
Fliflet egy magyarországi látogatásán a következőt nyilat-
kozta. ”Sok kedves, régi barátom van már itt, ezért mindig 
otthonosan érzem magam. A Pen Clubban is nagyon kedve-
sen fogadtak... Élményem? Legnagyobb élményem, itt a 
Pen Clubban volt, a Vörösmarty téren: hátam mögött Vö-
rösmarty szobra és itt olvashattam fel az ő költeményét, a 
SZÓZAT-ot – fordításomban! Lehet ennél csodálatosabb 
élmény? Ez él az emlékezetemben, ezzel az élménnyel tá-
vozom és mindig örömmel jövök vissza. (Sebeiken Pálma 
interjúja 1977. május 12-én, megjelent az Evangélikus nap-
tár, 1996 kiadványban) 
 

Opprop (Szózat) 
 
Vis trofasthet urokkelig  
mot landet ditt, magyar!  
Det var din vugge, blir din grav,  
ditt vern det er og var.  
 
Den hele jord er ikke din.  
I lykke som i nød  
er her ditt mål for dåd og drøm,  
ditt land i liv og død.  
 
Her er din jord, som titt ble rød  
av blod fra fedres sår.  
Til den ble knyttet dyre navn  
igjennom tusen år.   
 
Her lød det alt i Arpáds tid:  
Vær fryktløs- kjemp og våk!  
Her sprengte Hunyads høvdingarm  
med kraft vårt trelldomsåk.  

 
O Frihet! Høyt ble båret her  
din fane, vætt i blod;  
her kjempet våre beste menn  
og segnet, der den stod 
 
Tross alt vår fedrejord har sett  
av smerte, blod og brann:  
enn lever, bøyd, men ikke brutt,  
et folk i dette land.  
 
O verden, lytt til folkets rop:  
De lange seklers nød,  
de tusen år, de krever alt.  
Det gjelder liv og død!  
Umulig at så mange liv  
er gitt forgjeves hen-  
at ikke slik en tåresæd  
skal bære frukt igjen.  
 
Umulig at slik kraft og ånd,  
slik vilje som er vår,  
skal tynes i en håpløs kamp  
mot evig onde kår.  
 
En bedre dag skal gry en gang.  
Den lever denne stund  
i hjertets attrå, bønnens ord  
på millioners munn.  
 
Men er oss annen lagnad lagt,  
da kommer dødens dag,  
da blir vårt hele land en grav.  
Da står det siste slag.  
 
Og der vi stred vår slutt-kamp ut  
og viste døden tross,  
skal verden sanne det, og se-  
og sørge over oss.  
 
Mot landet ditt urokkelig  
vær trofast, o magyar!  
Det gir deg liv- og faller du,  
sitt barn i fang det tar. 
 
Den hele jord er ikke din.  
I lykke som i nød  
er her ditt mål for dåd og drøm,  
ditt land i liv og død!  

 
 
 
 

…magyarul is megtanult – 
Madách miatt 

Albert Lange Fliflet 
(1908-2001) norvég 
nyelvész professzor, író, 
műfordító.  
Lányával, Kristinával 
évente többször is talál-
kozom a fordítói konfe-
renciákon. Alkalmam 
nyílik tehát újabb és 
újabb információkat sze-
reznem a sokoldalú, szí-
nes egyéniségű papáról, 
a megszállott 
nyelvészről, akiről az 
Ághegy 2008-as számá-
ban, magyar kitüntetése 
és 90. születésnapja kap-

csán már írtam egy részletgazdag életműismertetőt. Itt most 
mások visszaemlékezései segítségével elevenítem föl jeles 
alakját.  



