könyvet a polcról, és elolvassa a nyomta-
tott szöveg mellé írt megjegyzéseimet. Talán bosszankodni fog a telefirkált könyvek lát-
tán. De lehet, hogy egyetért velem, és tetszik majd neki egyik-másik sebtében odavetett 
gondolatom. Ilyenkor szótlanul bólint, vagy magában vitatkozik velem, de érezni fogja, 
hogy nincs egyedül, mert én érte voltam, és őneki is lennie kell valakiért.”

Az apa hosszú sorban állott. Nem tudta, hosszú vagy rövid-e ez a sor. Az előtte állókat 
látta, és a maga után következőket figyelte. Az időnként felnagyított pillanatokban meg-
öregedtek és fogytak az előtte állók, felnőttek és gyarapodtak az utána következők. És 
közben már nem bánta, hogy nem érti a fia felsőmatematikai példáit és elméleti fizikáját. 
Öröme telt benne, hogy nála három centivel magasabbra nőtt a fiú, és nem lötyögött 
rajta a fehérnemű, az öltöny, a rövid bunda, amikor néha kölcsönkérte őket.
Ismerősök és ismeretlenek álltak, néha tülekedtek a sorban. Egyetlen jel sem mutatta, 
hogy valamilyen oknál fogva felborulhat a kialakult sorrend. A sor maga az állandóság, 
a mindig előbbre igyekvő élet. Álmában sem képzelhet mást az egyszerű ember.

– Valami seb volt a lábán – mesélte az apa barátja. – Egy banális seb. És bevitték a 
kórházba. És ott tartották, nézegették, kezelgették. És amikor a nagyvizit volt, mint ren-
desen, összegyűltek az orvosok, és úgy vonultak kórteremről kórteremre, akár egy jól 
megtermett, hófehér csörgőkígyó. És a fiúnál is megálltak egy percre. Volt ott egy fiatal 
orvos. Nemrég végzett, és lelkes volt meg naiv, ahogyan ez a fiatalokkal még mindig 
előfordul. És mert előzőleg tanulmányozhatta a beteg kórlapját, nagy bátran a főorvos 
elé lépett. Elmondta, hogy szerinte a fiú betegsége vérmérgezés. A kígyó fejét és az utá-
na következőket is meglepte, de lehetséges, hogy sértette a diagnózis, hiszen a vérmérge-
zés nem betegség, hanem a gondatlanság következménye. És lepisszegték a fiatal orvost. 
Amikor pedig tovább kardoskodott, kiküldték a kórteremből. De a fiatal orvos a folyosón 
is orvos maradt, és elrohant telefonálni. Felhívta azt az egyetemi tanárt, akitől a legtöb-
bet tanult, és akivel jó viszonyban volt. És elmondta neki, micsoda kellemetlen helyzetbe 
került, és azt is, hogy amennyiben ő tévedett, nem történik semmi, de ha nem téved, ak-
kor meghal egy ember. És a tapasztalt orvos-tanár biztosította, hogy nem tévedett, és 
megígérte, mindent megtesz azért, hogy megmentsék a beteget. És gyorsan intézkedett. 
Mentőkocsiba tették a fiút, és elindították az egyetem székhelyére, arra a klinikára, ahol 
a tanár gyógyított. És közben a mentőkocsiban mindegyre vért vettek tőle, mert a vér-
mérgezéses betegnek olyanformán erjed a vére, mint ősszel a must, és végül is végzetes 
rohamban legyűri a szervezetet. És megérkezett a fiú a klinikára. Az orvos három hétig 
vigyázott reá, erős antibiotikumokkal, vérátömlesztéssel kezelte. Kritikus pillanatokban 
eret vágott rajta. Egy tizenhat éves fiúról van szó, fenn él valahol a hegyekben.



Ezt a történetet a szomszédomtól tudom. A szomszédom ugyanis az az egyetemi tanár. 
És a felesége is orvos. Az este átjöttek hozzánk. És rólatok beszélgettünk. És sírtak. Azt 
hiszem, tehetetlenségükben sírtak, mert nem tudnak mindenkit megmenteni, aki meg-
menthető…
– Az orvos is ember – sóhajtott az apa, és a fal felé fordult. De nem látta a falat. Csak 
valami gomolygó fehérséget látott, és valamiféle kozmikus ürességet érzett maga előtt, 
amelybe beleszédült.

Kós Károlyt idéztem fennebb, akinek máig őrzöm dedikált könyvét Erdélyről. A rend-
szerváltozás utáni napokban is őt idéztem a magyarok demokrata szövetségének gyalui 
alakuló ülésén, amit a megyei szervező bizottság előjárójaként vezettem. És kultúrott-
hon zúzmarás termében cselekvésre buzdítóan forró volt a hangulat. Úgy éreztem mér-
nök fiam áll mellettem és vigyáz reám. De aztán teltek a változás követő örömmámor-
napok, özönöltek a magukat mentő sunyi akarnokok, a kaméleon természetűek, akik a 
mindenkori hatalomhoz simulva, örökké a saját pecsenyéjüket sütögetik. Azok, akik a 
közért, netán eszményeinkért soha semmit sem áldoznak, és hirdetett lelkiismereti ön-
vizsgálatom elöl menekülve, hadjárattal folytatott rágalmazással, ujjuk mögé bújva la-
pultak és lapulnak a maguk lelkiismerete elől ma is, amíg a feledés homálya végleg be 
nem takarja őket.  A fiam nélkül nehezebb volt a harc, értelmetlen a védekezés ellenük. 
A világ megy a maga kiszámíthatatlan útján. A nép pedig az örökletes nyájszellemtől 
elbambulva társadalmi divatoknak él. Odasereglik ösztönösen, ahol, úgy véli, védettség-
re talál. Évtizedek telnek el, amíg újra feleszmél, elszürkült életén érzi a kiszolgáltatott-
ság terhét, bőrén a tereléséhez használt propaganda ostorának csapásait, szemrebbenés 
nélkül ismételt hazugságaikat, a sokféle kizsákmányolás akarnokainak vizet prédikálá-
sát, a hatalomban kövesedettek pöffeszkedését és mértéktelen harácsolásaikat. És új 
bátor profétákat szül a nyáj, lázadásának elöljáróit, ahhoz az újabb változtatáshoz, amely 
reményteljesen kivirágzik a lélekben fiatalok tetteiben. 
Az én jövőmnek befellegzett a fiam halálakor. Amikor sikerül az öregségemmel járó 
közönyt leráznom magamról, fiam életre kell bennem. Furcsa fordítottság éltet, apaként 
fiam dolgát végzem minden lázadásomban. Emlékirataimat is neki köszönhetem.

Társaságunk valahol a Bihari havasokban egy mesterséges tó partjára épített nyaralóban 
szállt meg. Alattunk kéklett a tó vize. A szokásos szalonnasütés, flekkenezés, italozás 
vidámsága nem ért el hozzám, lepattant rólam az ismerősök kiméletes előzékenysége, 
mint kopogó esőcseppek az átláthatatlan ablaküvegről. Üvegkalitkámban megszűnt az 
idő, a nappalok összekeveredtek az éjszakákkal, hangtalanul úsztam a szomorúságban, 
gyermekkorombeli ájulásaim előtti percek dagadtak végtelen űrré, amelyben súlytalanul 
lebegtem. Valakivel, talán az unatkozó nagyobbik Bodea kislánnyal csónakba szálltam 
és messze eveztem lassan az erdőkkel övezett hosszúkás völgytó vizén. A távolból, ro-
mos templom közvonalai tűntek fel. Látomásként lebegett a vízen. Célnak megfelelt. 
Gépiesen, szótlanul eveztem a derékig vízben álló templomig. Kíváncsian körbecsóna-
káztuk a siralmas voltában is tekintélyes romot. A megbontott fal tátongó oldalán belát-
tunk az épület hajójába, a padok helyén szellő fodrozta a vizet. Szomorú, gyászhangula-
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tomnak megfelelő látvány volt. Döbbent hallgatásba burkolóztunk.
Évtizeddel később ez a lány Kolozsváron ritkaság számba menő agyműtéten esett át, 
egyik felére kissé lebénult, de elvégezte a gyógyszerészetit és megpróbálkozott a csa-
ládtól távol, a hegyvidéki Visó vadregényes környezetében saját életet élni. Sajnáltam, 
hogy kiújuló agydaganata miatt ez nem sikerült. A műtétre vállalkozó orvost halva talál-
ták a Garibaldi híd mellett a Szamos-parton. Gyászos hangulatú csónakázásunkra gon-
dolva, barátságsággal táncoltattam a náluk rendezett összejövetelen a félfelére béna 
lányt. Gyönyörű, szőke lány volt. Megmagyarázhatatlan tragédiája a fiam fondorlatosan 
kitervelt halála fölötti gyászt tetézte bennem. 
Együtt éreztem az apjával, de nem értettem zavarodottságát. Azt, hogy miképpen volt 
képes rövid idő alatt átállni büszkén hirdetett és családi örökségeként vallott kommunis-
ta elveiről a pompázatos külsőségeiben szemfényvesztő, középkori primitívséget árasztó 
ortodox templomi ájtatosságra. Évekkel később értettem meg, hogy könnyen változta-
tott elvűségére bármikor kész volt hamisan esküdni karrierje érdekében. S mert a romá-
nok társadalmi életében nagyhatalmú ortodox egyház híve lett, a nemzetköziséget egy-
házi sugallatra magától értetődően, gyorsan felcserélte azzal a ferde román hazafisággal, 
amely a nagyromániás ultra nacionalisták sajátja. „Hazánkban megoldottuk a nemzeti-
ségi kérdést, biztosítottuk az egyenlőséget!” – szól az ilyenek nyilatkozata. De a való-
ságban folytatják az erőszakos beolvasztás politikáját. Az egyenlőséget pedig folyama-
tosan úgy értik, hogy a dákorománok őseiként ők mindenkor és mindenütt 
„egyenlőbbek”.
Hálát éreztem társaságunk iránt, hogy nem hagytak magamra, de képtelen voltam velük 
együtt hancúrozni, szomorú képemmel jókedvüket venni sem akartam, ezért elvonultam 
a közös hálóba, magamra húztam egy csergét és feküdtem nyitott szemmel besavanyo-
dottan. Később, valószínűleg, mert megesett a szíve rajtam, mellém feküdt az egyik, az 
italozástól a szokásosnál vérmesebb feleség, csókolózás helyett megharaptam, mert 
hirtelen nem találtam a visszautasításnak más elviselhető formáját. A szavak, mint a 
ragadozó madarak nagyra formálódott köpetei nem találtak utat bennem a kiöklendezés-
re. Fájdalmat okozva elhallgatattam hívatlan ösztöneit. Később arra ébredtem, hogy az 
italtól mámoros férj tamáskodva álldogált a többszemélyes széles ágy lábánál, választ 
keresett arra, hogy mi történt, történt-e valami? Nem segítettem. Társaságainkban az 
egymás feleségeivel szembeni viselkedésben nem mentünk tovább a nyílt szimpátia 
beismerésénél. Egyszer, éppen nálunk, a Györgyfalvi-negyedi lakásunkban tartott egyik 
összejövetelen, levegőre vágyva az erkélyre igyekeztemben, gondolkodás nélkül hirte-
len szájon csókoltam az egyik barátunk, mindig vidám, örökké mosolygós és kedves 
asszonyát. Nem tiltakozott, nem lelkendezett. Később baráti hangon nyugtázta, hogy 
szimpátianyilvánításomat természetesnek találta. Ezzel úgy zártuk le a történteket, hogy 
nem közeledtünk, de nem is távolodtunk egymástól. Megnyugtatónak éreztem akkor, 
hogy lehetséges férfiak és nők között testiség nélküli barátság is.

Akkoriban csökönyös naivsággal az Ifjúmunkás hatvanadik évfordulójára készültem. 
Arra gondoltam, ha sikerült Bodeat megnyerve, az félévszázados évfordulót elfogadtat-
nom a hatalommal, a sablonokhoz szokott pártvezetés évtizeddel később gondolkodás 
nélkül szabad utat enged a lapunk hagyományaira támaszkodó elismertetésünknek. Erre 



azért volt nagy szükségünk, mert sokasodó jelek mutatták, hogy fokozatos megszünte-
tésünk tervezik. Apró lépésekben egyre több anyagot kellett átvennünk a Scânteia 
tineretuluitól, amit testvérlapunknak kellett neveznünk, pedig hetilapként lehetetlen volt 
követnünk az országos napilap koncepcióit. A szokásos sablon szerint, lapunk ellehetet-
lenítésének egyik lépéseként, főszerkesztőnket meneszteni kellett. Hiába volt főnökünk, 
minden lépését meggondoló jófiú, (a fiam temetésén sem főszerkesztőként, sem barát-
ként, nem mert megjelenni és a lapunknál szolgálatos szekus év végi intézményes aján-
dékkonyakját is, vonakodva, de elfogadta), mégis, érdemei elismerése mellett, szép 
lassan mennie kellett.  
Helyébe, más magyar lapokhoz hasonlóan, olyan pártaktivista került, aki az újságírás-
hoz semmit sem értett. A sors kegyetlenségéből, már évekkel azelőtt találkoztam Bras-
sóban azzal az aktivistával, aki bár magyar volt, a „könnyebbség kedvéért” kéréssel 
románra fordította a szót. Jó előmeneteléért vitték fel az ifjúsági szervezet Központi 
Bizottságába. Előmenetelét pedig gátlástalan asszimilációs készségének köszönhette. 
Egyetemet végzett román felesége mellett eszébe sem jutott anyanyelvét megtartani. A 
fővárosba kerülve a „nép szeretett fiának” fia barátságával dicsekedett. Nálunk alkal-
mazkodóan, meglepően szerényen kezdte: magyarul tanult, dolgaink iránt érdeklődő-
nek, velünk barátságosnak mutatkozott. Bemutattam neki Bodeát, úgy tűnt, évfordulónk 
elismertetése sínen van.
Egyik, ezt beharangozó írásomban így fogalmaztam:
„Lapunk egész történetéből kikövetkeztethető: az Ifjúmunkás nem akart úgy olvasmá-
nyos lenni, hogy csupán szellemi rágógumija legyen a fiatalságnak. A tudatos nevelés 
az első lapszámtól, amelynek fejléce fölött A tudás hatalom felirat állt, meghirdetett 
célunk. Gondolatokat közölni és kelteni az olvasókban, vitára késztetni a megközelíthe-
tő igazság nevében, ha másként nem, hát akkor a sorok között, még a cenzúra törlései 
nyomán fehéren maradt foltokkal is. A jópofáskodás, az üres szenzációhajhászás, a 
magazinok pehelykönnyű hangvétele nem volt és soha nem lesz igazán kenyerünk. A 
lap eredményessége, íróinak és szerkesztőinek elképzelése szerint, olvasóinak tetteivel 
mérhető leginkább.” 
Látszólag a század második évtizedében Kolozsváron megjelenő lapról említettem a 
cenzúrázást és a sorok közötti írás kényszerét. Akinek szeme volt, tudta, hogy az akko-
ri, egyre keservesebb jelenre figyelmeztem. Idézetekkel tereltem el a cenzor figyelmét, 
amikor az 1920-as erdélyi ifjúsági kongresszus határozataiból idéztem. Közben beha-
rangoztam azt is, hogy készen áll a páratlan értékeket tartalmazó kétkötetes Ifjúmunkás 
antológia. Részleteztem, mi mindennel foglalkozott a régi időkben a munkásfiatalok 
nevelését mindenek fölé helyező ifjúsági szervezet, a szerdánként sorra kerülő vitaes-
tekkel, a minden második szombaton rendezett irodalmi estekkel, a vasárnapi kirándu-
lásokkal. A viták anyagát gyorsírással jegyezték, hogy a tervezett ifjúsági lap szerkesz-
tésekor hasznosíthassák. A sablonos KISZ-munka ellentételezéseként írtam 
„Az idézet határozat tizenkettedik pontjában pedig a következőket olvashatjuk: 
«Minden előadó köteles hetenként legalább egy délutánt arra szentelni, hogy barátságot 
kössön két-három ifjúval, és hogy foglalkozzék nevelésükkel» ez lenne a mai embertől 
emberig terjedő nevelőmunka őse. Ha az ifjúsági vezetők és az aktivisták elődeikhez 
mérten hasonló komolysággal barátokat keresnének, bizony a KISZ-munka nem szorít-
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kozna sok helyen a feladatok továbbítására, vagyis parancsolgatásra, hanem a bensősé-
ges, elvszerű barátság erejével megsokszorozódhatna.” 
Akkoriban kezdődött a pártirányításban országszerte sűrűn hangoztatott, ellenkezést 
nem tűrő figyelmeztetés: „Ez nem vitatható!” Folytatása annak, amit évekkel azelőtt, 
némi előrelátással újságírói humorral így fogalmaztunk lihegő lelkesedéstől csöpögő, 
fentről kapott kötelező vezércikkek magyarra fordításakor:„…gondolkodás nélkül kö-
vetjük a pártot….” Írásom megjelenését főszerkesztőm következetességének köszönhe-
tem. Elővigyázatosan, eldugott helyre tördelve, A régi Ifjúmunkás című írásom mellé 
egy tagdíjbefizetés nehézségeit tárgyaló jegyzet került, így valószínűleg elkerülte a 
„cenzor” figyelmét. Hivatalosan már nem létezett cenzor, a szerkesztők figyelmét az 
utólagos felelősségre vonás fokozta.
Évfordulónk ünneplésérről le kellett mondanunk. A kényszerű otthonülő munkával 
szerkesztett vaskos antológia két kötetével hiába házaltam Domokos Gézánál, előszót 
sem volt hajlandó írni, a Politikai Kiadónál is állt egy ideg, végül a Dacia Könyvkiadó 
tervében szerepelt. A lap kezdeteiről az első kötetbe gyűjtött anyagot ejtették, a második 
kötetben munkatársaimtól gyűjtött tanulmányokat úgyszintén. Végül a román testvérlap 
anyagaiból „válogatott” különféle semmitmondó szervezeti élettel foglalkozó írások 
fordításaival kiegészített brosúrányi könyv látott napvilágot, amelyre még azt sem 
mondhattuk, hogy nem ártott senkinek: az Ifjúmunkás hírnevét szégyenteljesre árnyé-
kolta. 

*Részlet a szerző emlékirataiból: SUMMA III. kötetének második, Ezerkilométerekkel-
2 című könyvéből
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Kovács Jolán keramikája  - Foto: Ove Hallin  



Kovács Jolán kerámiái — Fotó.:Ligeti Pál



Kovács katáng Ferenc versei
Knut Hamsunnek ajánlom

SÉTA

Hamsun a kézelőjére jegyez valamit 
Büszke lehetek rá, Nobel díjas sétatárs
de ki hiszi el ezt nekem? Talán jobb is 
ha elhallgatom. Józan ember 
nem áll szóba jelenéssel
Nácibaráttal meg pláne!
Volt oly szerencsétlen, túlélte
a férfiaknak szánt átlagéletkort 
A szovjetektől féltve nemzetét
támaszt a németektől remélt

Felszegett fejjel ballag a jobbomon
Hány éves is lehet? 
De hisz´ jelenésnek nincs kora!
Nem tágítok mellőle a városnéző sétán
az Úr kétezer-tízes évei első felében
Lars Oftedal szobra előtt dühösen elrohan
úgy tűnik, nemigen szívleli 
a hordószint fölé törő szónokot
tanúsitják maró gúnnyal írt cikkei 
Keserű mosoly, kétely az arcán
öntik-e őt valaha ércbe
s lesz-e bátorság előtte fejet hajtani? 

Óriás sirály köröz felettünk
lábunk elé pottyant
Nicsak, egy kishal az égből! 
Vergődik még a szerencsétlen
visszadobjuk a vízbe, hagy éljen!
Sétálunk a parton tovább
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EGY NAPPAL KORÁBBAN

Az ablak mellett ül
én tőle távolabb
Képtelenség szóra bírni
gondolataiba réved
Úton. Utazunk
előadókörút a déli, dél-nyugati 
norvég partvidéken 
hol sín vezet és olcsó a szállás 
írók fillérekért bérelnek termet
Új felszállók, Hamsun bosszús
a sarokba lapul, duzzog
gyűrött jegyzeteibe temetkezik
Két tizenéves lányka mustrálja
s bök rajtuk leheletnyit
a közbül ülő különös árnyalak

Döcög a vonat, a tájat figyelik
majd újra a ceruzacsonkkal
firkáló fura alakot. Úr ír
mogorva, szürke, kopott
- Kicsoda Ön? – csattan fel 
a tiszteletlen kérdés, de már
pirongva hallgat a kíváncsiskodó

Hamsun, mintha ott sem lenne
csak a lapok rezzennek ujjai között
Mondat végén koppan egy pont
Haragos, ha megzavarják
most nagyot nyel, köhint
az idősebb lány kezébe
nyom egy lapot. Olvasd!
- szól parancsolón
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Elfehéredik a leányka arca
könnyein át nem lát betűket
Az árnyalak jobbra, balra pillant
A fiatalabb olvasna inkább
tükör előtt billegô 
színész akar lenni
ajka rándul, de hoppá…

Csikorogva fékez a vonat
sietve leszállnak
Hamsun két pörgekalapos 
egyenruhás lányt s egy leples 
sötét árnyat vet egy papírra
aláfirkantja nevét, dátumozza
s a lerántott ablakon át
a vihorászó fruskáknak adja
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KÉT NAPPAL KORÁBBAN

Ketten ülünk az asztalnál
odébb, egy oszlop mögött
Munch lázas sietséggel 
skicceli vázlatfüzetébe
Hamsun szögletes vonásait

Olcsó bort töltök a poharakba
ecetízű, marja a gyomrot
szikkadt kenyérhéjat
rágcsálunk szótlanul
vágni lehet a csendet
Hamsun a fejével int
a festő mozdulatait lessük

Zárna a pincér, de
új üveggel rendelünk
lassan fogy a bor
köztünk még szó nem esett
csak a rajzfüzet oldalai telnek
a festő némán lapoz
igazít a korábbi vázlaton
Hideg van, zakónk bélésében
korábbi telek fagyoskodnak

Hamsun a billegő asztal
lábára húzza cipőjét
a másikból is kilép
kopott zoknis talpát
az asztal lapjára lendíti
egy fej búslakodik mögötte
Munch elhíresült rajza
pont e pillanatot véste papírra 
Hamsun haragos szeme fölött
barázdált homlok, fésületlen haj
Nem kérdezem, úgysem válaszolna
Hajnalodik
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EGYSZER, VALAMIKOR

Hamsun mellett
egy párizsi szálloda ablakában
Hogy kerültem ide?
Megcsípem magam, nem álmodom
Fura az öltözetem
Testhez simuló zakó
mellrésze kemény
azonos szövetből mellény
alatta keskeny gallérú
magasan gombolódó vászon ing
Cső formájú nadrág
magas szárú, gojzer varrott cipő
Óralánc? Ó, igen, és fedeles óra
Bámészkodunk az ablakon át
nézzük az idegen világ
zajongó forgatagát
Hol lehet szállása e tömegnek?
Emeletes skatulyákban
mint madarak a tengerparti
sziklafal apró repedéseiben?
Odakünn világelső vetélkedőn
csíkos mezben mókás figurák
a Champs-Elyséesen két keréken
űzik egymást hurrázás közepette
Hanyatlik a világ! Hol a józan ész?

Hamsun háttal az ablak-világnak
íróasztal-lomok között turkál
Válla fölött lesem mozdulatait
Külföldön is ostromolják
panaszkodó levelekkel
névtelen írók siránkoznak
Ha nem segít – áll az egyik
megsárgult lapon –
kutya módra elpusztulok
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Hová küldjem a pénzt?
- szól csak úgy magának Hamsun
se cím, se keltezés nincs a levélen
elmosódott aláírás
- De hisz’ magam is
kölcsönökből élek...

Keserű mosoly a szája sarkán
lelki szemei előtt köröznek
levelek szerte a világban
– borítékba rejtett bankók –
címről, címre szállnak
végül a feladóhoz vissza
Közben egy szemfüles postás  
– valahol, valamikor –
színes cédulára cserélte ki
a gyűrött papírpénzt...
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Tar Károly
Saját képemre faragott versek
Átiratok

Ady nyomában
Ady Endre: Párizsban járt az ősz…

Párizsba tegnap berepült az Ősz.
Szent Mihály útján bandukolt öregesen,
kánikulában zaj-lombok alatt
kapkodtam ősz fejem.

Gyalogoltam magam is a Szajna felé
s lelkemben régen elégtek a rőzse-dalok:
furcsák, kivagyisak, lelombozók,
arról, hogy nemhiába éltem s dalolok.

Régen elért az Ősz, némán fehérített
Szent Mihály útját, a Sorbonne-órát,
s a Szajna parti fényt velem miért
jövőm-hullató őszömön ismertette meg?

Perc-életem röpke Nyara így is megremeg
Párizsba kacagni hozott az Ősz
Költőnk nyomában fellélegezhettem
kitaposott éveim súlya alatt.

Békesség embertől

Reményik Sándor: Békesség Istentől

Nyugalma, nyugalma miként lehet, 
kinek örökösen sanyarú a sorsa,
önmagával vív, küzd békétlenül?
Békessége embertől nincs soha.
A világ vadítóan mostoha.
Békesség embertől!
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Nyugalma nyugtalan viharmadár
Ember-hullámok felszíne fölött.
Háborodott mélység és magasság.
Kétség: valóság és hite mögött

Ideghullámos sejtések között.
Békesség embertől!

Nyugalom: a nyugtalanság erő,
Ó Ebola, halálos kórbokor.
Terjeszd tudatos nyugtalanságod,
Szóval, csókkal, sóhajjal mindenkor.
Az ember majd nyugszik valamikor
Békesség embertől

Éjjel-nappal mondd, zengjen a szád.
Dicsérd az emberek örökös javát.
Üres perceid így kitágíthatod. 
Világra így hozhatsz újabb csodát.
Fújjad csak bátran életed parazsát
Békesség Embertől!

Békesség Embertől: ma így köszönj.
Az Istennel gondod már nem lehet.
A Bölcs elvégezte a világért,
Megtett mindent, amit csak ő tehet
Nyugodj? Nyugalmad úgy is eltemet
Békesség Embertől

Örökös feltámadás

Reményik Sándor: Krisztus nem támadt fel

Nem szűnt a színlelés
Vétkes szó buzog fel
Hazudnak a harangok
Ő még nem támadt fel!

Még most is ámítjuk
Magunkat és mást is.
Régi úton lábunk
Tőle messzire visz!
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Irigység, önérdek
Zápor mindenek felett 
Ő még nem támadt fel,
Ő ma is szeretet.

Most tágas a világ,
Pénzért a szolgaság
Ő még nem támadt fel,
Ő ma is szabadság!

Tömjénes dogmák
Agyalt tünemények,
Ő még nem támadt fel,
Ő ma is a lényeg!

Közömbös a világ
Eszmétlen az ország,
Ő még nem támadt fel
Benne az igazság!

Nyájként újra baktat
Kaparhatsz magadnak?
Ő még nem támadt fel.
Vele békén hagynak!

Templomok, imádság,
Dogmák, vak-hit helyett,
Eszed józanságnak
Teremtsen jó helyet.

Óh! világ  - sanyarú,
Szitokszó nyugodj el
Zengnek a harangok
Ő még nem támadt fel!
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Medáliák
József Attila Medáliák
A 12. rész kiegészítése

12.
Az eltaposott orrú fekete,
a sárga, kinek kékebb az ege,
a rézbőrű, kin megfagyott a vér
és a lidércként rugódzó fehér –

A szentség-sziporkából részt remél,
a szürke, mit a józanész felél,
a kibuggyanó vörös melege,
s a zöld őserő nyugalom-jege.

Amikor utamon átment a kedves

József Attila: Amikor az uccán átment a kedves

Amikor utamon átment a kedves
Levelek hulltak a levelekhez

Mikor könnyedén pázsitra lépett
Szöszisége aranyosan fénylett

Mikor hajhulláma egyet rándult
Elsárgult levél utána bámult

Délibábként lebegett a fényben
Színek sápadtak akkor az őszben.

Ott álltam szépségsugara szélén
Mágnesek mozdultak szívem mélyén

Csodáltam, kívántam esztelenül
Magamnak képzeltem meztelenül

És tüzes vágyam fogam közt tartva,
Lelombozódságom vittem partra.

És ment a kedves kedvemet szegve
Villanó szerelmem adva és verve.
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Örökös küzdelemben

Az ágy közös/A párna nem.                                                                                                                            
Pilinszky János: Életfogytiglan

Ezred évekkel ezelőtt
mondhatnám úgy is: hajdanán,
nem titkolt vágyam volt,
hogy hadüzenet nélkül
felségterületeidre behatoljak.

Győzelmi tivornyákon
gyűrtelek olykor magam alá.

De az örökbéke hajnalán
útlevelem szerelmes pillantás
lábad emelkedő sorompója alatt

felmutatott simogatásaimmal
lépem át felséges országod
átjárhatóságával  hívogató határait.

Uralkodni engedtél belügyeidben.
És aztán szelídülten már csak arra vártam
hogy mosolyoddal életre szólóan leigázz
karod lágy szorításában

Bölcsességek
Az ember gyűjtő 
Az ember rontó. 
Látóvá kell lennünk .

Vass Albert 

Csupa szem, mégis vak.
Csupa fül, mégis süket.
Csupa gondolat – gondolatlanul.

Halálakor méretkezik minden ember:
kölcsönvett anyag csupán,
mit visszaforgat a természet.
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A világ tőled függ.
A világ tőlem függ.
Olyan, amilyennek befogadjuk.

Nyelvek jönnek, nyelvek mennek:
alkalmazkodó emberiség:
Anyanyelve a költészet

Akt
Kányádi Sándor: Valaki vár a vágy telén

valaki vár a vágy telén
fűti fagyasztja kedvemet
magát simogatja belém
rendezni benső rendemet

az örvény végén fény süvít
mögöttem cifra rengeteg
vég előtt hajrában feszít
sodor érzelemfergeteg

lelkünk lobogva megmarad
ki az ki ezt kiismeri
reményem tovább nem dagad
már az elmúlást hirdeti

valaki vár a vágy telén
hűs szoba lenne életünk
sohasem szerethet belém
jégcsapos a lélek(g)zetünk

valaki kárt kerít reám
ki félve él a felemen
szobrozva szertelen leány
nem kérdi miért szeretem
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Most múlok pontosan

a Csík Zenekar nótájára

most múlok pontosan
engedik hadd menjen
életem halálom
bizonyos egyetlen

itt állok egy helyben
ennyi jutott nekem
törődik elpereg
naponta kenyerem

nézem hogy elalél
bennem az élet
szatyromban sok kacat
rám ragadt remények

magamat siratom
figyelj már kiskomán
a kozmosz tengerén
hányatott rakomány

sántikálnék tovább veled a létben
álmaim felpiszkált apró motorján
merev lemezem vért vibrál a gépben
múltam gát és sok cseles csalogány

mióta képzelem
magamat látom hol pokol
babusgatom a voltam
jövőm így haldokol

szilánkos mennyország
foltozott torz tükör
szentjánosbogarak
fényével tündököl
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Figyelmeztetés

Egy régi latin felirat kiegészítése:

LIVIDE>PONETVVII TANDEM (…)
NON ALIVM LEDIS TE (…)
„…./ Nem más, magadat bántod”

„Nem mást, magadat bántod”*,
Ha örökké önmagad látod.

* A kolozsvári Mátyás utca 3 szám alatti épület falában találha-
tó reneszánszkori ablakkeret-töredék felirat-töredéke. Fordította Szabó György)

A smár nóta

Így mulat egy magyar úr
Amikor éppen nem fúr
(Mondóka)

Ne hagyd el soha, aki néked libád,
Hisz téged sem hagy el számtalan sok hibád

(Tarka Roly: Tangó)

Skandináv magyar reminiszcenciák a „Már mi nálunk, babám” 
és más hasonló mulatós nóták dallamára, valamint csujogatások, ujjongatások és csú-
fondáros sóhajtások.

Kiment a ház az ablakon
Velem maradt eszemasszony
Cúgot kötött a hasára
Statisztikát a farára
Úgy ballagott a nászágyba
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A leboruló szivarvégit
Csókolom a szíved szélit
Répa retek bögyörő
leányokban gyönyör ő
Lokniban van a haja
Szebb mint a vasorrú baba

Strófa!

Lundba lőttem Jötebojból
Egyet a kishatósugarúból
Lett is észt is ria dalom
Vé alakba liba halom

Zúg a nádas, szakad a szád
Kárthágóba megy a csapás

Szar a jevó, néha tizenkettő
Süket mennykő mind a kettő

Kis nyulacska pöszte jöszte
Tavaszi lé megfüröszt-e?
Rémszarvaska jerde jerde
Svédmagyarnak Tongajerde (Tångagärde)

Lári fári meg kell várni
Frissen jóó ó a csók
i
A tangó is még kapható
Egész éjjel rakható
ha kiki

Johny legyen a jegyem
a hegyen a begyem
ki nem állom
hogy megint csak álmom

Az ember, ha béna és léha
nagyon is senki
milyen jó mégis a habos
sütemény vekni
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Lihegő költemény
van az ő tetején
jaj de jó a babos
korai vetemény

Piros vér foly a ruhámon
Mosásakor majd megbánom
Hő nagy uram, vadnagy uram!
Mi fáj neked édes utam?
Lehidegültél a létben
Lefeküdtél vele tétlen

Száz szál elemlámpát gyújtsál
Fényözönben verset furcsálj
Kiblablablagjál a vásárba
Esnél bele a bélsárba

Nesze neked teknő s
béka
Hallom vámra ment egy
véka
Szia világ é
sss
sok pá
linka
Hol végződik Hungária?

Sellők árnyán jöjj s kerhülj velem
Sze (l)lök vad vak madonnám
Nosza cserdi, de repüljtelen
Majd csak bebiztosít
A hangyaszerelem

Mikor mentem Pestre
Csütörtököt lesve
Utánam kiabált
Egy lagom* menyecske.
Adtam neki egyet a magányból,
Gyomorerősítőt kutyafából.

*svéd kifejezés: éppen elég
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Hetvenked(t) tő kék szemfedő
Száz szál gyertya sár(ga)lepedő
Beugrom a hamvvederbe
Kék a nótám így keverve?

Piros, piros, piros
Va(ll)jon: hány is az a piros
Hede!
Piros port szí(d)tam
Az estve
Az kell nékem, az kell néked
Aki aztat keverte
Hede!

Most kezdődik, most edződik
A lánc
Rakasza, de rakassa
Nincs annak semmi baja
Ha most kezdődik, hol végződik
A pác?

Már mi nálunk bám-bám
Mar mind nálunk ahány
Ez jött rászokásba
Keverik az embert
Szétverik a rendet
Patyolatos gyászba

Fölmennek a lányok
A nők tetejébe
Lerázzák a jogot
Ha férfi vagy fogod
Egyen kötényedbe.

Általmennék, de nem verek
Senkit tönkre
A hídon, ladikon,
De nagy titkon.

Ott lakik a, de hol lakik
A szeretőm, a vadludam,
Az én golyvás galambom.
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Ott lakik a háremben
Az egyedik (r)ut cában
Piros csizma, csinos izma
nyílik az udvarában.

Lármás loknit szerel a hazám
Szeret engem most is igazán
Párnás haknid hadd kutatom fel
Csak a hazát sose adjam el.

Mert!

Szép a morzsám, nincs libája
Csak egy picit tipegős a házsártja
De hiába, ha hihi-bája nincs néki
Vagyok én, s a kénye kedve vidéki.

Hede!

Régi a rózsám, rém himbálja,
Csak a csicsit csicsegősen csáválja...

Ácsi!

Bácsi, kell a végét rázni?
Mélyre minek ásni?
Magyarkodva fázni?
Magunkat felrázni?

Ni ni ni ni ninini
mi mozgott a, mi lógott a,
ki spórolt a
ki handabandázott a
ki kivagyiskodott a
talpig ki égett a
csipkefodorban?!

Hede!

Ment az eszem, tudom én azt,
jön a banbám, eszem én azt...

Mácsi! 
So(rra)se halunk meg!
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Percenként

Mottó:
„Immár elmegyek, 
vissza nem jöhetek
Immár messze fut 
és nincs visszaút.
Utam vissza akkor lesz, 
mikor a holló fehér lesz.”

Erdélyi németek búcsúdala

Nagytakarítással fejezd be életed,
sablonokkal rakott lelked súrold:
Takaríts!
Takarodj!
A feledés göröngyeit morzsolják már 
fölötted megkönnyebbülten 
bő fizetést remélve sirató seregek.
Nemcsak szemforgatók, most-sem-ellenfelek.
Csak a mindenkit túlélő zsoldosok. Miért?!
Helyüket keresik helyedben a helytelenek.
Mekkora nagy-nagy takarítás kellene
a valamennyire is tiszta, szép halálhoz?
S fény: a lélek – agyakban, s a fejek körül?
Mire vársz?!
Mire vágysz?!
Dicsőség nélkül, barom gyanánt fogsz immár
e koszos földi létből – percenként – kimúlni.
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Kereszt(metszet)

Isten és ember között áll költőnk.
Őrült próféta, eszelős látnok.
Fölfelé és lefelé menydörgött
táltosként, sámánként is. Világunk
soha „el nem ismert törvényhozója”,     
hivatásból „a nemzet szószólója”.
A „faj antennájaként” fölfogta      

„az idők láthatatlan jeleit”.       
„Minden tehetségünk… a magyarság
fönnmaradásával kínlódott.” 
Versbe foglalt „újságlevelekben”
„lélekben beszélt titkos dolgokat”,      
épített nyelvből gyülekezetet.
„De híremet nemcsak keresem pennával
Hanem rettenetes bajvívó szablyámmal.” 
„Óh szegény országunk. Óh szegény hazánk.”   
Próféta prédikátoraink, jó költőink csak
„Bőgették az oboát / És holmi gyász-
trenódiát / Ríkassanak jajos versekkel”     
— mindhiába. „Vár állott, most kőhalom…”    
És „Más faj állott a kihunyt helyére”,     
— — — — — — — — — — — —
„Névben él csak, többé nincs jelen".     
Nyelvében élt büszkén nemzetünk
S most darált szavával erkölcstelen.
„És más hon áll a négy folyam partjára”,     
— — — — — — — — — — — — —
régi dicsőségünk lantján odalett.
Társaival szólt: országunk csak volt.
S hogy lesz! Hinnünk kell Széchenyivel!
„És annyi balszerencse közt… Oly sok
viszály után… Megfogyva bár” és törve     
nagyhatalmi Trianonokban is 
él nemzetünk. S hazánk: a nagyvilág! 
„És az idő röptét terhes bánat-
tal elállván / A gyűlöletnél jobb
a tett". És kezdj újabb életéneket.      

Ajánlás
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„Honfi! mit ér epedő kebel e romok ormán?"     
Költő szólj mai szókkal ilyenformán:

"Hass, alkoss, gyarapíts:" s fényre derülsz!         

Az idézetek Shelley, Walt Withman, Ezra Pound, Kassák Lajos, 
Csoóri Sándor, Zrínyi Miklós, Kölcsey Ferenc, Pál apostol, Csokonai Vitéz Mihály és 
Vörösmarty Mihály műveiből valók.

Búcsú
Balassi nyomán

Már nem sokasodik, már nem aszúsodik
a bú fölöttem

Éltem elégségét, létem javarészét 
szépen töltöttem.

Mármost józanodom, mikor tántorodom
édes illatától.

Látom káprázatom, ébren ábrándozom
égett világától. 

Évek sorakoznak, mérgek rohamoznak
félsz-felejtés helyett. 

Mint rossz kábítószer, muszáj óvószer
sok-sok évem felett.

„Mint sík mezőn csak egy szál fa egyedül 
úgy élek”,

Semmim lombozódik, kedvem  zsugorodik, 
henyélek.

Minden korahajnal, ébren elém nyargal,
serkent megint.

Szép jó Violáktól, bögyös leányoktól,
szerelemtől int.



De mint jó iparos, létem zűrzavaros
jelenemben.

Már csak búcsúzásom, legyen megszokásom
életemben.

Szervusz, világ-virág, szia, észkikelet,
tere-fere.

Rúgom a hetvenötöt, vágyam töpörödött
csere-bere. 

Inkább jómagamat, minthogy sok másokat
eddig szerettem.

Némely igazságtól, sok rút gazságtól
most búcsút vettem.

Vágy és szenvedés

Nincs vágy, nincs szenvedés 
Buddha

minek a szám, ha szép szavam nincsen
minek a vágy, hisz szeretőm sincsen
nincsen szava a tiszavirágnak
nincsen szája a párosodásnak
keserű-édes méz a vágy mindnek
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Sulyok Vincére emlékezünk
Sulyok Vince tör-
ténész, könyvtáros, 
költő és műfordító 
(1932-2009) 20 
évvel ezelőtt  ve-
hette át az oslói 
Magyar Nagykö-
vetség épületében 
Hargita Árpád 
akkori nagykövet-
től a Pro Cultura 
Hungarica emlék-
érmet. 
Az Ághegy, a 
Skandináviai Ma-
gyar Irodalmi és 
Művészeti Lapfo-

lyam IX. kötetének bemutatóján, a kötetben szereplők megszólaltatása után, kép- és 
hangfelvételen emlékeztünk meg a díjátadásról. A Vincével készült videóriportot Kun-
szenti Ágnes és Kovács Ferenc készítette, és a Duna TV is műsorára tűzte. Az alábbiak-
ban olvasható az az ismertető, amit erre az alkalomra, Vince felesége, Sulyok Éva írt: 

Irodalom                                                        6341



Vince a könyvtárát és levelezését 2002-ben, 70. születésnapjának  ünneplésével kapcso-
latban a Győr-Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Művelődési Központra hagyományozta. 
Könyvtára közel 4500 kötetből állt, a legtöbb magyar és norvég cím, de volt néhany 
tucat angol, német és francia nyelvű is. Ezen kívül több ládányi folyóirat, és újság volt 
az állományban. Az 1956-os évektől nyugaton megjelent lapok többségéhez Magyaror-
szágon nem lehetett hozzájutni. 
Vince még életében Magyarországra küldött két szállítmányt, kb. 2000 könyvet.  A töb-
bit én küldtem el 2010 folyamán. Vince levelezése kb. 40 dossziéba volt befűzve. Ezen 
kívül, szortírozatlanul, két nagy kartondobozban álltak a Vincéhez 1957 és 1960 között 
írt levelek (főként külföldön élő íróktól, költőktől, Szabad Európa Rádiótól, stb.). Vince 
arra nem gondolt, hogy válaszainak másolata, ami történelmi tényeket is tartalmazott, 
fontos lehet majd az utókor számara. A levelezést 2014 decemberben küldtem el a Mű-
velődési Központnak, ők ezt a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum segítségével fogják 
majd feldolgozni. 

A Győr-Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Művelődési Központ Sulyok Vince Emlékhelyet 
rendezett be a Bezerédj Kastélyban, amit 2011. június 3-án Pomogáts Béla irodalomtör-
ténész nyitott meg. Itt található még Galgóczi Erzsébet emlékszobája is (az írónő Vince 
unokatestvére volt). 
A 2013-ban Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központra átkeresztelt intézmény aktív 
irodalmi és kulturális munkát végez a térségben. Különböző programjairól a honlapju-
kon (www.bezeredj-kastely.hu ) olvashatunk. 
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Az Emlékszobában más irókkal kapcsolatban is tartanak irodalmi esteket, összejövetele-
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ket, ilyenkor sokan megfordulnak ott, és látva a gyűjteményt, érdeklődnek Vince mun-
kássága után, és vásárolják a könyveit. Az Emlékhelyet rendszeresen látogatják iskolai 
csoportok. Előzetes megbeszélés alapján bárki megtekintheti. 
Bende Ildikó, és Takács László győri színészházaspár (utóbbi itt, az oslói Nagykövetsé-
gen olvasta fel Vince néhány versét a 2010 novemberi emlékesten) Rendhagyó 
irodalmorákat tart a megye általános- és középiskoláiban, különböző rendezvényeken, 
ahol Vince verseit szavalják, valamint írói és műfordítói munkásságát ismertetik. A 
Hangraforgó zenekar Vince több versét megzenésítette, s azokat különböző rendezvé-
nyeken játssza. 
Vince születésének 80. évfordulóján, 2012 október 18-19-én, kétnapos program kereté-
ben emlékeztek meg róla a Művelődési Központban. Ekkor avatták fel a Bezerédj Kas-
télyban elhelyezett Sulyok Vince Emléktáblát.   
Jelenleg a Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói és magyartanárai készül-
nek 2015. március 27-ére, a Sulyok Vince emlékére szentelt szavalóverseny megrende-
zésére. 
Vince verskötetei és fordításai az interneten is olvashatók: http://www.federatio.org/
mikes_bibl.html 

Sulyok Éva 
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Két dán ballada
Pető Tünde tolmácsolásában

Lidérctánc 

Régen járom utam
Súlyos lábakkal taposva
Közel a sötét és hűvös a szél.
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
Mutass utat rejtett kincshez
Jaj, hogy sajognak lábaim. 
Vándorlok erdőn, bolyongok városban
Jaj, hogy sajognak lábaim 
Kavarognak bennem a képek,
Fényt Lúdvérc,fényt!- világíts inglice 
Mutass utat gyöngyhöz, kincshez
Jaj, míly súlyosak lábaim. 
Békét lehelt a rét, hogy este a tó partjára értem,
Jaj, hogy sajognak lábaim 
ott volt egy ember a sötétben, lilában-kékben
Fényt Lúdvérc,fényt!- világíts inglice 
mutass utat rejtett kincshez
Jaj, hogy sajognak lábaim.
A kis alak a fűcsomón, vizen táncolva lejtett
Jaj, hogy sajognak lábaim 
addig ugrándozott míg mindent feledtem,
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat gyöngyhöz, kincshez
Jaj, míly súlyosak lábaim. 
Három bolygó kis lidérc járta már,
Jaj, hogy sajognak lábaim
Nevem feledve rogytam a lápba
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat rejtett kincshez
Jaj, hogy sajognak lábaim.
Elcsalt a lúdvérc, parázslott, mint a szén
Jaj, hogy sajognak lábaim
futottam, a mocsár mélyére estem
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat gyöngyhöz, kincshez
Jaj, míly súlyosak lábaim.
A szerencse helyett, mit hittem
Jaj, hogy sajognak lábaim
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ültem a sárban békalencsébe hemperedve
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat rejtett kincshez
Jaj, hogy sajognak lábaim.
Zúgott fejem, fájt a hátam
Jaj, hogy sajogtak lábaim
akárhova néztem lidércek ugráltak 
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat gyöngyhöz, kincshez
Jaj, míly súlyosak lábaim.
Minden este keresem már,
Jaj, hogy sajognak lábaim
A kincset, mit hiszem, láttam
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat rejtett kincshez
Jaj, hogy sajognak lábaim.
Körbejárok az emberekre bólintgatva
Jaj, hogy sajognak lábaim
Kincset nem találok én már soha.
Fényt Lúdvérc, fényt!- világíts inglice 
mutass utat gyöngyhöz, kincshez
Jaj, míly súlyosak lábaim.

https://www.youtube.com/watch?v=Vrh2HCz34QQ
YouTube-videó (Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk 

folkemusik) előnézete. Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk 
folkemusik

A fordító megjegyzése:
Ami a balladát illeti, kicsit bajban vagyok vele, amikor az eredetét keresem, mert 

bár népi balladaként tálalják sok helyen, de szerintem műballadával van dolgunk, ame-
lyet Finn Molsted dalszerző szerzett és a szövegét is ő írta 1968-ban. A dalban leírt mo-
csaras táj, Jylland jellegzetes képe, olyan, amilyen a fényképen látható. Rengeteg népi 
babona és mitikus alak kötődik a tájhoz, a " lápi asszony főzeteként " emlegetik azt a 
tejes ködöt, ami kb. vállmagasságig  ereszkedik a síkra, amikor egy meleg nap után hir-
telen esik a hőmérséklet. Ilyenkor a vizes mocsarakban, a mélyedésekben  a melegre 
„ráül” a hideg levegő ilyen tejes köd formájában. A  mocsári gáz ( metán ) kis kék lán-
gokat vet, amelyek békaként ugrálnak ide-oda, és a vízpára optikus szórása következté-
ben olyan varázslatos lesz a táj, mintha apró emberek ugrándoznának körbe-körbe lám-
pással kezükben.