S ha már a Szózat említésre került, idézzük ide id. Dr. 
Hafenscher Károly (sz.:1926, tagja volt a Lutheránus Világ-
szövetségnek és a Vatikán párbeszéd bizottságnak,  írásai a 
frankfurti Lembeck kiadónál jelentek meg. Lelkészi pályafu-
tása egész életében a Deák téri gyülekezethez kötődött) 2004
-es visszaemlékezését: “Néhány évvel ezelőtt egy Pax Roma-
na-kongresszuson alig akartam hinni a fülemnek, amikor egy 
norvég nyelvész magyarul mondta el Szózatunkat. Amikor 
megkérdeztem, miért tanult meg magyarul, Az ember tragé-
diáját említette. Később kiderült, hogy Szabó József püspök-
kel is kapcsolatban volt dr. Albert Lange Fliflet professzor, 
aki Szózatunkat norvégra fordította: az egykori evangélikus 
lelkész fia a német, francia, finn nyelv után magyarul is meg-
tanult – Madách miatt.”  
 
S hogy még Hafenscher Károlynál maradjuk, ő publikálta 
magyarul az evangélikusok folyóiratában Albert Lange 
Fliflet Az ember tragédiája norvég fordításának előszavát. 
”Meleg köszönetemet akarom kifejezni egy másik Madách-
szakértőnek is, akivel szerencsémre szoros baráti kapcsolat 
fűz össze. Ő a 76 éves irodalomkutató és egykori 
evangélikus püspök a nyugat-magyarországi Győr városában 
Szabó József*, aki saját, hatalmas, céltudatos, teljes Madách 
anyaggyűjtésével egy szabályos Madách intéze-tet épített ki, 
amely felett ő maga diszponál, és a városi tanács 
könyvtárának kötelékébe tartozik. Ennek a nagyvonalú, 
nagyszerű embernek és feleségének vendégszerető ottho-
nában ismétlődő látogatásaim során kiadós (időben hosszú) 
beszélgetéseket folytathattam és új, jó, értékes, kimerítő, 
nagymennyiségű életrajzi és bibliográfiai anyagot kaptam, 
valamint szakszerű dokumentumokat a Tragédia szö-
vegének nyelvi hűség, megbízhatóság kérdésével kapcsolato-
san. [...] Itt Északon először Az Ember Tragédiája 1935-ben 
látott napvilágot - finnül, rá egy esztendőre svédül. Egy észt 
nyelvű átköltés 1970-ben született meg. Egy dán fordítás 
nyomtatásban már 1933-tól elérhető Koppenhágában. A je-
lenlegi norvég verzió eredetileg a rosszul sikerült 1954-es 

iskolai kiadásra épült (Diákkönyvtár-i, a szerk. megj.), az 
egyike annak az öt számomra elérhető magyar szövegnek, 
ami közül a két legutolsó már igazán használható, élvezetes: 
ez az 1975-ben készült, főiskolák számára kiadott változat 
(nem tudni mire gondolt ALF. A Diákkönyvtár-i kiadásra 
vagy a három nyelvűre? a szerk. megj.), amelynek Szabó 
püspök is munkatársa volt, valamint az 1860-as eredeti 
kézirat fakszimiléje, amely a kisebb (jelentéktelenebb) 
változtatásoknak is alapul szolgált. (Hafenscher Károly - 
1979 nyara -)  (*A balassagyarmati Madách-kultusz nagy 
hatással volt Szabó Józsefre. Szenvedélyesen, széles körű 
kapcsolatai segítségével, a legkülönbözőbb forrásokból 
szorgalmasan gyűjtötte a Madách-emlékeket, az eredetiben 
már be nem szerezhető anyagokból másolatokat készíttetett. 
A Tragédia tudományos igényű elemzésébe fogott, elmé-
lyült Madách filozofikus gondolatvilágában, megkereste a 
Tragédia és a Biblia közötti párhuzamokat. Publikált, elő-
adásokat tartott. Páratlan gyűjteményét felajánlotta a város-
nak, de a megyei politika közbeszólt. (Ezidőtájt szabadítot-
ták meg a Palóc Múzeumot is a Madách és Mikszáth relikvi-
áktól.) Dr. Szabó József 1973-ban nyugalomba vonult, visz-
szaköltözött Győrbe, Madách gyűjteményét a Xántus János 
Múzeumnak ajándékozta, ahol irodalomtörténészként gon-
dozta, gyarapította a gyűjteményt haláláig. A szerk. megj.) 
 