Két versszakot felcseréltem, és a refrénen néha egy leheletnyit változtattam azért, 
hogy jobban gördüljön a szöveg magyarul, egyébként hűen követi az eredeti szöveget a 
fordítás.
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Lygtemandens sang

Længe har jeg trådt min vej
Hvor er mine fødder dog ømme.
Mørket er tæt og vinden sej.
Lys, lygtemand lys. Vis mig vej – skatten vil jeg finde.
Hvor er mine fødder dog ømme.

Jeg traver i skoven og løber i by’n.
Jeg tror vist nok jeg har haft et syn.

En aften kom jeg til søens bred.
Engen var smuk og alt åndede fred. 

Da så jeg i mørket en blå-lilla mand. 
Han dansede rundt på tuer og vand.

Snart sprang han op og snart sprang han ned.
Snart ha’de jeg glemt, hvad det var jeg hed.

Med ét var der tre af de lysende små.
Jeg styrtede rundt på må og få.

Han lokked’ mig, han gløded’ som kul.
Jeg løb og faldt i et mosehul.

I stedet for lykken jeg tro’de at få,
Der sad jeg med mudder og andemad på.

Mit hoved det værked, min ryg gjorde ondt.
Overalt hvor jeg så sprang lygtemænd rundt.

Nu går jeg og leder hver eneste nat.
Jeg tror vist nok jeg har set en skat.

Tusinde mennesker hilser jeg på.
Jeg ser ikke mere det som jeg så.

Teksten og Melodi: Finn Molsted omkring 1968
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A paraszt és a tündérlány

A folyónktól délre egy paraszt lakott,
Mindent, mint megkívánt, megkaphatott,
Fia négy, leánya kettő volt.
- Égek a vágytól minden napomon.

Lakott egy leány a folyó sodrásában,
Felejthetetlen szépség volt az ő alakjában,
Éjjel belopódzott a paraszt álmába,
- Égek a vágytól minden napomon.

Kora reggel a paraszt őt látni akarta,
De a sodrás túl erős volt és megcsúszott a lova
- Égek a vágytól minden napomon.

A folyónktól délre egy paraszt lakott
Mindent, mit megkívánt, megkaphatott.
Parasztot, s tündét már soha ember nem látott.
- Égek a vágytól minden napomon.

Bonden og elverpigen

Der boede en bonde lidt sønden for vor å 
alt hvad han havde at ønske kunne han få 
af sønner har han fire af døtre har han to
-og jeg længes ud i alle mine dage-

Der boede en pige i åens stride strøm 
aldrig man glemmer en skikkelse så skøn,
om natten hun listede sig ind i bondens drøm,
-og jeg længes ud i alle mine dage -

I den årle morgen måtte bonden hende se
men strømmen var for stærk, og gangeren gled 
-og jeg længes ud i alle mine dage -

Der boede en bonde lidt sønden for vor å 
alt hvad han havde at ønske kunne han få 
Man aldrig mere bonden og elverpigen så

-og jeg længes ud i alle mine dage -
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A Bauhaus Norvégiában

Mit adott Norvégia a Bauhausnak? Mit adott a Bauhaus Norvégiának? Mindként 
kérdés releváns lehetne egy Bauhaus norvégul (vagy Bauhaus Norvégiában) című kiállí-
tás esetében.

A Henie Onstad Kunstsenter kurátorai által összeállított kiállítás azonban csak az 
elsőre keresi igazán a választ, míg a másodikat alig fejti ki. Pedig a Bauhaus nemcsak az 
építészet és a formatervezés, de a vizuális kultúra más területein is nagy befolyásra tett 
szert – nem csak Norvégiában, hanem az egész Skandináv régióban. 

A kiállításhoz kiadott katalógus előszavában maguk a kurátorok is elismerik, hogy 
sokkal egyszerűbb lett volna a második kérdésre megadni a választ, de őket mégis az 
érdekelte, hogy pontosan hány norvég jutott el a Bauhausba, vagy a német iskolához 
kapcsolódó mely művészek fordultak meg vagy alkottak egykor az északi országban. 
Tették ezt a kurátorok úgy, hogy – állításuk szerint – több norvég kolléga amellett érvelt, 
hogy nem lehet elég anyagot összegyűjteni ezektől a művészektől egy megfelelő kiállí-
tásra. Mindenesetre megpróbálták és egy korrektnek nevezhető képet tudtak felrajzolni 
ezekről a „kapcsolatokról”. Ugyancsak a kötet előszavából derül ki, hogy előképük az 

utóbbi években megrende-
zett, a Bauhaus és Izrael, 
valamint India kapcsolatát 
feldolgozó kiállítások vol-
tak. Ezt a megjegyzést akár 
ironikusan is kommentál-
hatnánk, miszerint Indiához 
képest Norvégia még egész 
jó helyzetben van, viszont 
mindkét helyen egyértel-
műen az építészeti kapcso-
latokat lehetett hangsúlyo-
sabban kiemelni. Meglepő 
módon az oslói kiállításon 
épp ezt a részt sikerült a 
legkevésbé.

Moholy-Nagy László: 
Lichtrequisit einer 
elektrischen Bühne, 
(Fényrekvizítum elektro-
nikus színpadhoz,1922 –
30)
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A kiállított anyag feldolgozásához a norvég kurátorok kortárs művészeket is felkér-
tek. Közülük a legjelentősebb és a Bauhaus történetére reflektáló mű, Pia Rönicke 2014-
ben elkészült monumentális fém térelemeket is magában foglaló videóinstallációja, 
amelynek központi eleme egy kétcsatornás, közel háromnegyed órás videó. Ezt 
Marianne Brandt egykori dessaui műtermében forgatták. A lassú kameramozgással kör-
bevett, az ablakon időnként a város felé kitekintő mozgása többértelmű, már-már majd-
nem monoton hangsúlyt ad a közben felolvasott korabeli naplófeljegyzéseknek, amely-
ből a forradalmi lendületű korszak lelkesedése mellett az egzisztenciális biztonság hiá-
nya is kiérezhető. Brandt, aki Moholy-Nagy László fémműhelyének tagja volt, sokszor 
emlegeti feljegyzéseiben az újító szellemű magyar művész nevét. Brandtról a kiállítás 
katalógusában is külön tanulmány emlékezik meg, mivel még a Bauhausban töltött évei 
előtt évekig Oslóban (illetve akkor még Christianiában) élt egy avantgarde szellemiségű 
művészkör tagjaként, amelynek férje, a norvég festő Erik Brandt, volt az egyik fő szer-
vezője. Mivel ez az időszak még az ő Bauhausos tanulmányai előtt volt, és gyakorlatilag 
nem maradt fenn műve ebből a korszakból, későbbi műveinek hatása pedig csak évtize-
dekkel később mutatható csak ki.

A kiállítás talán legnagyobb „felfedezése” Ola Mørk Sandvik személye, aki többnyi-
re későbbi, második világháború utáni funkcionalista építészeti munkáiról ismert Norvé-
giában. Ezeket azonban nem, hanem csak a Bauhausban készült fotósorozatát mutatja be 
a kiállítás. Sandvik egyike volt a Bauhaus-diákok utolsó évfolyamának, aki még a 
dessaui épületben folytathatta tanulmányait. Egy kevéssé ismert, a maga által összeállí-
tott fotókönyvben elevenednek meg élményei, amely építészeti fotók mellett számos 
életképet is tartalmaz, köztük Berger Otti portréját. Sandvik az iskola kényszerű bezárá-
sa után is kapcsolatban maradt barátaival, akik között azért is lett népszerű, mert Osló-
ból Dessauba motorbiciklin tette meg az utat. 

Ellentmondásos helyzetben szerepel a kiállításon Edvard Heiberg. A norvégiai csa-
ládban született és az országban egy családi házat építő dán származású építész vitte a 
legtöbbre a Bauhaus intézményében, ugyanis a bezárás előtti évben Meyer mellett tanári 
feladatokat is ellátott. Valójában sem a Bauhausban, sem Norvégiában nem jelentős a 
szerepe. A norvég építészettörténet-írás is megosztott abban a kérdésben, hogy 
Heiberget hogyan lehetne értékelni az oslói építészet szempontjából, hiszen az 1941-es 
családi házon Oslo külvárosában már nem érvényesülnek a Bauhaus elvei, inkább egy-
fajta visszatérés a helyi építészeti tradíció praktikus átértelmezéséhez, adaptálásához. 
Heiberg az 1930-as években egy elkötelezett és lelkes hangú cikksorozatban mutatta be 
a Bauhaust a norvég olvasóközönségnek a Byggekunst című – egyébként konzervatív 
attitűdű – építészeti magazinban. Heiberg kiemeli a Bauhaus szándékát a gyors és egy-
szerű építészeti megoldások kidolgozására, a tömegek lakásigényeinek kielégítésére. 
Dániai tevékenysége főként ez irányban bontakozott ki és teljesedett ki, azt az időszakot 
leszámítva, amikor elkötelezett kommunistaként náciellenes tevékenysége miatt épp 
börtönben ült. Három hosszabb szovjet „lakásépítési” tanulmányutat is teljesített, ám a 
Moszkvával és a dán kommunistákkal való kapcsolatát épp az 1956-os magyar forrada-
lom leverése változtatta meg, és nagy nyilvánosság előtt szólt a katonai beavatkozás 
ellen.
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A kiállítás külön teret szentel egy másik építésznek, Ivo Panagginak is. Mint a 
névből is sejthető, a korábban az olasz futurista mozgalomhoz kötődő művész is 
„különutasként” van jelen a kiállításon, még ha a többieknél nagyobb anyaggal is. 
Panaggi ugyanis a második világháború után a norvégi állami építészeti hivatalban 
dolgozott majd két évtizeden keresztül, így néhány megvalósult művén keresztül na-
gyobb befolyása volt a norvégiai építészetre, mint az odavalósi Heibergnek. Panaggi 
karrierje jól mutatja viszont azt, hogy a Bauhausban megszerzett tudás, építészeti 
szemlélet még évtizedek múlva is felhasználható és érvényes tudott maradni. Hogy 
csak egy párhuzamot említsünk, Panaggi helyzete nagyon hasonló az 1938-tól Svédor-

szágban tevékenykedett Forbát Alfré-
déhoz 
(Füchsl Al fréd Pécs,  1897-
Vällingby, 1972. Külföldön Fred 
Forbat néven vált ismertté. Az egyre 
nehezedő magyarországi politikai 
helyzet elől 1938 augusztusában 
Svédországba települt. 1942-ig Lund 
város mérnöki hivatalának tervező 
építészeként a város távlati, rendezé-
si tervét és Borgmästargården beépí-
tési tervét dolgozta ki. 1942-ben Har-
ry Egler építész stockholmi irodájába 
került. Skövde távlati terve volt az 
első részletes és rendszeresen kidol-
gozott munkája. Elképzelésében fon-
tos szerephez jutott a közlekedés ra-
cionális tervezése, a magasház, a 
toronyház, mint lakóépület hátránya-
inak kimutatása. A szerk.helyettes 
megjegyzése.)
Az oslói kiállítás azonban nem feje-
ződik be kizárólag a norvég Bauhaus-
kapcsolatok részletes tárgyalásával. 
A kiállítótér második része egy, a 
Bauhaus színházat bemutató kiállítás-
sal egészül ki. Ember – Tér – Gép 
fantázianévvel ellátott utazó kiállítás 
a dessaui Bauhaus Alapítvány gyűjte-
ményére épül, s egy alkalommal már 
Németországban is szerepelt, majd a 
norvég helyszín után Szöulban kerül 
legközelebb a közönség elé. A Bau-
haus története során a performatív 
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művészeti ágak megújítására tett kísérletek is külön-külön alapos bemutatás érdemel-
nek. Bár a témához kapcsolódó legjelentősebb vázlatok, rajzok, tervek mindegyikét 
nem tudták eredetiben kiállítani, így csak digitális reprodukcióval szerepelnek, de leg-
alább a magyar származású művészek „saját jogon”, kiemelt helyen szerepelnek. Mo-
holy-Nagy László tervei, Molnár Farkas színházterve, Weininger Andor öltözet- és 
díszletrajzai kiemelt helyeken szerepelnek. Utóbbi egyik színes vázlata került a kataló-
gus címlapjára is.

Molnár Farkas rajza
A norvég Bauhaus-kiállítás rendezői sokkal nehezebb helyzetben voltak, mint a 

kiváló 2010-es magyar bauhäuslereket bemutató tárlat kurátorai. A rekonstrukciós lehe-
tőség azonban adott és világos: a norvég származású művészek marginális pozícióban 
voltak a németországi tanulóévek alatt, de a kiállítás nem ezt akarja felülírni vagy felna-
gyítani, hanem akkori helyzetüknek megfelelően bemutatni őket, adott esetben a kortárs 
művészet értelmezési lehetőségeinek felhasználásával. 

(Bauhaus på norsk c. kiállítás augusztus 31-ig, a Bauhaus Scenekunst: Menneske –
Rom – Maskin c. kiállítás szeptember 22-ig látogatható az oslói Henie Onstad 
Kunstsenterben.)

Munch, Gallen-Kallela: a finn-norvég mágikus észak

Az oslói Nemzeti Galéria legújabb kiállítása egy régebbi, jelentős kiállítási koncep-
cióhoz nyúl vissza, amikor az előző századforduló skandináv modernizmusát, annak 
történetét, irányzatait vizsgálja és mutatja be. A mágikus észak. Finn és norvég művé-
szet 1900 körül címmel ellátott kiállítás előzményei között mindenképpen a Kirk 
Varnedoe által szervezett 1982-es Northern Light (Az észak fény) kiállítást és annak 
későbbi, 1987-es párizsi válogatását kell megemlítenünk, amely abban az évtizedben 
szinte relevációként hatott az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában. Az a 
kiállítássorozat felhívta a figyelmet arra, hogy a Sikoly festőjeként világhírnévre szert 
tett Edvard Munch mellett, számos olyan kiváló életmű jött létre az észak-európai or-
szágokban, melyeket érdemes ismerni, bemutatni. Ez a koncepció jellemzi az oslói és a 
finn nemzeti múzeum januárban nyílt közös kiállítását is, amely elsőként a norvég fővá-
rosban, azt követően – ez év nyarától – Helsinkiben kerül bemutatásra.

A heterogén összképet mutató tárlat kurátorai Skandinávia nemzetei közül kettőt 
választottak: a finnt és a norvégot. A norvég királyság ebben az időszakban a svédekkel 
volt perszonálúnióban és a politikai elitnek – egy népszavazás után – 1905-re sikerült 
kivívnia a teljes függetlenséget. A finn területek – mint az Magyarországon jobban is-
mert – az Orosz Birodalom részei voltak. Mindkét ország tehát a nemzetté válás korai 
szakaszában, a részben nem „nemzeti” nyelvű elitek (dánok, svédek, oroszok) ellenében 
kívánta meghatározni magát. Ebben az ekkor Európa perifériájának számító térségben 
is kettős tendencia mutatkozott meg: az elvándorlás, és ezzel szemben a vidékre ván-
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dorlás, az autentikus népélet megismerésének igénye. Miközben a művészek a düssel-
dorfi, berlini vagy párizsi akadémiákon képezték magukat és az ottani kiállítási életben 
próbáltak meg érvényesülni, megkezdődött a „hazavándorlás” is, amelynek művészeti 
céljait, gazdasági racionalitásait, motivációit az utóbbi évek kutatásai igyekeztek feltár-
ni. Így a kiállítás nem a nagy európai művészeti központok skandináv művészeit mutat-
ja be, hanem a regionális „alközpontok” szintjét is széttagolja a vidéken élő művészek 
bemutatása érdekében.

A kiállítás kurátorai, Timo Huusko és Vibeke Waallann Hansen ennek megfelelően 
a norvégiai Telemark és a finn Karélia területeit mutatják be ilyen autentikus, nemzeti 
tájként, amely vonzotta a korabeli művészeket, és ahol a nemzeti karakterjegyeket ke-
resték. A kiállításban többször is felmerül a zenei párhuzam kérdése, amely a jellegzetes 
norvég népi zeneeszközök ábrázolásával megfogalmazást is nyert az képek jelentős 
részén. (Érdekesség, hogy ezzel a kiállítással párhuzamosan a finn nemzeti múzeumban 
Jean Sibelius, a finn nemzeti zeneszerző és a képzőművészet kapcsolatát bemutató kiál-
lítás látogatható.) A válogatott anyag így hívja fel a figyelmet a mindössze huszonkét 
évesen elhunyt norvég Halfdan Egedius (1877–1899) munkáira is, aki ugyan rendkívül 
kis számú, de megfogalmazásában rendkívül erős művet mondhat a magáénak, amely a 
táncoló parasztok motívumát többször az elvonatkoztatott szimbolizmus világ felé moz-
dítja el, miközben kortársai nagy része (így Nikolai Astrup) megmaradtak a szentimen-
tális, rácsodálkozó, sokszor etnográfiai-ízű, aprólékos leírásnál. A táncolók, mint motí-
vum, a magyar festészetben Rudnay Gyulánál jelenik meg Egediushoz hasonló feltáró 
és beleérző erővel, és ez különösen alkalmas a „néplélek” kifejezésére, hiszen a ritmus, 
zeneiség, forma egyesül a népművészet (népi ruhák) vizuális látványával. A táncolók 
mint motívum ebben az időben Edvard Munch festészetében is jelentős szerepet kapott, 
de már mint az Élet frízének darabja: az emberi élet múlandóságának, „dance macabre”-
jának általános és örök szinonimájaként, nem pedig mint a nemzeti önkifejezés egyik 
módja.

A kiállítás következő nagyobb gondolati egysége éppen erre a szimbolikus tartal-
makra, az elmúlás és közösség és az egyén szenvedéseinek, halálának, a lélek megérthe-
tetlenségének kérdésére helyezi a hangsúlyt. Nem nehéz kiolvasunk a korszak egzisz-
tenciális kérdéseit feszegető fiatalabb skandináv írógeneráció hatását, Strindberg, 
Hamsun, Obstfelder irodalmának lenyomatát. Ennek üzenetét ugyanakkor sokkal nehe-
zebb volt a kurátoroknak átültetni a vizuális lenyomatok nyelvére, s ez a rész inkább 
eltávolítja, mint összehozza egymással az egyes művészeket. Itt, ebben a teremben sze-
repeltetik a Rodin-tanítvány szobrász Gustav Vigeland műveit is, amelyek azonban in-
kább szólnak az emberi test ábrázolásáról, mint az egyes lelkiállapotok megragadásáról.

Nem így a tájképfestészetet feldolgozó szekció, amely önmagában, önálló kiállítás-
ként is megállná a helyét. Nem véletlen, hogy az északi nemzetek tájképfestészetét az 
elmúlt egy évtizedben is több jelentős kiállítás (The Modernist Breaktrough, Luminous 
Modernism) dolgozta fel, bemutatva azoknak mélyen átérzett, egzisztenciális mélysége-
ket bemutató erejét. Edvard Munch életművének ismert darabjai ezen a részen illesz-
kednek leginkább a kiállítás anyagába és itt lehet a leginkább tetten érni azt a hangulati 
többletet, ami Akseli Gallen-Kallela vagy Harald Sohlberg műveit – ebben a műfajban –
vele egyenértékűvé teszi. Mindezt a kiállítás rendezési szempontjai is erősítik, amely 
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ebben a szekcióban egyik művész alkotását sem tolja túlzottan előtérbe, sem a kiemelés, 
sem a léptékválasztás eszközével.

Ehhez hasonlóan a kiállítás kurátorai külön termet szenteltek az nemzeti irodalmat 
és képzeletvilágot feldolgozó műveknek. A kiállítás itt meglehetősen asszimetrikussá 
válik, hiszen míg a rendkívül vonzó, nemzetközi szinten is értékelt Kalevala megannyi 
irodalmi- és képzőművészeti alkotást inspirált, addig a norvég művészek meglehetősen 
bátortalanul nyúltak az északi szágák és norvég népmese-irodalom alapműveihez. Bár 
kétségtelen, hogy Gerhard Munthe murális tervei vagy Theodor Kittelsen grafikái a 
maguk módján bravúros művek, de nem állíthatóak párhuzamba Gallen-Kallela nagy-
méretű Kullervo-képével. Ugyancsak tőle látható itt az 1900-as párizsi világkiállítás 
pavilonjának falaira készült Kalevala-freskó terve (Sampo megvédése), amely a végül 
megvalósult freskó előképének tekinthető az Eliel Saarinen tervezte épület falain.

A kiállítás utolsó nagy egysége – a katalógushoz hasonlóan – külön tárgyalja a kor-
szak finn és norvég kapcsolatait, amelyek személyes ismeretségeken túl, a tematikus, 
motivikus, tehát szemléletbeli egyezéseken kívül nem voltak tág körűek. Párizs mellett 
(vagy inkább helyett) főként Berlin jelentette a találkozási pontot, ahol a híres Zum 
scharzen Ferkel asztaltársaságánál Julius Meier-Graefe, Jean Sibelius, Staniłsaw 
Przybyszewski mellett Munch és Gallen-Kallela is helyet kapott. Ők ketten 1895-ban 
még közösen is rendeztek egy kiállítás az Unter den Lindenen levő Ugo Barroccio gale 
é riájában. Így nem véletlen, hogy a finn festő Munchról készült híres portréja is helyet 
kapott a kiállítás anyagában. 

(fotó: Enteriőrfotó a Mágikus észak, finn és norvég művészet 1900 körül című kiál-
lításról, előtérben Axeli Gallén-Kalela Edvard Munchról festett portréjával, 
Nasjonalgalleriet, Oslo, a Nasjonalmuseet engedélyével, fotó: Børre Høstland)
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A két művész barátsága azért annyira nem volt mély, hogy egymás országaiba ellá-
togassanak, miután a finn 1905-ben, Munch 1909-ban döntött úgy, hogy közel egy-egy 
évtized után otthon telepednek le, és tevékenységüket szülőföldjükön folytatják. Mun-
kásságuk egykorú, intenzív recepciójára persze ezt lehetővé tette és megszerzett jó hír-
nevüket már döntően nem befolyásolta „tartózkodási helyük”. Jellemző, hogy amikor 
1903-ben a bécsi Belvedere első állandó modern kiállítása, illetve 1906-ban a budapesti 
Szépművészeti Múzeum új Modern Képtára megnyitott, Akseli Gallen-Kallela mindkét 
kiállításon képviseltette magát egy-egy festménnyel. A norvég festő eközben csak grafi-
kai műveivel volt jelen a két főváros művészeti gyűjteményeiben.

(Az oslói Nasjonalgalleriet A mágikus észak. Finn és norvég művészet 1900 körül c. 
kiállítás 2015. május 16-ig látogatható. A kiállítás Helsinkiben az Ateneum művészeti 
múzeumban 2015. június 18. és szeptember 27. között lesz megtekinthető.)

Tóth Károly

Tóth Károly 
(Sz. Hódmezővásárhely, 1984) művészettörténész. 2002 és 2007 
között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem művészet-
történet-történelem szakos hallgatója, közben az Eötvös Collegi-
um tagja volt. 2007 és 2010 között ugyanitt végezte művészettör-
ténet-tudományi doktori képzését, majd 2013-ben védte meg 
doktori értekezését, amely a hódmezővásárhelyi művészcsoport-
ról és a magyarországi művésztelepek történetéről szól. 2008 és 
2013 között a budapesti Mission Art Galéria, majd a Kieselbach 
Galéria és Aukciósház munkatársaként dolgozott. 
2015-ben megkapta Oslo város Munch és Vigeland kutatási ösz-

töndíját (Munch- og Vigeland Forskningstipend), amelynek keretében Edvard Munch 
budapesti és bécsi kapcsolataival és recepciójával foglalkozik. Oslóban él feleségével, 
Mihálykó Ágnessel, aki az Oslói Egyetem kutatója.
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Bondor Zsuzsanna tűzzománc-
művész

Nagy Melinda: Nagyon nehéz lesz röviden 
bemutatni téged, hiszen gazdag alkotói és tanári 
múlt áll mögötted. Számos nemzetközi  és or-
szágos díj tulajdonosa vagy. Néhány ezek kö-

zül: a  2009-es XX. Amatőr Artium Eszencia budapesti kiállításán – A Magyar Műve-
lődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus nívódíja, vagy a 2010-es XV.  Kaposvári 
Nemzetközi Miniatűr Fesztiválon – A/3 kategória fődíja. Hogyan tudnád röviden össze-
foglalni az eddigi munkásságodat?

Bondor Zsuzsanna: Magyarországon, Baján születtem. Jelenleg Norvégiában, Os-
lóban élek. Alkotóként zománcozással a főiskolai éveim óta foglalkozom. A Janus Pan-
nonius Tudományegyetem biológia-rajz szakán, majd a József Attila Tudományegye-
tem környezetvédő ökotechnikus szakán diplomáztam, tanáraim Bérces Gábor grafi-
kusművész, Morvay László tűzzománc- és grafikusművész és Pandur József festőmű-
vész voltak. Tőlük, és Morelly Edit tűzzománc-művésztől sok segítséget és szakmai 
útmutatást kaptam az elmúlt évek során. Évtizedekig dolgoztam pedagógusként az 
alapfokú művészetoktatásban rajz szakos csoport- és zománcműhely-vezetőként, vala-
mint rajz és művészettörténet tanárként különböző általános és középiskolákban. Szíve-
sen tanulok, dolgozom más kollégákkal, rendszeresen részt veszek alkotótelepeken, 
kiállításokon, pályázatokon. Elsősorban a festőzománc különféle technikáival foglalko-
zom. Ezek fogásait a saját kísérleteimen túl alkotótelepeken szerzett tapasztalatok során 
tanultam és tanulom folyamatosan. Zománcképeket alkotok, de készítek egyedi ház-
szám- és névtáblákat, zománccal díszített tárgyakat, ékszereket is.

M: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért éppen a tűzzománcot választottad  és nem 
a grafikát például, hiszen a tanáraid közül kettő is grafikus.

Zs: Már általános iskolában is jártam tűzzománc szakkörre. Izgalmasnak találom, 
mert mindig két egyenrangú fél áll szemben, az ember és az anyag, amit használ. Leg-
inkább az ember, a lélek, a szavakkal ki nem fejezhető képi kifejezése foglalkoztat. 
Igyekszem a zománctechnika sajátosságait, és az anyag adta lehetőségeket elképzelése-
immel a lehető legharmonikusabb módon összehangolni. Ehhez a szecessziós zománc-
művészetet tekintem példaként. Sokszor ugyanazt a témát más módon, többször is fel-
dolgozva jutok el a számomra legjobbnak tűnő megoldáshoz. Nagy kihívás az ehhez a 
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technikához 
tartozó anya-
gokat megis-
merni, és 
irányítani a 
kémiai folya-
matokat. Az 
a n y a g n a k 
lelke van. Ez 
egy szimbió-
zis. Tisztelni 
kell, ugyan-
akkor türe-
lemmel, hatá-
rozottan ke-
zelni és ural-
ni...
M: Sokaknak 
a tűzzomán-
cozásról a kis 
medálok jut-
nak eszükbe 
vagy egyéb 
a p r ósá g ok , 
amiket a kéz-
műves vásá-
rokon lehet 
kapni. Olyan 
egyszerű kis 
hobby mű-
vészkedésnek 
g on d o l j á k . 
Te viszont 
nagyon ma-
gas szinten 
űzöd ezt a 
technikát, és 
festményekre 
h a s o n l í t ó 

képekben fejezed ki magad.
Zs: Igen, a képzőművészetnek ezt a formáját nem ismerik el. Sokan nem alázattal 

nyúlnak hozzá, és emiatt sokszor giccses dolgok sülnek ki belőle. Én alkotó telepeken 
kísérletezem, minden évben elmegyek és ott képzem magam. Összetett munka. Egyrészt 
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tervezni kell, aztán 
jó mester-munkát 
végezni és lehetőleg 
művészi szintre 
emelni. Szeretem a 
kihívásokat. Van egy 
módja, ahogy ehhez 
a technikához köze-
líteni kell, és ez az 
alázat.
M: Van-e kedvenc 
alkotásod? Tudom, 
hogy van olyan ké-
ped, amitől semmi-
képp nem válnál 
meg... Például a Ma-
gok Álma 6 című 
díjnyertes képed, a 
K é p z őm ű vé s z e t i 
Lektorátus zsűritagja 
akarta megvásárolni, 
de nem adtad.
Zs: Igen, vannak 
olyan alkotásaim, 
amik a gyermekeim, 
ezért nem eladók.
M: A képeid néze-
getve felmerült ben-
nem, hogy esetleg 
versek adják az ihle-
tet a műveidhez.  Az 

egyiknek például Alkony karéja a címe. 
Zs: Szeretem a verseket, főleg  a Weöres Sándor által írottakat. Megihletnek. Képso-

rozatot is készítettem már versekre. Néhány ezek közül a Dob és tánc című, vagy a 
Holdbéli csónakos. De Adonyi Nagy Mária versei is inspirálnak, mint például a Hajnali 
vers anyának című.                         

M: Sok sikeres tanítvánnyal büszkélkedhetsz, legalább húsz éve foglakozol oktatás-
sal, felvételire való felkészítéssel és alkotással. Mik a terveid?

Zs: Szeretném tovább folytatni az oktatást, a felkészítést és természetesen szeretném, 
ha továbbadhatnám a tűzzománcozás iránti szeretetem, lelkesedésem, a technikai tudá-
som, és a mostanáig összegyűjtött tapasztalataimat. Remélem, hogy itt Oslóban is lesz 
erre lehetőségem, és elég érdeklődő is ahhoz, hogy ez az álmom megvalósuljon. Termé-
szetesen nagyon örülnék, ha kiállíthatnék. Rendületlenül dolgozom, folyamatosan tanu-
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Róka Károly 
festő  - a giccsherceg 

(1912-1999)

„Emlékezzünk meg a 100 éve 
született Róka Károly festő̋rő l”, 
szerettük volna ezt írni egy ke-
rek évforduló kapcsán, de saj-
nos 3 évvel elkéstünk, mert 
1912-ben született, azaz 103 
éve. A késés kizárólag a mi 
hibánk.
Mert Róka Károly, vagy ahogy 
Norvégiában hívták: Charles 
Roka jó festő̋ volt és megérde-
mel egy megemlékezést. Gics-
cseket produkál - mondták róla 
a kritikusok, de a közönség sze-
rette és nem tudott annyi képet 
festeni, hogy azokat azonnal 
meg ne vették volna. 
De mi a giccs? Például a soro-
zatban gyártott, teljesen egyfor-
ma, bárgyú, primitív kerti tör-
pék.
Róka nem ilyen szinten dolgo-
zott: kiválóan rajzolt, kitűnő 
művészi technikája volt. Szak-
máját 100 %-ban uralta. Egye-
dül azt hozhatták fel ellene, 
hogy végig ugyanabban a téma-

körben mozgott. Ez is hamis vád. Igaz, hogy fő témája a szép, természet adta bájait nem 
titkoló, különböző̋ pózokban álló cigánylány volt, de emellett Róka nagyon jó önarcké-
peket, portrékat, gyermeket, igen szép aktokat és magyar falusi jeleneteket, pl. csárdást 
táncoló csoportot is festett. Azaz sok témája volt. De valóban, a cigánylány dominált a 
képein. Ez lett a baj. Mert, ha csak egy-két cigánylányképet fest, akkor dicsérték volna 
kiváló technikáját, a hibátlan anatómiát, stb., de ha 100 cigánylány van, akkor a 100 
porcelán kerti törpe kezd ránk meredni.
A közönségnek nagyon tetszett a cigánylány téma, s 1940-1950 körül, az akkori norvég 
szegénység ellenére, kicsit túlozva ugyan, de az a hír járta, hogy Oslóban majdnem min-
den lakásban van egy Róka kép. Ezek nagy része nem is festmény volt, hanem plakát, 
amit Róka Svájcból rendelt, egy művészi reprodukciókat készítő̋ nyomdából. A plakátok 
minősége olyan kifogástalan volt, hogy 2-3 méterről már szinte nem lehetett megkülön-
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böztetni az eredeti festménytől. A vevő̋k bekeretezték, s az az érzésük lehetett, hogy van 
egy Róka képük.

Életútja
Róka 1912-ben született Nyíregyházán. Budapesten elvégezte a Képzőművészeti Akadé-
miát. Nemcsak festészetet, hanem  szobrászatot is tanult. Itt ismerte meg alaposan az 
emberi testet. Tanúsítják a festményei, és a magántulajdonban levő portré-szobrai. 
Furcsa nevű̋ jó barátjával, Jallagoshsal elhatározták, hogy elmennek világot látni. Pénz-
telen fiatalemberekként egy vasúti teherkocsiban megbújva hagyták el Magyarországot. 
Céljuk Ausztria volt. Sajnos rossz vagont választottak, mert hamar kiderült, hogy az egy 
élelmiszert szállító hűtőkocsi volt. Mire észrevették, már késő̋ volt, a vagon le volt zár-
va. 3 nap után szinte jéggé dermedten szabadultak ki. Örülhettek, hogy élve úszták meg 
a kalandot.
Róka azt gondolta, hogy pénzt lehetne szerezni azzal, ha megfesthetné a svájci hegyi 
hotelek pénzes turistáit. Így is lett. Róka festő̋i tudása valóban pénzt hozott a házhoz. Ő 
festett, Jallagosh pedig kitűnő üzletszerző̋ volt. Lassan összejött annyi pénz, hogy ele-
gánsan kiöltözve tovább állhattak.
Felfedezték Monte Carlo kaszinóit. De Róka jobb festő volt mint hazárdjátékos, a port-
rékból összegyűjtött pénz pillanatok alatt gazdát cserélt, s elúszott a játékasztalokon. 
Ekkor a két bohém továbbállt. Marseillesben kötöttek ki, ahol a festő̋i tudás ismét meg-
hozta a napi betévőre valót.
Rókának feltűnt itt egy szokatlanul szép cigánylány. Lerajzolta, s ez a lány olyan mély 
benyomást tett rá, ami egész festőkarrierjén át elkísérte.
1937-ben a Rivieráról barátjával együtt Norvégiába jött. Az ügyes üzletkötő itt is szer-
zett munkát, de amikor a németek elfoglalták Norvégiát, Svédországba menekült. Ké-
sőbb Amerikába került. Róka élete végéig Oslo elővárosában élt, és alkotott. 1939-ben 
meghívást kapott egy Lausanne-i kiállításra. Jó kritikát kapott, több kiállítás következett 
Franciaországban és Spanyolországban.
1942-ben házasságot kötött Irma Kussiussal. A feleség a házasságban férje nevét hasz-
nálta. Egy fiúk született, Gergely. Üzletember lett, importcége van. Ő kezeli a még meg-
lévő hagyatékot. Zindy lányuk művész, installációs alkotásokat készít. Christina Dániá-
ban él. Rókának, sajnálatos módon, betegség miatt élete utolsó éveiben fel kellett adnia 
a festést.
A fogadtatás
Hogy fogadta Norvégia Róka festményeit? Két tábor alakult. Az egyik a nagyközönség 
volt, akiknek tetszett a bájait, szép melleit nem titkoló mutatós cigánylány. A háború 
utáni években még ártatlanok voltunk s az ilyen bájak pikáns örömet okoztak. Eleinte az 
árak is elérhetőek voltak, s valóban sok helyen felbukkantak a gyorsan készülő képei. 
A másik tábor a befutott vagy félig befutott festőkből állt. A befutottak lenézték, giccs-
nek kiáltották ki a festményeket. A félig befutottak pedig irigyelték, és szerettek volna 
ők is ilyen sikeresek lenni. A csoport közepén pedig a Művészkritikusok, Ég és Föld 
ítélő̋i voltak, az Elit. De a képek továbbra is népszerűek voltak s az árak emelkedtek. 
Legdrágábban 146 ezer koronáért ment el egy kép, 2004-ben Drammenban, Oddvar 
Olsen Galériájában. A kritikus csoportnak fő ellenvetése az volt, hogy szűk a témavá-



lasztás, ez a cigánylány túl sok a 
jóból. De el kellett ismerniük, hogy 
Róka ragyogóan rajzol, hogy nagyon 
ért az ecsethez, s az emberi bőrt 
olyan mesterien érzékelteti, hogy azt 
sok festő̋ megirigyelhette. Több port-
rét is festett Oslo gazdag hajótulaj-
donosairól.
Két Róka Károly volt? 
Az ismeretlen művész.
Néhány privát rendelésű portréról 
nyilvánosságra került fénykép mutat-
ja, hogy valószínűleg ezek a legjobb 
művei. Sajnos mind magántulajdon-
ban vannak, a közönségtől elzárva. 
A Norsk Hydro akkori igazgatójának 
portréja egyike ezeknek a képeknek. 
Lassan-lassan rájövünk arra, hogy 
két Róka Károly létezett: Az egyik 
gyorsan dolgozott, naponta megfes-
tett egy cigánylányt arra a piacra, 
amely ezeket a képeket várta. Ez volt 
a jó megélhetés útja. Ára a giccsfestő 
cím lett. Ő volt a gondos apa, aki 
elhatározta, hogy családjának jó éle-

tet biztosít. A másik Róka Károly portrékat festett megrendelésre, ahol megmutatta, 
hogy mit tud, s ez a munka sosem került a nagyközönség, és a kritikusok elé. Ez volt az 
ismeretlen művész. Ha lesz egyszer egy galerista, vagy családjának lesz arra energiája, 
hogy felkutassa s kikölcsönözze ezeket a képeket, hogy rendezzen egy “Az ismeretlen 
Róka” c. kiállítást, akkor egy komoly művészt fedezhetnek fel a kritikusok.

Odd Nerdrum és Róka Károly

Váratlan segítség bukkant fel. Odd Nerdrum, a másik számkivetett, Róka mellé állt. 
Nedrümöt is azzal vádolták, hogy giccseket fest. Hasonló sorsa volt: kritikusai ugyan 
elismerték, hogy kiváló festő̋, de az ő témaválasztását sem tudták elfogadni.
- Rendben van, ha azt mondjátok, hogy giccseket festek, akkor giccsfestő vagyok! -
mondta büszkén Nedrum, s viselte a címet. Többször meglátogatta Rókát műtermében. 
Dicsérte a művész technikáját, anatómiai ismeretét. Mindkét művész érthető, figuratív 
képeket festett, ami művészi körökben, a divattól függően, nagy bűn, de ezzel mindket-
ten tudtak élni.
Végül is halála után, 2003-ban mutatta be Róka képeit egy komoly kiállító hely, a 
Haugar Vestfold Kunstmuseum. Ez volt Róka Károly festményeiből az első nagyobb 
kiállitás. Később Bergenben rendeztek az ő és Nerdrum képeiből közös kiállítást. Róka 
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képeit 2014-ben 4 000 és 20 000 korona közt árulták. Knut Forsberg, a rangos 
Blomqvist Kunsthandel vezetője is szivesen bevesz Róka képeket, amiknek ára minden 
valószínűség szerint csak emelkedni fog a cég árverésein. Mikor pedig valaki kitalálta a 
„művészi giccs” kifejezést, akkor szinte bezárult a kör. Giccs ugyan, de művészi giccs. 
Így lassan a képek ikonok lesznek.

Hogy vélekedik róla családja ma, 2015-ben?

Fia, Gergely szerint nagy örömet okozott apjának az, hogy Nerdrum melléje állt, mert 
Róka Nerdrumot nagy művésznek tartotta.
Lánya, Zindy pedig meg van győződve arról, hogy ha apja nincs annyira tekintettel csa-
ládjára, és elhagyja a cigánylány témát, akkor nagy festő lehetett volna. De ő családjá-
nak jó életet akart biztosítani, s a biztos keresetet választotta. Sajnos kicsit túl biztosat 
is. Zindy a plakátokra gondol, amit élő művésznek nem illő árusítania. Picasso vagy 
Munch műveit ábrázoló plakát minden múzeumban kapható, de ők már nem élnek. A 
plakátok olcsón terjedtek, még Svédországban is, és ha valaki azzal dicsekedett, hogy a 
nyaralójában, a kinti árnyékszékben is van egy Róka képe, az a giccset emlegető, vádo-
lók malmára hajtotta a vizet. 
Mint ember nagyon sármos, kedves valaki volt, imádta gyermekeit, kis korukban sokat 
játszott velük. Zindy mesélte, hogy ha a két dandy francia eleganciájával végigsétált 
Oslo főutcáján, a Karl Johanon, ez olyan feltűnést keltett, hogy a gyerekek utánuk ered-
tek.
Szeretett síelni, de a pehelykönnyű̋ futólécek helyett, biztonságból, ugróléccel síelt, ami 
2,5 méter és 5 kiló is lehet. Biztos, ami biztos.
Motorcsónakozni is szerzett, de fura elképzelése lehettek a kormányzásról, mert az 
Oslofjord legtöbb zátonyára felfutott…
A család erősen magyaros konyhát vezetett. Olyannyira, hogy egyszer Gergely fiát ha-
zaküldték az elemiből, azzal az üzenettel, hogy máskor ne küldjenek ilyen büdös, fok-
hagymaszagú gyereket az iskolába.
Imádta a cigányzenét, mikor 50 év után, 1983-ban hazalátogatott, akkor egy cigányze-
nés vendéglőben egész este énekelt, a primás nem hagyhatta el asztalát. Zindy szerint 
apja életművész volt.

Borka László

A képeket Z.R. engedélyével közöljük a Képtár mellékletben:
Cigánylány (65 x 82 cm), 
Fiú a nyúllal (65 x 82 cm),
Anya gyermekével (65 x 82 cm), 
Csárdás (120 x 180 cm),
Szikla és hullám (130 x 150 cm).
Az világhálóról felhasznált képek: Fénykép festőállvány előtt,  és Önarckép
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Szilágyi László önmagáról

1960-ban Budapesten születtem, s 1989 óta – immár 25 éve – élek Finnországban. Meg-
élhetésemet tekintve az életemben voltam már én minden, házmestertől igazgatóig, de ha 
identifikálni akarom magamat, akkor a legszívesebben azt mondom, hogy Fotós vagyok, 
így nagy F-fel. Mestereim között tudhatom úgy Füredi Vilmos operatört, mint Szipál 
Márton „császári és királyi udvari fényképész” lányát Margit nénit, akiktől a képszer-
kesztés alapjait leshettem el. Szívesen fényképezek – a műszaki fotókat leszámítva –
szinte bármit, de az emberekről, idegen kultúrákról készült kiállításaim állnak a szívem-
hez legközelebb. Önálló kiállításaim voltak már Finnországon kívül Svédországban, Ma-
gyarországon, Erdélyben, és legutóbb Szerbiában a Vajdaságban. Egy véletlen folytán (a 
Helsinki rendezvényt, aminek a fotókiállítás is része volt, az akkori külügyminiszter nyi-
totta meg) mára szinte hagyománnyá vált, hogy a megnyitón magas rangú politikus, 
nagykövet vagy konzul mond ünnepi beszédet, köztük a Finn köztársasági elnök házas-
társa, és a Helsinkii magyar nagykövet, vagy legutóbb éppen a szabadkai magyar főkon-
zulátus főkonzulja. Egyedüli ”professzionális fotós” tevékenységként évekig tanítottam 
egy finn kisváros felnőttoktatási intézményében a fotózás, s a képszerkesztés alapjait. 
A melléklethez válogattam 10 képet, melyeknek egyedüli közös nevezője, hogy ezeket 
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szeretném legelsőként megmutatni az 
újság olvasóinak. Ha szívesen látná-
nak többet is belőlük, akkor ígérem, 
azokat már témába rendezve mutatom 
be Önöknek.
http://www.lsl-oy.com/fotobylaszlo/
index.htm
http://szipalfoto.hu/html/rolunk.html, 
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%
BCredi_Vilmos

Képek a Képtár  mellékletben: 

Bankoki utca; Bankok, Thaiföld, 
2001;  Black&White; Darwin, 
Northen Territory, Australia, 2002;   
Aboriginál leányka; Numbulwar, 
Northen Territory, Australia; Lépcső 
a menyekbe; Árva, Szlovákia, 2001. 
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Kovács Jolán 
önmagáról

1953- ban születtem 
Budapesten. Érettségi 
után, 1973-ban mene-
kültem el a svédországi 
Lundba, ahol azóta 
élek. Keramikus pályá-
mat itt kezdtem 1980 -
ban (a Folkuniversitet 
keramikskola elvégzése 
után) összeálltunk nyol-
can és megalapítottuk a 
Keramikgruppen cso-
portot Stora Södergatan 

20 alatt. A csoport tagjaként dolgoztam, annak feloszlásáig 2000 -ig. Időközben két fiam 
született, tanárfőiskolára jártam és tanárként dolgozom, de a kerámiához, az alkotáshoz 
mindig is hűséges voltam. 2003 után saját ateljét indítottam, jelenleg az Idrottsgatan 4 
alatt dolgozom. Gyermekkorom óta ismerem a szentendrei Kovács Margit munkásságát. 
Kisplasztikái, azt hiszem, minden magyar keramikusnak az ihletői. Munkámat az agyag 
végtelen formálási lehetőségének a kihívása jellemzi.  Legtöbbször porcelán agyagot 
használok, amit finomsága, fehérsége, transzparenssége és a mázak tiszta, erőteljes szí-
nei jellemzik. A mázakat magam készítem, kísérletezéseim hosszú sorának eredményei. 
Korongozni szeretek, de a nyújtófa is sok alkotásom eszköze és a szobrászat is kihívást 
jelent.