Lomb Kató** a 80-as évek végén meglátogatta norvég ott-
honában Fliflet professzort. Már a fogadtatásról is igen ér-
dekes dolgokat tudhatunk meg. ”A skandináv nagyvárosok 
központjában tulajdonképpen nem lakik senki. Üzletházak, 
irodaépületek sorakoznak egymás mellett, és ha az ember 
látogatóba megy, olyan utazásra kell felkészülnie, amilyent 
nálunk helyiérdekűvel vagy távolsági busszal szokás meg-
tenni. Fliflet professzor otthonába is egy fél órán át szaladt 
velem a gyorsított autóbusz, karcsú és magas fenyők között. 
Karcsú, magas, egyenes ember volt a vendéglátóm is, akiről 
csak akkor tudtam meg, hogy a mi nyelvünkön is beszél, 
amikor angol nyelvű érdeklődésemre tökéletes magyarságú 
és melegségű meghívással válaszolt. […] A bergeni egye-
tem fonetika magisztere egy Hedestrand nevű kis norvég 
településen nőtt fel. Betegsége miatt csak a gimnázium felső 
tagozatában került nyilvános iskolába, addig otthon forgatta 
evangélikus pap édesapjának könyveit. […] Tizenkét éves 
korában ”halálosan” (ő modja így) beleszeretett egy kislány-
ba. Szenvedélyes hangú norvég verset írt hozzá, de mindjárt 
a vers latin fordítását is mellékelte.” Lomb Kató a fent emlí-
tett látogatása során megkérdezte: ”Hogyan lehet az, hogy a 
Tragédia nemesveretű drámaiságát, a Szózat forró pátoszát, 
Ady megdöbbentően újszerű líráját, a Kháron ladikjának 
játékos csillogású prózáját egyforma könnyedséggel tudja 
közvetíteni egy távoli ország szülöttének szelleme? Nem-
csak szellem kérdése – feleli a fonetika magisztere –, hanem 
a szívé is. Mert a fej egyik – jobbik – fele a szív.” (Lomb 
Kató: Bábeli harmónia – interjúk Európa híres soknyelvű 
embereivel, Gondolat 1988) (** Lomb Kató (1909-2003) 
nyelvész, műfordító, tolmács. Tizenhat nyelvvel keresett 
pénzt, öt kontinens számtalan országában járt. “Hogy hány 
nyelven tudok? Anyanyelvem csak egy van: a magyar. Az 
oroszt, németet, angolt, franciát elég jól tudom ahhoz, hogy 
bármilyen kombinációban rögtönözve tolmácsoljam vagy 
fordítsam. Spanyolhoz, olaszhoz, japánhoz, kínaihoz, len-
gyelhez kicsit hozzá kell készülnöm: ilyenkor saját naplófü-
zeteimnek ezeken a nyelveken írt részeibe szoktam belela-
pozgatni. A svéd, norvég, román, portugál, holland, bolgár 
és cseh irodalmat olvasom: az írott – politikai vagy műszaki 
– szövegeket fordítani tudom.” A szerk. megj.) 
 



Fliflet, mint a  Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
tiszteletbeli tagja egy magyarországi nyelvész konferen-
ciára nemcsak magyarul írt anyaggal készült, hanem egy 
rendkívül nehéz témával is. A magyar Kalevala fordításo-
kat vetette össze – a nyelvész, műfordító szemüvegén át 
nézve – az eredeti finn szöveggel. ”Előadásom tárgya a 
finn Kalevala és a Kalevala magyar fordításai. Ez a 
megfo-galmazás szigorú rövidségében is végtelent ígér. 
Valójában persze e tárgynak csak egy kis részéről lehet 
szó beszédidőmnek és a magyar Kalevala-fordításokra 
vonatkozó tudásomnak korlátozottsága miatt. Összesen 
három igazán költői magyar Kalevala- fordítás jelent 
meg: Vikár Béláé 1909-ben Budapesten, Nagy Kálmáné 
1972-ben Bukarestben és Rácz Istváné 1976-ban Helsin-
kiben. (Szente Imre 2002-es fordítása az ötödik, eleddig 
az utolsó a teljes magyar Kalevala fordítások sorában. 
Először Münchenben jelent meg I987-ben, majd 2001-
ben Szombathelyen és 2002-ben Budapesten is. Megelőzi 
Barna Ferdinánd 187I-es budapesti, Vikár Béla 1909-es 
szintén budapesti, Nagy Kálmán 1972-es bukaresti és 
Rácz István 1976-ban Helsinkiben megjelent fordítása – 
idézve Varga P. Ildikó tanulmányából a szerk. megj.). Túl 
nagy merészség volna-e úgy nézni a dolgot, hogy Vikár a 
maga terén úgy viszonyul a finn Kalevalához, mint Liszt 
a magyar népzenéhez? Bartók és Kodály életműve után 
már nem így fordítanák le a Kalevalát sem. Kétségtelenül 
közelebb áll a népdalok egyszerű nyelvéhez a mi korsza-
kunk józan stílusérzéke, mint az első világháború előtti 
hagyományos felfogás. Tehát az, hogy manapság az 
egyéniséget egyirányítás és egységesítés fenyegeti, ne 
vezessen minket tévútra a Kalevalát illetően sem. 
Egyszerűség – igen; egyoldalúság – nem. Nem Vikár 
Béla emelte a Kalevalát poétikus szférákba, mert mindig 
ott volt a Kalevala. Nemcsak konkrét és egyszerű a Kale-
vala, hanem mitikus és többértelmű is. Hétköznapi életet 
rajzoló – de nem csak az; ünnepélyes is, fantasztikus is. 
Népies – de költői módon. Persze mindez lexikális téren 
is kifejeződik. Itt viszont nem utolsósorban lassítja az 
olvasást – és a fordító munkáját – a regionális és/vagy 
elavult konkrétumok nagy száma. Olyan típusú szavak, 
amilyenek Illyés Gyula kifejezésével élve az „etimológiai 
tárgyak"-ra vonatkoznak: „csoroszlya – rakonca – patting 
– saroglyaborda – förhérc" (Kháron ladikján, 90.), a Ka-
levalában csak úgy hemzsegnek. Ehhez jön a poétikus 
hangulatot teremtő, de közelebbről nehezen megha-
tározható deskriptív kifejezések serege. Bizony a 
fordítónak gyakran a nyelvjárásokhoz vagy a régi szak-
nyelvekhez kell fordulnia, hogy saját nyelvén vissza tudja 
adni azt, amit először a finn olvasók számára kidolgozott 
segédkönyvek egyikében kellett kikeresnie. (Az 1. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai 1981. 
augusztus 10-14.) 
 
Ha beleolvasunk Sebeiken Pálma interjújába, sok érde-
kességet tudunk meg a magyar nyelv barátjáról. “Albert 
Lange Fliflet magyar irodalommal Jókai Az aranyember 
című regénye norvég fordításában találkozott először. 
Tizenhét éves volt, amikor elhatározta, hogy a finnugor 
nyelveknek és az irodalomnak lesz tanára, népszerűsítője. 
A heidelbergi egyetemen találkozott és barátkozott össze 
Szegedy-Masszák Aladárral és Vargha Györggyel, akik a 
nyelvi különlegességeken kívül népdalokra is tanították. 
Az együtténeklés még közelebb hozta nyelvünkhöz úgy, 
hogy később is kereste a magyar lányok, fiúk társaságát, 
pl. Grenoble-i ösztöndíjas korában is. Az igazi nyelvi 