Ötleteket a munkához az 
élet nyújt, hiszen min-
dennapi életünk teli van 
apró felfedezésre váró 
nagy kérdésekkel.
Csoportos és egyéni kiál-
lításokon is részt veszek, 
de a műhelyemben meg-
rendelést is vállalok.

www.jolanskeramik.com 

Foto: Ove Hallin
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Ligeti Pál felvétele
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Kovács Jolán  keramikája  - Foto: Ove Hallin  



Vály Sándor sokoldalú művész. Helsinkiben él. Az Ághegy olvasói jól ismerik, hi-
szen bemutattuk folyóiratunk 20., 30.  és 44-45. számában. Csupa meglepetés, ahogyan 
a különféle művészetek határmezsgyéjén barangolva képi alkotásokból zenét formál, 
zenéből pedig, – mint folyóiratunk 30. számában közölt Pieter Bruegel A halál diadala 
című festményének pontozott zenei leképzéséről olvashatunk, különös alkotásával meg-
teremtette a maga audio-vizuális képzőművészetét  érzékeltetve, hogy Bruegel nemcsak 
képet , hanem zenét is alkotott művével – rendhagyó festői, installációs, videós munkái-
val azóta is jelen van a jelenkori európai képzőművészetben, műveinek terjedelmes lis-
tája elképesztően gazdag. Szerencsésnek mondhatjuk magunk, hogy vállalta, művészeti 
tanácsadónként segíti szerkesztési munkánkat. Különösen értékeljük, hogy tanácsait 
főként műveinek sokféleségével gyakorlatban „osztogatja”. Domokos Johanna évtized-
del ezelőtt vele készített interjújában vall arról, hogy munkáival miként reagál a korra, a 
különféle korok alkotóinak szellemi - lelki kapacitására, az ember, a közösség, a társa-
dalom, az idő és tér időszerű filozófiai gondolatokat gerjesztő hatására. Vály Sándor az 
eltelt évtizedben bátran folytatta formabontó munkásságát, rendkívül gazdag, nemrég 
frissített honlapja ezt bizonyítja: gondolatgazdag festmények, szobrok, zenés és néma 
filmek sorakoznak ott sokoldalúságát bizonyítva. Ugyancsak szerencsésnek mondhatjuk 
magunk, hogy Helsinkiben járva találkozgattunk vele a szobrászok Eetelanta utcai galé-
riájában, ahol életművéből válogatást mutat be a különlegességekre rácsodálkozó láto-
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gatóknak. Ti-
zennégy, több-
nyire fehér-
fekete grafika 
alapú vetített-
képes, mozgó 
és cselekvő 
figurális kom-
pozíciót láthat-
tunk,  Kurt 
S c h w i t t e r s , 
Hans Arp, Hu-
go Ball versére. 
A zenei aláfes-
tést Vály Sán-
d o r ,  N e a 
Li ndgr énn el , 
J.K Ihalainenel 
és  Polgár Évá-
val szerezte, a 
filmek rendezé-
sében  Nea 
Lindgrén volt 
segítő társa. Az 
alkotások  ma-
gyarra fordítha-
tó címek sorá-
ból íme néhány: 
A kritikák,  A 
pont,  A gondo-
lat, A művész 
és a halál, Epi-
lógus, A nő 
születése és 

néhány Dada nevével jelzett mű. Sajnos, vendéglátóink időbeosztása nem engedte meg, 
hogy végignézzük valamennyit, de a látogatók lemezen hazavihetik majd minden mű-
vét. Vály gazdag világa és korszerű kifejezési eszközei különös élmény nyújtanak. Bi-
zonyára még hallunk róluk.
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Az asszony a fronton
monodráma Czegő Teréz előadásában.

Akik látták már, tudják, hogy nehéz megindultság, sőt könnyek nélkül végighallgatni 
a Polcz Alaine író, pszichológus (1922-2007) könyvéből készült, s a zalaegerszegi társu-
lat tagjának puritán eszköztárú interpretálásában elénk tárt színházi estet. 
A második világháború hátországi vagy épp frontvonalbeli csatákon kívül eső borzalma-
it asszonyszemmel láttató darab a gyerekek, az idősek, a nők által elszenvedett sérelme-
ket plasztikus még egyszerű nyelven közvetíti a néző számára, minél közelebb van idő-
ben ahhoz a korhoz, annál kevésbé vonhatja ki magát a mély és erős hatás alól. Így vol-
tak ezzel Nőnapi ünnepségükön a svédországi Malmőben is. Czegő Teréz erdélyi hely-
színeket is idézet előadásában. Utóbbi körülmény sok szempontból fontos. Egyrészt ő 
maga is onnan származik, másfelől Polcz Alaine is, ráadásul pedig még a vendéglátó-
meghívó Lakatos Júlia is. A malmői magyar közösség vezetőjével Temesvárról ismerik 
egymást. 
– Igyekeztem hasonló miliőt megidézni, bár a zongorán közreműködő Máriás Zsolt itt-
honi elfoglaltsága miatt nem jöhetett velem – mesélte érdeklődésemre Czegő Teréz. –
Bizony láttam könnyeket a szemekben, amíg a háborús borzalmakat elbeszéltem, de az 
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utána következő fogadás és beszélgetés is 
tartogatott meghökkentő és szép meglepeté-
seket számomra.
Malmőben több ezer magyar él, jobbára 
idősebbek.
– Én is zalai vagyok, kanizsai, mondta az 
egyik néző. Én naiv azt hittem, most érke-
zett Malmöbe. Hát nem, hanem harmincöt 
éve – idézte a váratlanságokat a színésznő.
– Én meg ott vagyok a Szamos partján, ami-
ről az előbb szó volt – köszöntötte a másik 
hallgató, mintha nem is negyven éve hagyta 
volna oda a kolozsvári folyópartot, hanem 
most is ott élne.
– Megismersz Terike? - jött elém az egyik 
hölgy. Nem, sajnos nem, válaszoltam.
- Pedig tőlem vitted a könyveket gyerekko-
rodban. Jézusom, képedtem el, tényleg, hi-
hetetlen, de az én erdélyi falum Uzon 
könyvtárosa, Ilona állt előttem ott a malmői 
klubban. Aki ma már Gödriné Bedő Ilona –
újságolta élményét Czegő Teréz.
A malmői magyar klub igyekszik őrizni a 
hagyományokat, megtartja a jeles magyar 
ünnepeket is.
– Láttam náluk például osztovátát, nem gon-
doltam, hogy épp ott fogok. Hogy mi az? 
Szövőszék.
Sok idő nem jutott Malmőre, de arra felfi-
gyelt, hogy minden ablakban lámpa ég. Ez a 
szokás a tengerészetre utal vissza: azért tet-
tek lámpát az ablakokba, hogy az érkező 
hajós lássa, otthon vannak az övéi.
– Svéd szokás, de az ottani magyarok is 
betartják ma is, pedig már nincs funkciója.
Ha minden igaz, Czegő Teréz monodrámá-
jának sikertörténete hamarosan folytatódik. 
Újra útra kelhet, a testvérvárosi kapcsolat 
révén hazafelé. Azt mondja, ne kapkodjunk, 
ha valósággá válik, akkor hiszi el.

Arany Horváth Zsuzsa 



A „másik Dánia”

És akkor most beszéljünk egy kicsit a „másik Dániáról” 
is.......
Ezt a kifejezést egy barátnőm kisfia találta ki akkor, 
amikor nem elég, hogy elköltöztek Koppenhágából, de 
még Sjællandot is elhagyták, végleg kiiktatatva magu-
kat a nagyvárosi miliőből. Ilyesmit egy jó koppenhágai 
csakis száműzetésként élhetne meg, nem utolsósorban 
azért, mert bár egyesek esküsznek rá, hogy Jyllandon is 
van élet, de ezt csak vonakodva hiszi el a sokat tapasz-
talt koppenhágai nép, amelynek megadatott még az is, 
hogy az évszázados elzártságban élő több száz dán szi-
get saját élvezetes és mások számára jószerivel érhetet-
len dialektusát felszámolva a tévé segítségével gyakor-
latilag a főváros nyelvét tegye uralkodóvá az országban 
még akkor is, ha a pontos definíciója nem ez a dán iro-
dalmi nyelvnek. Az más kérdés, hogy még Koppenhá-
gán belül a városrészek között is akadhat nyelvi eltérés, 
ha pedig 30 km-rel odébb kérünk útbaigazítást, már 
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halljuk is a válaszban a 
leheletnyi eltérést az 
„igazi” dánhoz, a koppen-
hágaihoz képest. Az or-
szág többi része tiltako-
zik, de a főváros ragasz-
kodik hozzá, hogy az a 
dán az igazi dán nyelv, 
amit naponta sugároz az 
ország többi része felé.
De térjünk vissza a 
„másik Dániához”, amely 
minden területet felölelt 
barátnőm kisfia értelme-
z é s é b e n ,  a m e l y 
Sjællandon kívül esik. A 

különbség olyan nagy a két rész között, hogy az ember hat évesen is pontosan tudja, 
hogy olyan, mintha egy másik országba érkeznénk Sjællandet elhagyva, amelynek a 
nyelvét bár nagyjából megértjük, de megesik, hogy a német határ mentén a jó koppen-
hágai alkalmanként  inkább mégis németül szól a szintén dán helyi pékhez, nehogy fél-
reértsék egymást.... ez azért sokat elmond a nyelvi viszonyokról!
Az évszázados elszigeteltségnek a nyelvi következményeknél sokkal mélyebbre ható 
aspektusai is vannak, amelyre Erling Jepsen zseniálisan világít rá abban a könyvében 
( Frygtelig lykkelig - Szörnyen boldog ) amelyet meg is filmesítettek. A könyvet és a 
filmet annyira jónak tartom, hogy többek között nyelvtanítás céljára is használom.  Szá-
munkra ugyanis, akik valaha is beilleszkedtek egy idegen helyre, ahol mások a szoká-
sok, sokkal több mondanivalója van a történetnek erről a „másik Dániáról”, mint bár-
mely dánnak, mert a realizmustól indulva a groteszkbe fordulva felnagyítja azokat a 
vonásokat, amelyek jellemzik az elzárt közösségeket, amelyek a saját törvényeik szerint 
élnek, és ahol egy koppenhágai sem mozog sokkal otthonosabban, mint egy éppen Dá-
niába érkezett magyar. 

A történet arról szól, hogy 
Robertet, a koppenhágai 
rendőrt áthelyezik a 
„másik Dániába”, ahol 
még annak is íratlan sza-
bályai vannak, hogy mi-
lyen sorrendben kell ki-
akasztani a kerti szárító-
kötélre a ruhákat és jaj 
annak, aki kilóg a sorból 
és a törölközők és nadrá-
gok mellé a zoknikat nem 
párban akasztja, vagy 
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esetleg kék gumicsizmát visel a zöld helyett, 
amely az íratlan megegyezésen alapuló, elfoga-
dott gumicsizma-szín az apró településen, ahol 
Roberttel is azonnal közlik, hogy leginkább 
olyan embert szerettek volna rendőrnek, akinek  
„helyi vér  folyik az ereiben”. Isten hozott eb-
ben a világban!
A történet (Szörnyen boldogan) egy képzelet-
beli kisvárosban játszódik, a filmváltozat készí-
tői nem győztek elnézést kérni annak az apró 
településnek a lakosaitól, amelyet szintén 
Skarrildnak hívnak, mint a filmbeli kisvárost. 
Nem voltak ugyanis tisztában azzal, amikor a 
filmet készítették, hogy valóban létezik ilyen 
nevű hely. Legyünk őszinték, van is miért elné-
zést kérni: ebben a Noir világban olyan alakok 
szaladgálnak, kiknek arca mögött felsejlenek az 
évszázados mocsári kultúrák lúdvércei és még 
a csábító tündért is megtaláljuk benne, modern 
megfelelőjének, a filmbeli Ingelisének alakjá-
ban, aki femme fatale-ként próbálja elcsábítani 
Robertünket, aki saját részéről megpróbál beil-

leszkedni ebbe a társadalomba, de közben egyre mélyebbre süllyed, mint a régi idők 
vándora, akinek szintén nem volt menekvése, ha belegabalyodott a hínárba.
Van a történetnek persze egy olyan aspektusa is, amely egyáltalán nem ismeretlen szá-

munkra, mondhatnám, nagyon is ismerős és ez az uram-bátyám világa, amelynek itt a 
dán kiadását láthatjuk. A kisvárosban a közösség ügyeit négy ember intézi, az orvos, a 
pap, a kereskedő és a rendőr, és ha valaki netán nem akarna részt venni a játékukban, 
akkor találnak valami terhelőt rá nézve, amivel örökre sakkban tarthatják. Ez a magyar 
mutyi dán változata, itt ugyan nem pénzre megy ki a játék, hanem Robert lelkére, de ezt 
a világot, a korrupciót, az összefonódásokat, a vidékiséget, a provinciális hangulatot 
magyarként mi is tökéletesen ismerjük, küzdünk is ellene eleget.
A film egyébként szórakoztató, azt mondhatnók, hogy minden kép a helyén van benne. 

Ahogyan a történet fényében látjuk a tájképeket, szinte úgy érezzük, hogy ilyesmi 
hegyvidéken talán nem történhetne meg, csakis itt, a lápok vidékén.
Remek színészi alakítások teszik még élvezetesebbé a Noir szórakozást, amelyek közül 

kiemelném Lene Maria Christensent, aki a helyi végzet asszonyát alakítja, a védelmet 
kereső, szende ártatlanságával a férfiakat erotikusan szinte kihívó Ingelisét.
A történetet nem akarom részletesen elmondani, akár a Netflixen is megtaláljátok, 

vagy bármelyik könyvtárban ingyen kölcsönözhetitek a filmváltozatot is. Garantáltan 
legalább annyit meg lehet tudni belőle a sokat ostorozott dán vidékiség mibenlétéről 
szórakoztató módon, mint a mocsárok világának régi balladáiból.

Pető Tünde



Kíváncsiság, kalandvágy és egy magyar orvos a jégmezőn

Nagy hajtóerő a 
kíváncsiság. Ez 
c s a l t a  e l 
Livingstont ké-
nyelmes skóciai 
otthonából a 
maláriás, veszé-
lyes Afrikába. 
Kíváncsiság vet-
te rá Nansent, 
hogy meleg oslói 
lakása helyett 
egy telet jéghi-
deg sátorban a 
Ferenc József-
földön töltsön el. 
Ha nem egyéni, 
hanem nagy ex-
pedícióról van 
szó, akkor a kí-
váncsiság egye-
dül nem elég. 
Akkor pénz kell, 
sok-sok pénz. 

Az osztrák
-magyar Monar-
chia a XIX. szá-
zadban még ten-
geri hatalom volt. 
Ezért 1850 után 
osztrák- és ma-
gyar főurak, pén-
zes emberek vol-
tak kíváncsiak 
arra, hogy
van-e tengeri 
á t j á r ó 
Svalbardtól, a 
szibériai partok 
mellett, ki a 
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Csendes-óceánig. Ennek megválaszoláshoz pénzt adtak, és kalandvágyó embereket ke-
restek, akik a vállalkozást véghez is vinnék. Magyar oldalról gróf Zichy Jenő jelentős 
összeggel járult hozzá a tervhez. Carl Weyprechtet, az északi vizeken már járt osztrák-
magyar tengerésztisztet pedig megbízták az expedíció szervezésével.

Egy normális embert nem érdekel, hogy van-e tengeri átjáró, vagy milyen a Déli-
sark, inkább az ágyában alszik, és tudatlan marad. De kalandvágyó embereinket éppen 
ez az ismeretlen érdekelte, s elindult az Osztrák-magyar sarki expedíció, ami 1872-től 
1874-ig tartott.

A történetből a jó kezdet után krimi lett. Eleinte minden szépen ment, később jött az 
életveszély. Az expedíciónak komoly gőzvitorlása volt, Bremerhafenben épült, s a nevét 

az osztrákok hős admirálisá-
r ó l ,  W i l h e l m  v o n 
Tegetthoffról kapta. Huszon-
négy férfi szállt a fedélzetre. 
Köztük egy magyar és egy 
norvég. A többi a Monarchia 
országaiból jött. A norvég a 
sarki jég szakértője volt. A 
magyar orvos, dr. Kepes 
Gyula a gyógyszerellátásért 
és az élelmiszer készletért 
felelt. Számtalan balszeren-
cse kísérte a hajót, s hogy a 
sok kalandból élve kerültek 
vissza a civilizációba, az 
valószínűleg neki köszönhe-
tő. Ugyanis a doktor, a C-

vitamin áldásos hatását ismerve, előrelátóan rengeteg savanyú káposztát, citromlevet 
spájzolt az útra. Sok-sok üveg Tokaji aszú sem maradhatott le. “Savanyú káposzta a 
skorbut ellen - Tokaji aszú a rossz kedv ellen” – mondta a jó doktor.

23 főnyi legénységgel 1872 június 13-án indult el a hajó Bremenhafenből. Elő-
ször meg kellett kerülniük Norvégiát. Az utolsó norvég állomás Tromsø volt. Két ta-
pasztalt tengerésztiszt, Karl Weyprecht és Julius von Payer vezette az expedíciót. A 
legénységet – tapasztalt alpesi vadászokat és tengerészeket – főként Istriából és Horvát-
országból válogatták. 

- Ha már Tromsøbe mennek, miért nem norvégok közül válogatta embereit? –
kérdezték Weyprechtet. Válasza az volt, hogy vidámabb a déliek természete és keveseb-
bet isznak. Ejnye! – mondanánk erre mi, norvégiai magyarok.

Tromsøben az északi jégvilág kitűnő ismerője, Carlsen matróz csatlakozott hoz-
zájuk. Hamarosan kiderült, nem sokra ment vele az expedíció. A gondos Kepes doktor 
Tromsøben C-vitamindús sarki szederből, a multéből is vásárolt egy készletre valót.

1872. július 14-én hagyták el Tromsøt. Néhány hét után mozgó jégtáblák
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vették körül a hajót, órákon belül teljesen bekerítették, és mozdulatlanná tették. A le-
génység eleinte nem aggódott, remélték, hogy amit a jég bekerít, azt el is engedi. De 
nem így történt, rabok lettek. Egy ideig nyugodt volt a jég, de októberben mozogni kez-
dett, s csak az erős hajótestnek volt köszönhető, hogy nem roppant össze. Megmozdul-
tak, és északkelet felé sodródtak a jéggel. Mindenki beletörődött, hogy az első telet jég-
morajlásban, kikötő nélkül kell tölteniük. Ez így ment 1873. februárig, állandó készen-
létben, és készen arra, hogy ha a hajó összeroppan, akkor az életben maradáshoz szük-
séges dolgokkal megrakott két nagy mentőcsónakba szállnak. Nem adták fel a hajó ki-
szabadítását sem, robbantottak, léket vágtak a hajó előtt, hogy ott kicsúsznak, de a jég 
erősebb volt. Ez így ment egész nyáron, szeptember végéig. Közben a jég mozgott s 
vitte a hajót északi irányba. Ilyen tétlenül telt el egy év.

Egy nap a köd teljesen eloszlott, s aki látta, fölkiáltott. 
- Föld, föld, föld!
Hatalmas, bérces föld mutatkozott előttük. Tokaji Aszúval tartottak keresztelési 

ünnepséget s az első szigetet háromszoros hurrával Tegetthoff-fok névre keresztelték. 
Kiderült, hogy szigetcsoporttól van szó, ami a Ferenc József-föld nevet kapta. Mivel az 
expedíció magánfinanszírozású volt, a szigetcsoport nem lett osztrák felségterület. De 
biztosan mindenki úgy érezte, hogy ha nem találtak rá az Észak-keleti átjáróra, legalább 
felfedeztek egy új földrészt. 

Tehát 1873 őszén vagyunk. Eltelt az első év. Jobb híján a legénység bebarangol-
ta a szigeteket. A hajó pedig néhány kilométerre a szigettől befagyva nyugodott, többé 
meg sem moccant s új télnek nézett elébe.

Kemény legények lehettek a résztvevők, törhetetlen optimizmussal. Egész télen 
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munkálkodtak: zoológiai és meteorológiai megfigyeléseket végeztek, mérték a mágne-
sességet. A csökkenő élelmet a jegesmedvék pótolták, kilőttek vagy hatvanat, így húsból 
nem volt hiány. A savanyú káposztának, és a gyümölcsleveknek köszönhetően skorbut 
sem tört ki. Egyetlen embert vesztettek, de szegény tüdőbajban halt meg, még otthonról 
hozta a betegséget. Az egyik szigeten temették el.

1874 februárjában egy tiszti gyűlésen elhatározták, hogy semmi értelme sincs a 
maradásnak, a hajót nem engedi el a jég, tehát elhagyják azt. Ez májusban történt. Há-
rom nehéz mentőcsónakot szántak az útra, amik egyenként 7-8 mázsát nyomtak, élelmi-
szerrel megrakva 14 mázsát. Három csoportot alakítottak, mindegyik 7 emberből állt, s a 
csónakot az elképzelés szerint a kutyák segítségével, a jégen húzták volna. Nekiláttak -
de a csónak meg sem moccant. Végül 11 ember kellett csónakonként. Hasig hóban. Es-
tére alig távolodtak el a hajótól. Júliusig, két hónap kínlódás után még csak két-három 
órányira, 13 kilométerre távolodtak a hajótól. Ez volt az expedíció legkimerítőbb szaka-
sza. Végre július közepétől meleg szél fújt, és oszlatni kezdte a jeget. Augusztus 15-én a 
jégmező szélére értek. A csónakokat végre vízre bocsájthatták. Színig telve élelemmel, 
így a kutyáknak nem volt hely. Nehéz szívvel és biztosan rossz lelkiismerettel, a hű ku-
tyákat le kellett lőniük. Nem hagyhatták magukra a jégen.
Végre evezni lehetett. Még aznap este egy arhangelszki hajóhoz tartozó csónakot pillan-
tottak meg, ami elvezette a csoportot a Nikolay nevű orosz halászhajóhoz. Voronin kapi-
tány vodkával kínálta, majd elvitte őket Vardøbe, vissza a civilizációba.
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Ezzel ért véget az expedíció, amely ha nem is jutott el a kitűzött célba, de
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Novaja Zemljától 300 kilométerre északra felfedezett egy nagy szigetcsoportot. A ké-
sőbbi expedícióktól származó elnevezések: Budapest-fok, Simonyi gleccser, Zichy-fok 
és még több más magyar név.

Az expedíció 140 éves emlékére - 2013 szeptemberében - a Norsk-Ungarsk 
Kulturhistorisk Forening, a Norsk-Österriksk Selskap, a Norsk-Kroatisk Forening, és a 
Tsjekkisk-Norsk Forum emlékünnepélyt rendezett Vardøben, amire felkutatták és meg-
hívták az expedíció résztvevőinek leszármazottjait.
Dokumentumfilm az Osztrák-Magyar Északi-sarki Expedíció és a Ferenc József-föld 
felfedezése évfordulójának vardø-i megemlékezéséről
A Norsk-Ungarsk Kulturhistorisk Forening (Norvég-Magyar Kultúrtörténeti Egyesület) 
kezdeményezésére a Norsk-Østerriksk Selskap (Norvég-Osztrák Társaság), a Norsk-
Kroatisk Forening (Norvég-Horvát Egyesület), a Norsk-Tsjekkisk Forum (Norvég-Cseh 
Fórum) és a Vardø Kommune közel másfél évig együtt munkálkodott a megemlékezés 
megrendezésén. Sikerült az egykori expedíció leszármazottjainak jó részét meghívni és 
vendégül látni, az expedíció magyar, osztrák, horvát, cseh, német, norvég és orosz szak-
értőinek előadásait megszervezni, emléktáblát állítani. A megemlékezés tudatosította az 
expedíció osztrák, magyar, cseh tisztjeinek, horvát és olasz legénységének, norvég tag-
jának valamint orosz megmentő hajójának szerepét. A rendezvény konferencia részének 
legfontosabb üzenete, hogy a különböző nemzetiségű emberek együttműködési hajlan-
dósága és akarata jéghegyeket tud mozgatni, sikereket elérni, és nem utolsó sorban em-
beri kapcsolatokat kovácsolni.

Borka László

Kovács Jolán keramikája  - Foto: Ove Hallin  



Magyar könyvek Göteborgban

Legalább öt esztendeje működik, lapunkban már írtunk róla, Larsson Mária 
könyvtárosnő (marialarsson20@hotmail.com) hiányt pótló blogja (http://
magyarkonyvekgoteborgban.blogspot.se/)  és az Élet és irodalom Svédországban  
(http://melissaofficinalis.blogspot.se/) figyelemreméltó mindazok számára, akik szeretik 
a könyvet és még nem felejtettek el irodalmat olvasni.
A nyáron többet is megtudhattunk a könyvterjesztésben rendkívül szorgalmas, mester-
ségét nagy odaadással és következetesen végző göteborgi szakemberről. A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának az Országos Széchényi Könyvtár-
ban tartott konferenciáján meghívottként tartott előadást, amelyről a következőképpen 
számolt be az Anyanyelv- Pedagógia folyóiratban (http://www.anyanyelv-
pedagogia.hu/) Szerepiné Persa Mária, magyar nyelv- és irodalom tantárgyi szakértő 

(szerepi1@gmail.com):

„… Maria Larsson, akiről, ha nem tudtam volna 
meg, hogy magyar származású, nem kételkedtem 
volna abban, hogy svéd: nyugalmat árasztott, 
meggyőző volt, és nagyon alapos. Maria Larsson 
1996-ban került Svédországba, miután 11 évet a 
Békés Megyei Könyvtárban töltött el szlovák 
báziskönyvtárosként. Mint elmondta, az a munka 
nagyon hasonlított ahhoz, ahogyan a bevándor-
lókkal kell foglalkoznia Svédországban. Jelenleg 
szabadúszó könyvtáros Göteborgban. Nagy vágya 
egy állandó könyvtárosi állás, erre azonban Svéd-
országban 5–10 évet is kell várni, nagyon sok 
ugyanis a képzett munkaerő.
Maria Larsson az előadás első részében egy rövid 
helyzetképet vázolt fel a svéd könyvtárak szerepé-
ről, mindennapjairól. Svédországban sok a beván-
dorló, az ő gyermekeiket segíteni kell eljutni az 

olvasók táborába. A bevándorlók gyermekei nagyon sokfélék: törökök, szerbek, horvá-
tok, macedónok, arabok, szomáliaiak. Vannak speciálisan nekik szóló könyvek is, ame-
lyekben a főszereplők bevándorlók. A legnépszerűbb a Habib című alkotás, amelyből 
film is készült, a svéd tévé is bemutatta, valamint DVD-n is kapható.
Svédországban már 1970-ben erős népmozgalom volt, amely arra törekedett, hogy 
esélyegyenlőség legyen a társadalomban, és ez megmutatkozott a könyvek terén is. A 
mozgalom egyik következménye az lett, hogy úgynevezett LL-könyvek (LL = könnyen 
olvasható) jelentek meg. Több kiadó is foglalkozott ezzel, például a Hegas, az Argasso, 
az Opal, a Rabén & Sjögren. Céljuk az volt, hogy olyan könyveket jelentessenek meg, 
amelyek rövid mondatokat használnak, egyszerű szókinccsel, és konkrét információkat 
tartalmaznak. 1997-től létezik a Könnyen Olvasható Központ, amelynek minden kiad-
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ványát az állam finanszírozza. A központ segítségével jelennek meg könyvek, 
hangoskönyvek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, ismert regények átdolgozásai, 
fordítások angolból, ismeretterjesztő művek, nyelvkönyvek CD-vel, tanári segédanyag a 
könyvekhez, ez utóbbi az interneten. Ha egy osztályból 5 vagy 10 ugyanolyan könyvet 
vesznek, kedvezményeket kapnak. A Klasszikusok Átiratban sorozat 1995-ben indult a 
Maj Bylock kiadónál, ezek nagyon leegyszerűsített szöveggel jelennek meg. A Robin-
son Crusoe-val kezdték, a magyar szerzők közül Kertész Imre Sorstalanságát is átdol-
gozták a célnak megfelelően.
Maria Larsson göteborgi iskolai könyvtárosi munkája alapján ismerhettük meg, hogyan 
kerülnek közel az olvasáshoz a gyerekek. A Biskops Garden Svartedalss Skolan iskolá-
ban két évet dolgozott helyettesítő könyvtárosként egy projektmunkán, és könyvklubot 
szervezett a Bylan állami projekt keretében, amely azokat az iskolákat segíti, ahol sok a 
bevándorló gyermek. Az iskola nagyon szép környezetben van, magyarul „Fekete-
völgyi iskola” lenne a neve. Amikor az előadó odakerült, a könyvtár egy ablaktalan te-
remben volt, zsúfolt könyvszekrénnyel. Maria selejtezett, majd könyveket vásárolt. Fel-
adata az volt, hogy a felső tagozatban megszeretesse a gyerekekkel az olvasást. 
(Svédországban 9 osztályos az általános iskola: 1–3. alsó, 4–6. középső, 7–9. felső tago-
zat.)
Svédországban a könyvtárosok számára nagyon jó továbbképzések léteznek. Hangsú-
lyos helyzetű a hangos olvasás, a svéd könyvtárellátó például 200 könyvet ajánl hangos 
olvasásra a 7–9 évesek számára. Az illusztrációk igényességére nagyon odafigyelnek. A 
Svéd Gyermekkönyvklub 2009-ben például Olvass hangosan! versenyt hirdetett, értékes 
díjakkal. A gyerekeknek egy könyvet együtt el kellett olvasniuk a tanítóval, majd még 
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valamit kellett készíteniük a könyvvel kapcsolatban (pl. makett, tabló, bábok). Az ország 
összes 5. osztályosának meghirdették a versenyt, így 1500 pályázó volt; a díjakat Stock-
holmban a Kultúrpalotában adták át. Az első díj 10 000 euró értékű könyv volt, állvány-
nyal. A zsűrit illusztrátorok és gyermekkönyvírók alkották.
Svédországban 1997-től létezik a Könyvzsűri, amelyben az adott évben megjelent köny-
vekből 5 gyermek- és ifjúsági irodalmi könyvre lehet szavazni. A Könyvzsűri tagja lehet 
minden iskolás gyerek, aki még nem múlt el 19 éves. A szavazók felső korhatára tehát 
19 év, és a szavazó osztályok író-olvasó találkozót és könyveket nyerhetnek. A könyvtá-
rak támogatása nagyon erőteljes mind állami, mind önkormányzati részről. Az olvasás 
fejlesztését könyvzsűri-katalógus is segíti, ebben 300 mű szerepel. Minden osztály sza-
vazhat a listából arra, hogy milyen könyvet szeretne elolvasni. Ezután a kiválasztott 
könyveket a könyvtár megvásárolja.
1965 óta létezik a Svéd Gyerekkönyvintézet, amelyhez nyilvános kutatási könyvtár tarto-
zik. Ez gyűjti a gyermek- és az ifjúsági irodalmat, tájékoztat, támogatja a kutatást, nem-
zeti-nemzetközi kapcsolatokat ápol. Kiadásait az oktatási tárca finanszírozza. Minden 
évben megrendezik a Könyvkóstolót, amely egyfajta ajánló kiállítás. 2009-ben például a 
megjelent gyerekkönyvek 44%-a volt eredeti svéd mű (768 cím), 56%-a pedig fordítás 
(982 cím). Érdekesség még, hogy a 2009-ben megjelent gyerekkönyvek 85%-a első ki-
adás volt. Az összes olyan könyvet kiállítják, amely az előző évben jelent meg. Megje-
lentetnek gyerekkönyv-katalógust, amelynek az a feladata, hogy felkeltse a gyerekek 
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olvasás iránti érdeklődését, ezt 400 000 példányban nyomtatják ki, és ingyenesen ter-
jesztik. A könyvkatalógust az ajánlott könyvek listája követi, a könyveket a könyvtáros-
ok választják ki. Külön ajánló van képeskönyvekből és a következő kategóriákban: Ol-
vass hangosan!, Olvass egyedül!, Olvass többet!, hangoskönyv, ifjúsági és képregény. 
Az egyes ajánlók egymásra épülnek, egyfajta fokozatosságot jelöl az Olvass hangosan!, 
az Olvass egyedül!, az Olvass többet! csoportnév.
Az olvasás megszerettetése tehát nagyon korán megkezdődik Svédországban. A gyere-
keknek a svéd könyvtárakban nyolc hónapos – egyéves kortól kínálnak kölcsönözhető 
könyveket. Ezek a könyvek szülői felolvasásra, együttlapozásra valók az iskoláskor 
kezdetéig. Később tanulmányaik és érdeklődésük szerint válogathatnak a diákok. Véle-
ményem szerint nálunk, Magyarországon a jó gyermekkönyvtárakban (és több van belő-
lük, mint azt elsőre gondolnánk) a lelkes könyvtárosok már beszereznek kicsiknek szóló 
sorozatokat is családi kölcsönzésre.
Az olvasás azonban nem áll meg a papíralapú könyveknél. 1996 óta létezik a Svéd Vir-
tuális Gyerekkönyvtár; a gyerekek az e-könyveket az Állami Kulturális Tanács finanszí-
rozásával ingyen olvashatják. Ilyen lehetőség a magyar gyerekeket is nagyon felvilla-
nyozná, remélhetőleg a közeljövőben nálunk is megvalósul az, hogy a gyerekek olcsón 
hozzájuthassanak az e-könyvekhez.
Maria Larsson elmondta, hogy Svédországban az ifjúsági könyvtári projekteknek egysé-
ges rendszere van. Ezek a könyvhöz való közelkerülést, az olvasásértést szolgálják, 
mindenkor az élményadást célozzák meg. A csoportba, osztályba járó valamennyi gye-
rek joga az, hogy a foglalkozások résztvevője legyen. Az ifjúsági könyvtári projekt a 
következőképpen épül fel: foglalkozások az előkészítő osztálynak, foglalkozások a 3–4. 
osztálynak, foglalkozások az 5. osztályosok számára, könyvzsűri, iskolai könyvtári 
blog, foglalkozások a könyvtári bloggal kapcsolatban, új könyvek bemutatása vetítéssel, 
író-olvasó találkozók, könyvklub, együttműködés az iskolai könyvtári központtal.
Maria Larsson elmesélte: egyszer lehetőséget kapott rá, hogy 3–4. osztályos csoporttal 
foglalkozzon. Az volt a feladata, hogy felolvasást tartson a gyerekeknek, könyveket 
vigyen nekik, és olyan kiállítást szervezzen, ahol a könyvekről beszélt. Ezután a gyere-
kek választhatták ki, hogy melyiket szeretnék elolvasni. Akár haza is vihették ezeket a 
könyveket, majd később visszavitték a könyvtárba. A svéd iskolákban bevett gyakorlat 
például az, hogy a tanító kölcsönözhet a gyerekeknek, így 20–30 könyv is az osztályhoz 
kerülhet, és erre nincs késedelmi díj sem. Az osztályteremben így könnyen hozzáférhe-
tők a könyvek. Minden könyvkatalógusban van rejtvény és kis ismertető is. A könyvka-
talógust úgy használják, hogy mindenkinek be kell jelölnie, melyik könyvet szeretné. 
Az a szokás, hogy ezeket a könyvtáros kikölcsönzi a városi könyvtárból, és odaszállítja 
a gyerekeknek.
Mindaz, amit vázlatosan az 5. osztályosok foglalkozásáról hallottunk, véleményem sze-
rint jól adaptálható a magyarországi gyermekek számára is. A foglalkozás elején először 
minden gyerek maga választ egy könyvet, majd 15 perces csendes olvasás következik. 
Természetesen fontos, hogy a gyerekek minél több művet megismerjenek. Ehhez rész-
ben a könyvtárosok ajánlanak könyvet a gyerekeknek, részben a gyerekek egymásnak 
mesélnek a legkedvesebb olvasmányaikról. A foglalkozásokon hangoskönyvekből mu-
tatnak be részleteket, illetőleg mindenki felolvas egy fejezetet a kiválasztott könyvéből. 
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Az olvasáshoz hozzátartozik a könyvtár megismerése is, így a gyerekek közösen elláto-
gatnak a kerületi könyvtárba, ahol megtanítják őket a könyvtárhasználatra. Fontos meg-
jegyezni azt is, hogy Svédországban minden gyereknek van úgynevezett padkönyve, ezt 
a padjában tartja, és ha alkalomadtán olvasnia kell, vagy olvashat, előveszi. A foglalko-
zásvezetők az otthoni olvasásról is képet kapnak, a gyerekek ugyanis egy lapot vezet-
nek, amelyre naponta feljegyzik, hány percet olvastak, és ezt a szülő aláírja. A választott 
könyvön kívül minden ötödikes elolvasta a Fröken Europa (Európa asszony) című köny-
vet. Ez a mű az időutazásról szól, történelmi és földrajzi ismereteket tartalmaz, valamint 
művészeti értékeket mutat be. Állami költségen nyomtatták, 120 000 példányban, 2005-
ben minden ötödikes megkapta. A könyv célja az ismeretnyújtáson túl az európai össze-
tartozás tudatának erősítése is volt.
Maria Larsson a következőképpen fejezte be az előadását: „A könyvtárosok, a tanítók 
akkor szolgálják az olvasás ügyét, ha a könyvet mindennapi használatra szánják, 
kézközelbe helyezik.”
Kicsit irigyeltem svéd tanártársaimat a hallottak alapján, ugyanakkor sok ötletet is kap-
tam az általam is örömforrásnak tartott olvasás megszerettetésére. Különösen azok tet-
szettek, amelyek nagyon egyszerűen megvalósíthatók, és a gyerekek is szívesen vennék, 
például a padkönyv, a kiállítással megoldott könyvajánló vagy a gyerekek kérésére ház-
hoz vitt könyvtári könyvek.
Nem véletlen, hogy Maria Larssonnak Melissa officinalis néven van internetes blogja. 
Elmondta, hogy ez a kedves növény, a citromfű ugyanarra való, mint az olvasás: szoron-
gásoldó, fájdalmat csillapító, örömet adó. Az sem véletlen, hogy előadása végén egy 
cserép citromfüvet kapott a meghívóitól.

Szívesen vesszük át blogjáról az
Olvass engem! címmel és Utat nyitni a gyerekeknek a könyvekhez - hogyan lehetséges 
ez? Martin Widmark, svéd szerző a tanárokat szeretné tanítani alcímmel közölt írást, 
amelyeknek nagyobb nyilvánosságot biztosítani lapunk nevelési rovatásnak állandó fel-
adata. Valljuk, hogy az anyanyelvápolás kitartó munkájához elengedhetetlen a szülők 
bíztatása, a felnőttoktatás, amelynek hiányát lépten-nyomon érezzük a diaszpórába 
kényszerültek között. Rendszeresen olvasó szülők példamutatása nélkül nagyon nehéz 
olvasásra szoktatni a gyerekeket. Erről és más hasznos tudnivalóról olvashatunk Martin 
Widmark svéd íróval a DIE ZEIT-ban megjelent interjúból, amelyhez Maria Larsson 
ajánló sorokat írt: 

Kedves Bogi!
Azt hiszem, a magyar anyukák sokkot kapnak, amikor a gyerekeik svéd iskolába kezde-
nek járni. Az osztályokban az idő fele fegyelmezéssel telik, alig van házi feladat, a gyere-
keknek nem tanítják meg az írott betűket, csak a nyomtatottakat, a tudásanyag elenyésző. 
Ám csodával határos módon, azok a gyerekek, akik jó szülői háttérrel rendelkeznek, 
később mégis érvényesülnek.
Amikor először találkoztam Martin Widmarkkal a göteborgi könyvvásáron jó pár évvel 
ezelőtt, éppen ezt tettem szóvá, és megegyeztünk abban, hogy az arany középút lenne a 
legjobb. Hiszen azt sem tartom jónak, ha fölöslegesen leterhelik a gyerekeket. Akkor 
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még nem tudtam, hogy Martinnak olasz felesége van, így a kritikát valószínűleg otthon is 
gyakran hallotta. Az olasz diákokat is jócskán ellátják házi feladattal.
Tavaly szeptemberben a göteborgi könyvvásáron Martin Widmark, aki Szendvicsország 
legközkedveltebb gyerekkönyv írója, telt ház előtt tartott előadást az „Olvasó osztály” 
projektről. Az előadás végén ováció fogadta. De korántsem minden pedagógus lelkes, 
hiszen az emberek többsége nem szereti a változásokat. És a fiatal svéd pedagógusok 
nem emlékezhetnek rá gyerekkorukból, hogyan is kell tanítani. A nyugdíjasok viszont 
igen.
Az előadás után azt mondtam Martinnak: „De jó, hogy újra feltaláltátok a kereket! Sok 
erőt és kitartást ehhez a munkához!” Nagyon kíváncsi lettem, amikor Németh Eszter, aki 
Grázban él, német nyelvű interjút talált Martin Widmarkkal, és szerette volna magyarul 
is közreadni. Bogikám, a fordítás elkészült, és érdemes elolvasni. Köszönet érte Eszter-
nek. Bevallom, én néhol jókat mosolyogtam. Különösen az utolsó kérdést tartom szelle-
mesnek, hiszen Martin milliomos lett gyerekkönyv íróként, és ezt nem sokan mondhatják 
el magukról.
Remélem, a svédek példájából más országok is tanulhatnak. 
Martin Widmark Lassze Maja Nyomozóiroda sorozata magyarul is olvasható.

Üdvözlettel:
Melissa

Olvass engem! 

Die ZEIT: Widmark úr, hova lett a svédek olvasókedve? A legutolsó 
PISA-felméréskor az országa már csak a 25 helyen állt.
Martin Widmark: Kérdezze meg a barátait, milyen gyakran vesznek 
könyvet a kezükbe. A baráti körömben mindenki azt válaszolja: rit-
kábban, mint öt évvel ezelőtt. Nincs abban semmi meglepő, ha a gye-
rekek átveszik a felnőttek szokásait. Az egész társadalom változott 
meg: mindannyian kevesebbet olvasunk.
ZEIT: Tehát nem lepődött meg a PISA-eredmények láttán?
Widmark: Nem, a mi PISA-sokkunk 2011-ben megvolt. Már akkor 

világosan látszott, hogy ez csak rosszabb lesz.
ZEIT: Ön egy évet nem a saját gyerekkönyvei írásának, hanem egy olvasási projekt elő-
készítésének szentelt a svéd iskolások számára. Mit is terveztek?
Widmark: A projekt neve: „en läsande klass”, magyarul olvasó osztály. Összetrombitál-
tam egy teamet, ami egyfajta szabályzatot dolgozott ki a jobb olvasásértés érdekében. 
Ezt visszük el mind a 7500 svéd iskolába, elsőtől hatodik osztályig a gyerekeket tanítani.
ZEIT: Pontosan mit kapnak az iskolák?
Widmark: Minden iskola megkap áprilisig egy könyvet, praktikus utasításokkal és hasz-
nálati útmutatóval, hogyan tudnak a tanárok szövegértés órát tartani. Kísérőnek létrehoz-
tunk egy weboldalt, ahonnan több száz szöveget lehet ingyen letölteni. Ennek érdekében 
minden kiadót, rengeteg gyerekkönyv-szerzőt, és illusztrátort összetrombitáltam, akik 
rendelkezésünkre bocsátják a műveiket.
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ZEIT: Elmagyarázza a tanároknak hogyan tanítsanak? Nem érzik úgy, hogy a tyúkszem-
ükre lépett?
Widmark: Némileg meglepődnek, de pozitív értelemben. Senkit sem kritizálok, és leg-
főképp nem akarok az olvasóvá nevelés prófétájaként tetszelegni. Azért hívtam életre 
ezt a projektet, mert megfigyeltem, hogy az iskolákban senki sem tudja, hogyan lehet 
javítani az olvasásértést. Korábban magam is tanár voltam, én is akkor tanultam meg.
ZEIT: Miért, nem tanulják ezt a tanárképzésben?
Widmark: Túl keveset tanulnak róla vagy csak egy kis részét. Ezek semmi esetre sem új 
felismerések, amikre mi hivatkozunk. A tanulmányok már a 80-as évek óta a rendelke-
zésünkre állnak. De ez az ismeretanyag, ezek a tanulmányok nem hozzáférhetőek.  A 
tankönyvkiadók birtokában vannak, de nem ingyenesek, hiszen el akarják adni a tanme-
neteket. A tudomány természetesen szintén ismeri, de az olvasáskutatás és a tanárképzés 
között kevés és elégtelen az átjárás, összeköttetés. Ezt pótoljuk most. Be akarom vinni 
ezt a tudást az iskolákba – elterjeszteni a tanárok között, mint egy vírust.
ZEIT: Kíváncsiak vagyunk: mik az ajánlatai?
Widmark: Először is fontos, hogy nem többet és többet olvassunk, nem a mennyiségre 
helyezzük a hangsúlyt, hanem a gyerekekkel a szövegekről beszéljünk és vitatkozzunk 
velük. Csak így lehet az értelmezőkészséget megalapozni. A módszert öt, egymásra 
épülő elemre lehet bontani: 1. Jövendölés: Miről fog szólni a szöveg? 2. Összefoglalás: 
saját szavakkal visszaadni a történet lényegét. 3. Az új, ismeretlen szavaknál szünetet 
tartani, megpróbálni a megértésük után a szövegben, szöveggel és a kontextusban, kon-
textussal együtt értelmezni. 4. Kérdés feltevés: Miért dobja magát a srác ordítva a föld-
re? 5. A történetet megélni, átérezni, hatni hagyni: Milyen illatú a fű? Hogy néz ki a 
ház?
ZEIT: Ez nagyon egyszerűnek tűnik…
Widmark: Igen, ez az öt stratégiai lépcső botrányosan egyszerű. Tapasztalt tanárok auto-
matikusan alkalmazzák, de a gyerekekkel először még meg kell tanítanunk.
ZEIT: Érkezett kritika? 
Widmark: Természetesen aggódnak néhányan, hogy az állami oktatásba kik szólnak 
bele. Néhány embert idegesít, frusztrál, mert én az állami kontrollon kívülről agitálok. 
De mindenkinek elmondom, mennyire örülnék, ha az állam alkalmazna és megfizetne 
ezért a munkáért. De ha nem teszi, akkor is csinálom tovább.
Zeit: Öt évvel ezelőttig tanított is. Jobban olvastak akkoriban a gyerekek?
Widmark: Azt mondanám inkább, hogy türelmesebbek voltak. Leültek és egy fél órát 
olvastak. Sokkal nyugodtabbak voltak az osztályok.
ZEIT: Hogy tanított akkoriban?
Widmark: A gyerekek elolvastak egy könyvet, magyarázatot (olvasónapló?) írtak róla és 
előadták a társaiknak. Az öt stratégiai elemet, amit most el szeretnénk terjeszteni, nem 
ismertem akkoriban.
ZEIT: És a gyerekek ennek ellenére is jobbak voltak az értő olvasásban. Manapság emi-
att extra támogatásra szorulnak. Mi siklott félre?
Widmark: Több oka is van, szerintem. Az egyik az oktatás individualizálása. Nyolc éves 
gyerekeknek kísérletezniük kell, és önállóan feltárni, kutatni különféle témákat - például 
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az első világháborút. Az egyikük fegyverekkel foglalkozik, a másik az indulókkal, a 
harmadik a különféle uniformisokkal. Beültetik őket a sarokba és két hétig hagyják 
egyedül dolgozni. Így nem tudnak átfogó képet alkotni a részletekből és a töredékinfor-
mációkból. És hasonlóan is olvasnak: betűket egymás után, de a szót magát nem. Így 
nem is értik.
ZEIT: Pillanat, szóval úgy véli, ez rossz útja a tudás átadásának?
Widmark: Igen, bár az individualizmus még nincs Németországban bevezetve az okta-
tásba…
ZEIT: ...már majdnem...
Widmark: Na, igen, nem éppen jó ötlet. Egyáltalán nem szerencsés, ha a gyerekek ilyen 
sokat dolgoznak egyedül. Szükségük van útmutatóra és vezetésre. Természetesen nem 
olyasvalakire, aki félelmetes vagy ijesztő lenne. De hagyjuk csak a tanárokat a katedrán 
– vagy vigyük oda vissza.
ZEIT: És mik a további okok?
Widmark: A gyerekek manapság túlterheltek (túlszervezettek, a Helikopter szülőségre 
gondol). Alig van szabadidejük, nem unatkoznak. Amikor én gyerek voltam, sokszor 
gondolkodtam: Pfú, mit is csináljak most? Ó, hát olvasok!
Ha a szülők azt szeretnék, hogy olvassanak a gyerekeik, kapcsolják ki az internetet. A 
számítógép a könyv igazi konkurenciája. Ott nem kell fáradtságosan kibetűzni a szöve-
get, egyszerűen rá lehet klikkelni a videóra. 
ZEIT: De az Önök weboldalán is van videó...
Widmark: Na, igen, hát ez egy érdekes és vicces történet. Amikor elkezdtük kidolgozni a 
stratégiát és a szabályokat, eszünkbe jutott, hogy lefilmezzük. Senki sem szeret útmuta-
tókat olvasni. Így a videó most öt perc alatt bemutatja, amit különben két óra alatt olvas-
na csak át az ember. Ez egyébként nagyon jól bemutatja mi is történik manapság az ol-
vasási kultúránkkal.
ZEIT: Gondolja, hogy a könyvek fennmaradnak a számítógép mellett?
Widmark: Ha ezt szeretnénk, meg kell tanítanunk a gyermekeinket olvasni. Hogyan él-
hetik át az olvasást, miképp merülhetnek bele egy-egy könyvbe, akkor van esélyük a 
könyveknek a számítógéppel és az internettel szemben. Ha a gyerekek csak betűznek, az 
unalmas, győz a számítógép. Mi sem olvassuk önszántunkból a telefonkönyvet.
ZEIT: De az Internet és a számítógép nem fognak csak úgy felszívódni...
Widmark: Pontosan, így a gyerekeknek manapság duplán kell tanulniuk olvasni: köny-
veket és onlinet. Ez hatalmas kihívás. Mi, itt Svédországban, az Internettel nagyon ko-
rán, nagyon messze jutottunk, s most kapjuk a számlát a rosszabb iskolai teljesítmények 
formájában. Hagytuk, hogy lenyűgözzön a technika, de elfelejtettük az olvasást.
ZEIT: Az egyik legsikeresebb svéd gyerekíróként Önnek is érdeke, hogy a könyvek 
megmaradjanak. Ez az igazi motivációja a projektben?
Widmark: A gyerekek már olvassák a könyveim, szóval ez ettől független. Maguknak a 
gyerekeknek fontos az olvasás. Miért? Nos, képzeljen el egy nyolc éves fiút. Azzal azo-
nosul, amit a környezetében lát, és ott nincs túl sok szereplehetőség. A legokosabb, leg-
sportosabb vagy a legviccesebb lehet csak. Olvasva azonban kitágíthatja a világát és 
megtapasztalhat más lehetőségeket is. Azokban az osztályokban, ahol olvasnak, más 
légkört tapasztalok. Toleránsabbak, alacsonyabb a versenyszellem, több a magabiztos-
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ság. Ez sarkall: szeretném, ha a gyerekek bíznának abban, és át is élnék, hogy megtalál-
hatják a helyüket a világban, hogy jók, úgy, ahogy vannak.

A magyar fordítást Martin Widmark engedélyével Németh Eszter készítette. (Lies mich!Kindern 
den Zugang zu Büchern öffnen – wie schafft man das? Der schwedische Autor Martin Widmark 

möchte dies Lehrern beibringen. EIN INTERVIEW VON KATRIN HÖRNLEIN)

Kovács Jolán kerámiája — Fotó: Ove Hallin

Húsz éves a 
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Magyar Elektronikus Könyvtár

Az Ághegy szerkesztője abban a szerencsés helyzetben volt, hogy éppen 
Budapesten tartózkodott, amikor  sor került a MEK 20. évfordulója alkalmából  szerény 
keretek között megrendezett ünnepségre. Az Országos Széchényi Könyvtár  egyik előa-
dótermében nagyszámú érdeklődő előtt Moldován István beszámolóját hallgatva elégté-
tellel nyugtázhattuk, hogy a MEK jó úton halad, immár 14.000 digitálisan feldolgozott 
könyvvel segíti az érdeklődőket. A svédországi magyarok is sokat köszönhetnek ennek 
az intézménynek, amely nélkül sem folyóirataink: 

Ághegy

skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam
http://epa.oszk.hu/00000/00047 

Magyar Liget
A dél-svédországi magyarok családi lapja

http://epa.oszk.hu/00100/00144 
sem az Ághegy Könyvek sorozat kötetei nem juthattak volna olyan „raktárhoz”, ahon-
nan bármikor letölthetők lennének évek munkájával szerkesztett írásaink.
A MEK ismertetését szolgálja az a Cseke Gábor által Drótos Lászlóval készített interjú, 
amelyből ízelítőül részletet közlünk:
Új utak a magyar kultúra értékközvetítésében

Hagyományos elképzelésben egy könyvtár helyszíneként önkéntelenül is egymásba nyí-
ló, méretes termeket látunk magunk előtt, könyvektől - régitől az újakig - zsúfolt, ma-
gasba nyúló polcokkal, amelyek között apró emberkék, porvédő munkaköpenyt viselő 
csöndes „manipulátorok” cirkálnak fel s alá, az olvasói igénynek megfelelően. Ez a ví-
zió amennyire sematikus, annyira hamis is, hiszen jó pár évtized óta a könyvtárak sok-
szorosan túllépték eredeti korlátaikat, s bár elnevezésük központi magja a könyvet jelöli 
meg létük és elhivatottságuk fő értelmeként, tulajdonképpen roppant információs adat-
bázisok, amelyekben a klasszikus adathordozóktól - kéziratok, könyvek, fotók, grafikai 
illusztrációk, hang- és filmfelvételek, digitális dokumentumok és tartalmak - kapnak 
helyet. Ennek megfelelően könyvtár és olvasóközönség viszonyában is gyökeres válto-
zás állt be: az olvasótermekben, a szokott könyvtári élet mellett megjelent a digitális 
technika - a számítógépsorok, az e-olvasók, szkennerek, audió- és videóberendezések 
egész hálózata -, az internet révén pedig a könyvtár gyökeresen nyitottabb lett, s bizo-
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nyos értelemben akkor is a közönség szolgálatára áll, amikor valóságos kapui zárva van-
nak.

A hivatalosan 1802 óta létező budapesti Országos Széchényi Könyvtár - Magyarország 
első nyilvános nemzeti közgyűjteménye és közintézménye - a maga során ugyancsak 
átment ezen a természetes és nem egyszer ellentmondásokkal, nehézségekkel, radikális 
szemléleti váltással járó folyamaton. A változást pedig, mint az úttöréseket általában, 
lelkes önkéntesek vitték keresztül puszta szenvedélyből, s első eredményeik láttán maga 
az intézmény is felkarolta törekvéseiket. Így lett az e-könyvtár, e-könyvtáros fogalmak-
ból Magyarországon is kézzelfogható valóság, s ebben Moldován István mellett orosz-
lánrész jutott Drótos Lászlónak, az OSZK munkatársának.
Drótos László (sz. 1959, Miskolc) iskoláit, akárcsak az egyetemet, szülővárosában vé-
gezte. Ezután geológusként dolgozott Budapesten a Földtani Intézetben, leginkább szá-
mítógépes munkakörben, ahonnan a Miskolci Egyetem Könyvtárába igazolt vissza 1990 
körül, nagyrészt azért, mert ott már elérhető volt a világháló. Itt az adatbázisokban való 
keresés volt a fő feladata, de a tájékoztató munka mellett írni és tanítani is kezdett, vala-
mint különféle internetes szolgáltatásokat fejleszteni. Köztük egy magyar e-könyvtárat, 
amit 1999 végén az OSZK felkarolt, és azóta távmunkásként ennek építését szolgálja. A 
MEK-ért legutóbb az e-Festival 2008 életmű-díját kapta meg a társalapítóval, Moldován 
Istvánnal.
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Miként tudnád leírni a kezdeményezés fejlődésgör-
béjét - honnan indultatok és hová jutottatok most?

Amikor a kilencvenes évek elején megjelent az inter-
net Magyarországon, még csak egy kiváltságos kör-
ben volt elérhető (felsőoktatási és tudományos intéz-
mények), néhány szolgáltatást lehetett csak használni 
(levelezés, fájletöltés, adatbázisok lekérdezése), és a 
dokumentumtípusok száma is igen szűk volt a mai 
kínálathoz képest (szoftverek, technikai dokumentá-
ciók, tudományos információk, hírlevelek, rossz mi-
nőségű képecskék, sőt betűkből és számokból rajzolt 
grafikák...). Nem volt web és nem voltak keresőgé-
pek sem, évekig grafikus felület sem létezett, min-
dent begépelt parancsokkal lehetett elérni vagy mű-

ködtetni. Magyar nyelvű tartalom jórészt az volt, amit a Nyugaton élő magyarok létre-
hoztak, mert ők ott már korábban hozzáférhettek a világhálóhoz. (Meg kell azért jegyez-
ni, hogy az internet megjelenése előtt is volt már online világ nálunk is, mert például a 
telefonvonalakon elérhető BBS rendszereken élénk szubkultúra virágzott ki a nyolcva-
nas években, az X.25-nek nevezett csomagkapcsolt hálózaton pedig a rendszerváltás 
környéki néhány évben az ún. akadémiai szféra, köztük a könyvtáros közösség is, már 
többféle szolgáltatást és adatbázist létrehozott.) De az igazi robbanás az 1990-es évtized 
közepén indult, amikor kezdett elterjedni a web technológia és megjelentek nálunk is az 
internet hozzáférést kínáló cégek. Akit érdekel ez a (h)őskorszak, annak a "Magyar tarta-
lom" c. tanulmánykötet olvasgatását ajánlom a MEK-ből (mek.oszk.hu/01200/01279).
Két jellemzőt szeretnék kiemelni ebből az időszakból, ami a kérdésedben is szerepel. Az 
egyik az önkéntesség: minden és mindenki teljesen önzetlenül (ahogy most mondanánk 
"non-profit" módon) osztotta meg munkáját és tudását a többiekkel, mivel cserébe ő is 
szabadon hozzáfért mások munkájához és tudásához. Például begépelte a „János vitéz”-t 
(a szkennerek még nem igazán voltak elterjedve) és elküldte egy fórumra, hogy minden-
ki olvashassa. A másik a lelkesültség, amit a technológia által megnyitott új univerzum 
benépesíthetősége váltott ki az emberekből. Ezzel magyarázható, hogy egy fizikus a 
magyar képzőművészetet bemutató digitális képgalériát kezdett építgetni, egyes infor-
matikusok angol-magyar szótárt barkácsoltak, egy geológus (vagyis én) meg elektroni-
kus könyvtár fejlesztésébe vágta a... kalapácsát. A megosztási hajlam és a lelkesedés 
még most is jellemző a neten, sőt a webkettes közösségi színterek hallatlan népszerűsé-
gét részben ezek motiválják, de időközben megjelent a szabályozás és az üzleti (for-
profit) érdek is, ami sokszor konfliktusokhoz vezet. Mindenesetre az a jelenség, hogy 
amint erre egy új technológia lehetőséget teremt, megindul rajta a kultúra minden formá-
jának áramlása - még akkor is, ha azt a technológiát eredetileg egészen más célra szánták 
-, igazán biztató és jó érv azokkal szemben, akik féltik a hagyományos kultúrát a műsza-
ki eszközöktől. Az interneten gyakran idézett szlogent: "Information wants to be free" 
némileg átfogalmazva ezt is mondhatjuk: "A kultúra terjedni akar."



Úgyhogy, amikor néhány kollégámmal együtt észleltük a magyar kultúra terjedését az 
újonnan megnyílt csatornán és láttuk a külföldi digitális szöveggyűjtemények, minde-
nekelőtt az internettel szinte egyidős amerikai Project Gutenberg fejlődését, úgy döntöt-
tük, hogy ezeket az alapvetően szöveges dokumentumokat könyvtárba kell szervezni -
vagyis gyűjteni, katalogizálni és megmenteni a jövőnek. Ezért jött létre a Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár, aminek első látható szolgáltatása 1995-ben jelent meg, az Informáci-
ós Infrastruktúra Fejlesztési Program segítségének köszönhetően. Öt évvel később az 
Országos Széchényi Könyvtár karolta fel a kezdeményezésünket és létrejött ott egy ön-
álló osztály. Emellett egy közhasznú egyesületet is szerveztünk az önkéntesek, ill. a 
digitális dokumentumok és könyvtárak iránt érdeklődők összefogására. 
A "külső munkatársaktól" kapott digitalizált anyagok és egyéb segítségek, a partnerin-
tézményekkel való tartalmi és technikai együttműködések a kezdetektől fogva mindmá-
ig meghatározó tényezői a MEK gyarapodásának és fejlődésének. Azzal, hogy az OSZK 
befogadta a projektet, illetve hogy a MEK Egyesületen át az internet szolgáltatók is 
szponzorálják a tartalom bővítését, lehetőségünk nyílt digitalizálási munkák helyben 
való elvégzésére vagy ilyenek megrendelésére is. De a MEK alapvetően nem egy digita-
lizálási projekt, ahogy szinte minden más hazai és külföldi e-könyvtár, hanem leginkább 
digitális megőrzéssel foglalkozik. Vagyis aktívan gyűjtjük különféle forrásokból a már 
digitális formátumban levő dokumentumokat (pl. a már említett Project Gutenberg gyűj-
teményéből a magyar önkéntesek által szkennelt és kijavított szövegeket), illetve befo-
gadjuk a szerzők, fordítók, kiadók, könyvtárosok és egyéb személyek vagy szervezetek 
által beküldött műveket. Ma már nemcsak könyvjellegű dolgokat őrzünk, hanem idősza-
kosan megjelenő kiadványokat és képi dokumentumokat is az EPA és a DKA nevű 
gyűjteményünkben. Rajtuk kívül egyéb webes szolgáltatások (pl. virtuális kiállítások, 
sajtómúzeum, adatbázisok, webhelyek tükrözése, internetes tájékoztató szolgálat, 
könyvismertetők) is kapcsolódnak a MEK-hez. Tulajdonképpen a digitális kultúránk 
egy kis szeletének archiválását végezzük már 17 éve. (Az OSZK egyik közeljövőbeli 
nagy feladata lesz majd a magyar web ha nem is teljes egészének, de egy jelentős részé-
nek rendszeres begyűjtése és megőrzése egy magyar internet archívum keretében.) A 
tartalom gyűjtése és feldolgozása mellett folyamatosan teszteljük a megjelenő új techni-
kai lehetőségeket is és beépítjük a hasznosnak bizonyulókat a szolgáltatásainkba, úgy-
hogy egyfajta kísérleti műhelyként is felfogható a MEK, ahol a jövő könyvtárát kutat-
juk. 
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Több mint 1200 könyv

Világszerte jelentősen nőtt az e-könyvek kölcsönzése.
Digitális kölcsönzési rendszerek fejlesztésével és kiépítésével 
foglalkozik Overdrive nevű cég, jelenleg úgy tűnik világelsők 
ebben a szektorban. A társaság új bejelentése szerint az ő szoft-
vereiket használó könyvtárak 105 millió e-könyvet kölcsönöz-
tek ki világszerte 2014-ben, ami 32%-os emelkedést jelent az 
előző évhez képest. Az Overdrive-val partneri kapcsolatban 
lévő könyvtárak 137 millió digitális kiadványt kölcsönöztek ki 

tavaly, 32%-al többet ...
Beharangozó:
Hamarosan tovább bővítjük az ingyenes e-könyvek adatbázisát. Sajnos a hazai források-
ból kezdünk kifogyni, így nemzetközi vizekre evezünk. Bekerülnek majd a Gutenberg 
Projekt magyar nyelvű e-könyvei, körülnézünk a különböző nemzetközi e-könyv áruhá-
zakban, és a mobileszközökön elérhető  Google Play Booksban, és az iBooksban is.
Jelenleg „Helyesírás a neten” munkacímen készül egy bejegyzésünk, amiben megmutat-
juk majd, ha böngészőn keresztül használod a levezésed, milyen eszközöket tudsz hasz-
nálni arra, hogy irományod minél jobban megfeleljen az ilyen kívánalmaknak. Plusz 
egyéb online szolgáltatásokat és böngésző-kiegészítőket is bemutatunk ( szinonima szó-
tárak, értelmező szótárak, fordító oldalak). Ezeket nekünk sem ártana többet használni 
: -).
Jönnek az eszköztesztek. Lesz egy meglepetés e-könyvolvasó tesztünk, kifejezetten a 
hölgyek számára, illetve „meghajtottunk” egy Alcor Acces Q881M táblagépet, erről is 
fogunk írni.
E-könyv olvasás mobiltelefonon és táblagépen: gorcsó alatt van éppen a régi jó Moon+ 
Reader alkalmazás androidos gépekre, ha még valaki nem ismerné.
Papírontúl a Facebookon:
Kedves facebook felhasználó, e-könyveket szerető Olvasóink! Van egy csoportunk a 
We love ebooks, ha van kedvetek csatlakozzatok! Ott közöljük először az új híreket, 
illetve, ha frissítjük az adatbázist. Oda várunk ajánlásokat (e-könyvek, e-magazinok, 
alkalmazások, kütyük), ha szeretnétek, hogy írjunk valamiről, valakiről, a csoportban 
üzenhettek! Már 39-en vagyunk.
Az alábbi táblázatban több,  mint 1200 e-könyv címét, szerzőjét, kiadóját és elérhetősé-
gét találod. Az összes kiadvány ingyenes, letöltésük legális. A legtöbb a Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár oldaláról van, ezek letöltési linkjét közvetlenül is megtalálod a táblá-
zatban. Az epub formátumot preferáljuk, azonban sok könyv csak prc-ben tölthető le. 
Az adott cím mellett látod, milyen formátumban tudod letölteni.

Papírontúl <hirek@papirontul.hu
http://blog.papirontul.hu/e-konyv-adatbazis/
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Oslói hírek
Szerkeszti: Kovács Ferenc

* A Történelmi Filmklub X. foglalkozása szeptember 27-én volt az oslói Magyar Nagy-
követségen. Bemutatásra került Szabó István A napfény íze c. filmje. A történelmi 
háttérrôl Jeszenszky Géza történész, nagykövet, a film keletkezésérôl Kovács Ferenc 
beszélt. A rendező saját forgatókönyvéből készült filmje egy magyar-zsidó család há-
rom nemzedékének története. A főhőst (mindhárom nemzedékben) Ralph Fiennes ala-
kítja, a történet egyes elemei a Zwack családot, illetve Petschauer Attila olimpiai bajnok 
vívónkat idézik.(J.G.)
* A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) Csincsele és színjátszó körének beszámo-
lója: “Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan ismét a Csincselét választották szombati prog-
ramnak, és szeptember 27-én tizenöt gyermek jelent meg foglalkozásunkon. Továbbra is 
az őszről beszélgettünk, de ezúttal a zene és tánc eszközeivel közelítettük meg témán-
kat. A mondókák és énekek eddig is fontos szerepet játszottak anyanyelvi fejlesztő 
programunkban, de hogy a tánc miért köthető szorosan az őszhöz, arról most részletesen 
is hallhattunk. A Kalocsa környéki táncok közül a vokálisan kísért fércelőn kívül a lassú 
csárdás és verbunkos helyi változatainak néhány lépését próbáltuk elsajátítani. Terveink 
között szerepel, hogy ezeknek a táncoknak más tájegységekről származó változataival is 
megismerkedünk. A színjátszósok gyönyörű színpadot készítettek papírdobozból, fale-
velekből és őszi termésekből, majd nagy lelkesedéssel adták elő bábjátékukat a kiseb-
beknek. A korábban Drøbakban, Vestbyben és a botanikus kertben tett hangulatos kirán-
dulásaink adták az ötletet, hogy a következő foglalkozásunkat az oslói Technikai múze-
umban tartsuk.”

Az október 11-i, ottani foglalkozáson készült az alábbi kép. (fotó: techn.muz)
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* Oslói magyar nyelvû katolikus hírek, az Életünk norvégiai melléklete 2014. október: 
Magyar nyelvű rózsafüzér: Októberben a Szentségimádással egybekötött magyar nyelvű 
Rózsafüzért elsőpénteken, október 3-án és október 17-én, pénteken imádkozzuk este 
18:45-kor az Árpádházi Szt. Erzsébet nővéreinek kápolnájában.
Novemberben elsőpénteken, 7-én és pénteken, 21-én találkozunk.
A hónap ünnepei: Október 7-én a Rózsafüzér Királynőjét, október 8-án pedig Magyaror-
szág Nagyasszonyát ünnepeljük. Október 23-a Kapisztrán Szent János ünnepe, aki Hu-
nyadi Jánossal együtt a nándorfehérvári csatában győzőtt Rózsafüzérrel a kezében. Az 
1956. október 23-i szabadságharc emlékét se felejtsük el! 58 éve, hogy országunk egy-
hangúan kiáltotta: "... Elég volt..." (Márai S.). Ezen a napon különösen kérem, mindany-
nyian imádkozzunk magyar hazánkért.
November 1-én, szombaton, Mindenszentek ünnepe lesz, 2-án, vasárnap pedig halotta-
inkért imádkozunk.
Magyar pasztoráció: Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Márió atya (ő már korábban 
is volt Norvégiában) látogat meg minket, és magyar nyelvű Szentmisét mond vasárnap, 
október 26-án du. 14 órakor a szokott helyen az oslói Szent József templomban. Kará-
csonyi, magyar nyelvű Szentmisénket vasárnap, december 28-án du. 14 órakor tartjuk az 
oslói Szent József templomban Szép Attila atya segítségével. Mise után a Mariagård-
ban (Akersveien 16.) gyűlhetünk össze karácsonyt ünnepelni.
Szeretettel várunk mindenkit!
A magyar nyelvű pasztoráció támogatására számlaszámunk: „Ungarsk sjelesorg v/Lucia 
Maria Nagy 1201.78.43646”. Ide várjuk az Életünk előfizetési díját (2014-re is 300 ko-
rona), illetve a magyar pasztorációt támogató anyagi hozzájárulásokat. Köszönjük! 
(M.L.N.)

*Október 7-én az oslói Magyar Nagykövetségen volt a Hálózati tagok találkozója. Az 
est meghívott vendége a délvidéki, magyar származású, sikeres norvégiai üzletasszony 

Silvija Seres volt, aki 17 éves korában me-
nekültként került Szerbiából Norvégiá-
ba. Kétség kívül ő itt az egyik legkomo-
lyabb karriert befutott magyar származású 
honfitársunk. Szakmai életútjának fonto-
sabb állomásai: Oxford - matematika tudo-
mányok doktora, Oslói Egyetem - BSc és 
MSc fokozat informatika szakon, Insead, 
Franciaország - MBA. Fontos pozíciókat 
töltött be számos norvég nagyvállalatnál 
(pl. Telenor, Statkraft, Opera Software, 
NetConnect), több vállalat igazgatótaná-
csának a tagja. Jelenleg független tanács-
adóként dolgozik saját vállalatában, vala-
mint több startup vállalat résztulajdonosa, 
mentora. Személyes történetének bemuta-
tásán túlmenően menedzsment témában is 
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megszólalt, majd kérdéseket tehettünk fel, és tanácsot kérhettünk tőle vállalatvezetés, 
karrier menedzsment, cégalapítás témákban is. Silvija Oslóban él, négy gyermek édes-
anyja. (fotó: Seres)
*Október 18-án tartotta a Norvég-Magyar Egyesület (Norsk-Ungarsk Forening) az októ-
ber 23-i megemlékezô estjét. A NUFO vezetôje, Nagy Lucia Mária köszöntôje után 
elénekeltük a Norvég Himnuszt. Jeszenszky Géza nagykövet ünnepi beszédét Gáspár 
Tünde szoprán és Nagy Gábor zongorista közremûködésével Kodály Zoltán két mûve 
követte (Magos kôsziklának..., Akkor szép az erdô...) Ezután megnéztünk egy részletet a 
Magyarország lángokban c. filmbôl. A magyar Himnusz eléneklése és egy perces néma 
tiszteletadás után elhangzott még Nagy Gábor elôadásában Schubert-Liszt 
zongoramûve: Sei mir gegrüst…

A fellépő művészekről egy interjúból ezt tudhattuk meg: „Tulajdonképpen nem szere-
pelt a terveimben Svédország, sőt Skandinávia sem, hiszen a férjemmel, Nagy Gábor 
zongoraművésszel Németország, Ausztria, Anglia, Olaszország és Spanyolország opera-
házaiban próbáltunk állást találni. Pályakezdő énekesként számtalan meghallgatásra 
jelentkeztem, rengeteget utaztam az elmúlt két évben. Miután a férjem sikeresen felvéte-
lizett az oslói zeneakadémia operakíséret és karmester szakára, elkezdtünk nekem is 
állás után nézni valahol a közelben. Ebben az időszakban épp a malmői operaház hirde-
tett meghallgatást. Átmentem az első szűrőn, ami után kihívtak a meghallgatásra, és 
innen meseszerűvé válik a történet…” (fotó: Gáspár-Nagy)
* Magyarország nagykövete és felesége, Jeszenszky Edit meghívója:“Az 1956-os ma-
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gyar forradalom és szabadságharc 58. évfordulója alkalmából tartandó filmvetítésre és az 
azt követő fogadásra invitáljuk önt és hozzátartozóját 2014. október 23-a du. 6 órára 
Magyarország nagykövetségére. Vetítésre kerül a forradalomban 15 évesen részt vett és 
18. évét elérve kivégzett Mansfeld Péterről készült film, majd a norvégiai és izlandi 
megbízatását befejező Jeszenszky Géza nagykövet és felesége elbúcsúzik Norvégia ma-
gyar közösségétől.”
* Nagy Lucia Mária tájékoztatta a katolikus híveket: Örömmel értesítünk mindenkit, 
hogy Márió atya (ô már volt korábban Norvégiában) látogat meg minket október végén, 
és magyar nyelvû Szentmisét mond vasárnap, október 28-án du. 14 órakor a szokott he-
lyen, az oslói Szent József templomban.
* A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) Csincsele és színjátszó csoportja Ajaj, hol 
volt, hol nem… címmel invitálta a kicsiket: “Szeretettel várunk kicsiket és nagyobbakat 
a 2014. november 1-jén szombaton tartandó, mesékkel, meglepetésekkel teli foglalkozá-
sunkra! Találkozhattok Sün Balázzsal és hallhattok az iciripiciri tököcskében megbúvó 
iciripiciri ökröcskékről. Készítünk töklámpást, félelmetes álarcokat, hangulatos füzére-
ket.”
*Jeszenszky Gyula fotómûvész az alábbí hírrel lepte meg a szakmát és az ismerôseit: 
“Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait a Peer Gynt megint 
nem nyughatott, Fókuszban Norvégia c. fotókiállítás megnyitójára, amelynek idôpontja 
2014. november 24. 18 óra. Helyszín: Sajtóház (1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a) 
Mikszáth terem. Köszöntőt mond Tove Skarstein nagykövet asszony és Jeszenszky Géza 
nagykövet úr. A kiállítást megnyitja Vince Mátyás a MÚOSZ tiszteletbeli elnöke. 
Közreműködik: Berecz András mesemondó és Borbély Mihály zeneművész.”

* A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) Csincsele és színjátszó csoportja november 
29-én tartotta az év utolsó foglakozását. Meghívójukban az alábbiakra bíztatták a kicsi-
ket és hozzátartozóikat: “Szeretettel várunk mindenkit az idei év utolsó foglalkozására. 
A szokásos, Mikulással, karácsonnyal kapcsolatos mondókák, énekek mellett a betlehe-
mes hagyományokat is felidézzük. A foglalkozás második felében igazi adventi hangula-
tot keltő kézműves posztok között válogathatnak a gyerekek: lesz mézeskalács sütés, 
gyertyaöntés, képeslap és adventi kalendárium készítés és még sok más meglepetés! 
Hozhatjátok magatokkal a kedvenc mézeskalács formátokat, sodrófát, az adventi kalen-
dáriumhoz apróbb textildarabokat, a gyertyaöntéshez pedig egy nagyobb méretű burgo-
nyát. Olyan ruhában gyertek, aminek nem árt egy-két folt, vagy hozzatok magatokkal 
kötényt. Egyúttal szeretnénk megköszönni mindnyájatoknak az egész éves lelkes érdek-
lődését, várunk benneteket az új esztendőben is! Az új év első foglalkozására január 10-
én kerül majd sor.”
*Az oslói Magyar Nagykövetség az alábbi meghívóval invitálta az érdeklôdôket: 
“Kedves Hálózati Tagunk! A Norvégiában élő, aktív magyar szakemberek és diákok 
hálózatának következő találkozóját december 4-én tartjuk a nagykövetségen (Sophus 
Lies gate 3, 0244 Oslo) 18 órai kezdettel, melyre szeretettel várunk minden régi és új 
hálózati tagot!
Gasztronómia és élelmiszer import - Magyaros mini-Julebord! Vendégeink: Bemutatko-
zik többek között a PICK szalámit forgalmazó House of Hungary norvég tulajdonosa 
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Svein Bognár, és beszámol terveiről, álmairól.  
Vendégünk továbbá az A La Carte AS élelmiszeripari termékeket forgalmazó norvég 
cég magyar tulajdonosa Szabó Béla, aki több éve él Norvégiában, sikeres üzletember, 
saját élettörténetén túlmenően betekintést ad majd az élelmiszer import részleteibe, ne-
hézségeibe. Várhatóan csatlakozik hozzánk Monica Csangó magyar származású újságíró
-gastroblogger-dokumentumfilm rendező, valamint Tursics Attila is, aki borimport té-
mában járatos. Egy szó mint száz, lesz miről és kikkel beszélgetnünk és meggyőződé-
sünk, hogy ez a téma minden itt élő magyart érint és érdekel.
A beszélgetést PICK szalámi/kolbász és libamáj pástétom kóstolóval zárjuk! A rendez-
vény nyelve magyar és angol.”
*December 6-án volt a norvégiai Magyarok Baráti Köre Mikulás- és karácsonyi ünnep-
sége “A halhatatlanság országa: Népmese bábokkal” címmel, Fabók Mariann és Keresz-
tes Nagy Árpád elôadásában. Az est végén hagyományos magyar népi hangszerekkel, 
kecskedudával, furulyával, énekszóval karácsonyváró hangulatot idéztek a mûvészek. A 
gyerekeket Mikuláscsomag, a felnôtteket ünnepi büfé, karácsonyi vásár fogadta.
Az előadásról: Népmese bábokkal (A Bábszínházak X. Találkozójának díjazott előadá-
sa.) Gazdag népmesekincsünk mindegyike szimbolikusan az emberi Élet valós céljait, 
küzdelmes feladatait és az odáig vezető út nehézségeit tárja elénk. Mesénk főhősét az 
emberiség örök misztériuma hajtja: létezik-e az Örökélet- Halhatatlanság Országa? Ki-
rályfink hosszú útja során csodatevők segítségével, végül célba ér. Sokáig mégsem tudja 
élvezni az időtlenséget, erős honvágya miatt visszatér meglátogatni apját, anyját. Ám 
míg ő Halhatatlanság országában néhány napot tölt el, addig a földön több ezer esztendő 
szalad el. Ezért szüleit sem találhatja meg, s az elárvult királyfira ekkor rátalál még az 
öreg Halál is. Végül a Halhatatlanság országának királynője és a Halál küzd meg egy-
mással a királyfiért…”
A színésznô így vall önmagáról: “2008-ban végeztem a Színművészeti Egyetemen. Az-
óta a Miskolci Nemzeti Színház színésze vagyok. Nagy hálával tartozom az életnek, 
hiszen szebbnél szebb feladatokkal ajándékoz meg az itt eltöltött idő. Az elmúlt évtized-
ben véletlenszerűen rám talált a bábozás – bár én magam nem hiszek a véletlenekben –
és ez a találkozás olyan intenzíven érintett, hogy a mai napig szívügyem maradt. Úgy 
éreztem, ha a sors úgy hozta, hogy megtanulhattam ezt a mesterséget, akkor élnem is 
kell ezzel a tudással. Rég dédelgetett álomként 2009-ben bemutathattam ’A halhatatlan-
ság országa’ című első önálló vásári bábjátékomat. Népmesei forrásokból dolgoztam. 
Megpróbáltam a mesemondást, bábozást és népi éneklést ötvöző előadásommal a 
„gyökereket és szárnyakat” egyszerre keresni: Egy újszerű, felhőtlenül humoros játékot 
létrehozni, vigyázva azonban a mesében rejlő ősi tudás sértetlenségére.”

* Bobály Kati nemezművész “La mer, L´amour” c.  kiállításának  megnyitója december 
6-án volt a Dalype Gallériában (Bentsegata 1, 0465 Oslo). A kiállításon a gyapjúból 
készült nemezképek mellett grafikák, kis filc angyalok és fűrészporból készült babák is 
láthatóak- és megvásárolhatóak voltak. A kiállítást Silvija Seres nyitotta meg. A támoga-
tók között volt a Magyar Művészeti Akadémia és az oslói Magyar Nagykövetség is. A 
művész így ír önmagáról: “Évek óta különös vonzalmat érzek a gyapjút adó birkákhoz. 
Természetes és kedves lények számomra. Szőrükből igyekszem szeretetteljes, melegsé-
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g e t  a d ó  t e r m é -
ket varázsolni a falra. A 
pásztornépek ősidőktől 
fogva használják a gyap-
jút ruhának, szőnyegnek, 
házuk anyagának. Próbá-
lok ebből az anyagból a 
modern világ számára 
meleg és színes lakásde-
korációs terméket létre-
hozni, ami emeli az ottho-
nok hangulatát. Faliképe-
im 100% természetes 
anyagból készülnek, élő 
birka frissen vágott szőré-
ből. Nagyon lényeges, 
hogy az állatokat nem 
kell megölni azért, hogy 
szőrükből egyedi szőnyeg 

készüljön. Mindazonáltal a birka szőre évente többször újratermelődik. Munkáim sokfé-
leségét a megrendelők olykor szokatlan kérései adják.” (foto: Bobály) 

* A Kelemen Barnabás 
vezette Norvég Kamara-
zenekar dec. 16.-án adott 
Karácsonyi koncertet az 
oslói Frogner templom-
ban. A műsorban Giusep-
pe Torelli, Jean-Marie 
Leclair, Veress Sándor, 
Georg Philipp Telemann, 
Astor Piazzolla és Anto-
nio Vivaldi művei szere-
peltek. Közrműködött 
Eredics Salamon, aki 
2003 óta tagja a Sebastian 
Blockflöte Quartetnek és 
a Söndörgô népzenei for-
mációnak.

Kelemen Barnabás 35 
éves kora ellenére már 
Kossuth-díjas, világszerte 
ismert hegedűművész, 
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2013-ban neki ítélték a komolyzene Oscar-díját, a Gramophone-díjat.

* 2015 január 1-től látható Røkenes Erzsébet ikon-kiállítása Lanzarotén, a tengerészek 
templomában (sjømannskirke). A sokoldalú művész így írt magáról egy nemrégiben 
megjelent önéletrajzi könyvecskében: „Több, kevesebb szerencsével megéltem 75 évet. 
A gyökereim segítettek, és adtak nekem erőt a nehézségeket áthidalni. Büszke vagyok a 
hátteremre, a múltamra, és a jelenemre is. A "magamságomból" szép nagy család lett. 
Két lányom, unokák. Továbbra is próbálom megtartani a hitemet abban, hogy a norvég 
becsületes nép, még ha egynémely csalódás is ért. Gyerekeim nyomán nagyobb részem 
norvég, de magyar gyökerekből táplálkozom. Kiváltságosnak érzem magam, mert sok 
lábon állok. A lehetőségek nagy része itt, Norvégiában ért, és megpróbáltam azokból a 
tehetségem szerint a legjobbat kihozni.”
(fotó: Erzsébet-ikon)
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Lapzártakor érkezett

Elhunyt a Nobel-díjas svéd költő

Tomas Gösta Tranströmer 1931. április 15-én, Stockholm-
ban született. Szülei, Gösta Tranströmer és Helmy Westerberg még 
gyerekkorában elváltak, édesanyja tanítónőként nevelte fel a fiát. 
Tranströmer a stockholmi Södra Latinläroverketben (Déli Gimnázi-
um) tanult, majd 1956-ban pszichológia szakot végzett a Stockhol-
mi Egyetemen. Elismert pszichológus is volt, dolgozott javítóintéze-
tekben, börtönökben, foglalkozott fogyatékosokkal, kábítószerfüg-
gőkkel. Tizenhárom éves korában kezdett írni, első verseskötete, a 

17 dikter (17 vers) 1954-ben jelent meg. Teljes költészeti termése 1997-ben látott napvilágot 
angolul New Collected Poems címmel, Robert Fulton fordításában. A Den stora gåtan (A nagy 
rejtély) megjelenése után a Fulton-féle kötet ezzel kiegészítve újra megjelent The Great Enig-
ma: New Collected Poems címmel 2006-ban. Tranströmer 1993-ban tette közzé rövid önéletraj-
zát Minnena ser mig (Az emlékek látnak) címmel.
Életműve továbbfejleszti a 20. századi költészet modernista, expresszionista/szürrealista nyel-
vezetét. A hétköznapi életből és a természetből vett tiszta, látszólag egyszerű képei mély bepil-
lantást engednek az emberi lélek egyetemes aspektusaiba.
1990-ben agyvérzés érte, nehezen beszélt, de továbbra is alkot. Többször is említették az irodal-
mi Nobel-díj várományosai között, sokan a legnagyobb svéd költők egyikének tekintik. Elnyer-
te többek között a Bonnier költészeti díjat, a Neustadt Nemzetközi Irodalmi Díjat, az Oevralids-
díjat, a német Petrach-díjat, az Északi Tanács Irodalmi Díját, a Strugai Költészeti Estek Arany-
koszorúját és az International Poetry Forum svéd díját. Verseit több mint 50 nyelvre fordították 
le, angol fordítói többek között Robert Bly, Robin Fulton és Samuel Charters. A legjelentősebb 
európai haikuköltők között tartják számon. 2007-ben megkapta a kanadai Griffin Trust for Ex-
cellence in Poetry életműdíját.
Többek között Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Pilinszky Já-
nos, Nagy László, Tandori Dezső verseit fordította svédre, Thinsz Gézával együttműködve. 
2001-ben a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál idején, 117 vers című válogatott kötete meg-
jelenése alkalmával járt Budapesten. 2011-ben elnyerte az irodalmi Nobel-díjat 
A folyóiratunk fordítói közösségének műhelyében készült kétnyelvű kötetünk még életében 
megjelent és örömmel fogadta:  Hommage Tomas Tranströmer – Ághegy Könyvek – Összeállí-
totta: Tar Károly. Thinsz Géza, Mervel Ferenc, Sulyok Vince régi fordításain kívül, Borg Ág-
nes, Békássy. N Albert, Bengtsson Tar Benjamin, Bengtsson Tar Emma, Gaál Zoltán, Lipcsey 
Emőke, Kovács katáng Ferenc, Maros Miklós, Molnár István, Neufeld Robert, Tar Károly és 
Ungváry Tamás fordítói munkájának köszönhetően állt össze ez a kötet. Lennart Karlström a 
költőről írt monográfiájában is elismeréssel ír munkánkról.
Könyvünk előszavában írtuk. Valljuk, hogy mi, az Ághegy alkotói, különösen az Ághegy 
Könyvek sorozatban kötettel jelentkezők, a magyar és a svéd kultúra közötti kapcsolatteremtést 
segítjük, hidat építünk, hírnökök vagyunk. Tranströmer verseit szerte a világon ismerik és elis-
merik „tömör, letisztult költői képeiért, amelyek új fényben mutatják meg a valóságot” méltán 
dicsérik, tanulmányokat írtak róla. De szeretném hinni, és remélem, hogy magyarul értik a leg-
inkább. Így kell lennie, mert - az őt fordító jeles alkotóink által - mi svéd-magyarok vagy ma-
gyar-svédek állunk hozzá a legközelebb. Kötetünk tisztelgés és mutató abból a felemelő folya-
matból, amely a két hazát magáénak mondható alkotó ember lehetőségeit mutatja: szolgálat és 
köszönet.
Tomas Tranströmer halálát folyóiratunk munkatársai és olvasói is gyászolják. Őrizzük emlékét.



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, Tóth Károly, Újvári Tünde, Veress 
Biborka,Veress Zoltán (1936– 2013), Vető János, Vető Jenő,  Vincefi Sándor, Vincze 
Iván, Vörös Márton (1900-1993), V. Telegdi Magda, Zichy Aladár (1925-), Zsigmond 
Gyula, Zsurbej Magda (1935-)

Zeneművészek
(zeneszerzők, zenei előadóművészek, könnyűzenészek)

Bercelly Montág Mária, Bogányi Bence, Bogányi Bernadett, Bogányi Gergely(1974-), 
Bogányi Mária, Bogányi Tibor, Bordás Mária, Bukovinszky Dávid, Bukovinszky Mari-
anna, Bukovinszky Valéria, Citron Zsuzsa, Csatószegi Judit, Deák Dénes, Deák Csaba 
(1932-), Dénes Elemér, Gaál Zoltán, Grigoricza Olesen Panna, Gulyás Georg, Hentz 
Helga, Hibay Éva, Hirtling Béla, Horatius Ladislau, Jónás András, Juhász Gyula, Kazal 
Éva, Kádár György, Kerényi János, Kovács Erika, Marina Cristian, Maros Ilona, Maros 
Miklós, Máté Nikolett, Mokos Imre, Molnár Dávid, Molnár Tibor, Pallay Gizella, Pol-
gár Éva, Práda Kinga, Rózmann Ákos (1929-2005), Seres Dóra, Sinai Pál (1930-1968), 
Sólyom János, Stuber György, Szilvay Csaba, Szilvay Géza, Szilvay Réka, Szirányi 
László, Szirányi Mária, Szokolay Sándor, Tamás Gábor, Tanító Béla (1942- 2008), 
Ungváry Tamás, Urbán Imre, 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, 
Szilágyi László, Szirányi László, Tiglezan József (1964-), Ungváry Ildikó, Vető János.

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

restaurátorok, művészettörténészek, műkedvelő képzőművészek)

Ambrus Lajos, Ajtony Imre (1932-), Ács István (1959-), Bajak K. Zsuzsanna,
Bánovits András, Bartha Magda (1955-), Belik Ferenc, Benczédi Ilona (1948-), Beré-
nyi Lajos, Birincsik József, Bodoni János, Bokor Botond, Bondor Zsuzsanna, Boros 
Katalin (Catlin K. Schlosser, 1952- ),  Buvári Gyula, Citrom Zoltán, Csanádi Ibolya 
(1953 - ), Csíki Levente (1954-), Csikós Tibor (1957-), Csíkzsögödi Szabó Zoltán, Dá-
niel 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 Krisztina, 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 Jolán, Kovács Kati, 
Kraitz Gusztáv és Ulla Kraitz, Kuk László, Láposi Eszter, Láposi Sylvia, Lénárt István, 
Liknvist Mária, Lisztes István (1942-), Löffler Ervin (1932-2012), Mayer Hella (1976-, 
Mihály Ferenc, Mikudin István, Mikola Nándor (1911-2005), Miski Török Ágnes, 
Molnár Attila, Mocanu Elena Dorina, Mokos Imola, 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, Róka Károly, 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, 
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 -versek
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

Bondor Zsuzsanna tűzzománc-munkája



Képtár melléklet

Bondor Zsuzsanna tűzzománc-munkája



Képtár melléklet

Róka Károly: Önarckép



Képtár melléklet

Róka Károly: Fiú a nyúllal (65 x 82 cm)



Képtár melléklet

Róka Károly: Anya gyermekével (65 x 82 cm)



Képtár melléklet

Róka Károly: Cigánylány (65 x 82 cm) 



Képtár melléklet

Róka Károly: Szikla és hullám (130 x 150 cm)



Képtár melléklet

Róka Károly: Csárdás (120 x 180 cm))



Képtár melléklet

Szilágyi László fotói





Képtár melléklet

Szilágyi László fotói



Képtár melléklet



Képtár melléklet

Szilágyi László fotói



Képtár melléklet

Szilágyi László fotói



Képtár melléklet



Műterembelső — Ligeti Pál fotója







Kovács Jolán kerámiái  - Foto: Ove Hallin  és Ligeti Pál



Képtár melléklet

Kovács Jolán keramikája  - Foto: Ove Hallin  



Képtár melléklet

Kovács Jolán keramikája  - Foto: Ove Hallin  



Ligeti Pál fotója



Ligeti Pál fotója
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