próba, megmérettetés 1934-ben történt, amikor Oslóból egye-
nesen Budapestre kerékpározott: falvakban tájékozódni, vásá-
rolni és kérdésekre felelni! Későbbi látogatásai alkalmával az 
egész országot bejárta, hallgatója volt a debreceni nyári egye-
temnek is (lásd az alábbi fényképen szlovák határőrökkel, 1939
-ben. Hátlapján a sajátkezű írás: Ungerska och slovakiska 
gränsväktare + tullare, onsdagen 12 juli 1939. a szerk. megj.) 
Így lett népünk lelkes barátja, irodalmunk ismertetője, népsze-
rűsítője. Mindezt szép, tiszta magyar nyelven, személyesen 
mondta el nekem Albert Lange Fliflet professzor, amikor 1977. 
május 12-én a Pen Club meghívott előadója volt. A bergeni 
evangélikus lelkész fia akkoriban fordította norvég nyelvre 
Madách Imre művét, Az ember tragédiáját. […] Másfélórás 
beszélgetést őriz a magnószalag. Műfordító, költő, nyelvész, 
pedagógus – és nagyon kedves interjúalany Albert Lange 
Fliflet. Nem kellett sok kérdést feltenni, beszélt folyamatosan: 
– Madách Az ember tragédiája című műve már a háború előtt 
érdekelt, de csak 5-6 éve kezdtem foglalkozni vele (1972 – 73-
ban), talán egy ismeretlen angyal, egy madácsi szellem adta az 
ideát. […] Formában is igyekeztem a fordításban hű lenni az 
eredetihez. Madách zseni volt. Fordítási nehézség? Hogy nem 
vagyok magyar, nem tudok eléggé magyarul, hogy mindent, a 
legfinomabb árnyalatban fordíthassak. Szótárakat használok, 
vannak magyar ismerőseim, őket kérdezem. Marad egy bizo-
nyos állandó nehézség, hogy a mi nyelvünk inkább analitikus, 
ez szintetikus. Az is először nehéz, belehelyezni abba a helybe 
a gondolatot. (Evangélikus naptár, 1996) 
 
Fliflet gyerekei igen különleges identitással rendelkezhetnek, 
hiszen négy dédnagymamájuk négy északi ország szülötte. 



A borítón Ligeti Pál fotografikája      
► 

Finn, norvég, dán és svéd. A.L. Fliflet Svédországban egy 
finn-svéd ápolónő-oktatót vett feleségül, akivel finnül be-
szélt, habár 10 évig Svédországban éltek. A három gyerek 
megszületése után már svéd lett a család nyelve, és Norvégi-
ába költözésük után is az, hogy a gyerekek az iskolai norvég 
mellett is magas szinten művelhessék a svédet. 
Megkértem Kristinát, aki apja nyomdokaiba lépett s nyel-
vész lett, hogy meséljen el nekünk néhány érdekes családi 
történetet:  
 
- A két idősebb gimnazista korú fiútestvérem, Gabriel és 
Andreas meg akarták lepni apjukat, s begyakoroltak néhány 
olasz társalgási mondatot. Ebédnél a fiúk egymás között be 
is dobták a csalit, de apjuk nem reagált rájuk. Anyjuk nem 
állta meg szó nélkül, mire az apa azt válaszolta, hogy nem 
gond, ha a gyerekek olaszul beszélgetnek az asztalnál. 
- Krisztina udvarlójának, bemutatkozó látogatáskor, egy jó 
tréfával kedveskedett az apósjelölt, de nem értette, hogy 
miért nem nevet a végzős geológus a holland viccen, hiszen 
már egyetemista. 
 
- 1952-ben Fliflet elszánta magát, hogy meglátogassa az 
Afrikában, Lambarénében élő bálványát, Albert Schweitzert. 
Nem volt pénze, így egy norvég teherszállító hajón utazha-
tott annak fejében, hogy a legénységet franciára oktatta. 
 
Fliflet egy, az eszperantó nyelvről készülő könyv 
szerzőjének azt nyilatkozta, hogy „Az eszperantót gyakorlati 
okokból tartom kitűnőnek. Mégis kétlem, hogy világnyelv 
lesz belőle. Abban sem vagyok biztos, hogy alkalmas irodal-

mi művek alkotására. […] A művészet az életből fakad: 
egy nemzetközileg szabályozott nyelv kevés teret enged az 
egyéni kezdeményezőképességnek. Ha egy nyelv élni akar, 
akkor változnia kell. Szabadon változva azonban már nem 
tud univerzális szerepet betölteni.” A kérdező nem késleke-
dett a válasszal, s Lomb Katót idézte. “Flifletet ezen a pon-
ton nem lehet azzal vádolni, hogy nem lenne tisztában a 
nemzetközi irodalmiság működésével, mivel Vörösmarty-, 
Ady-fordításait a norvég sajtó és rádió közvetíti. De legna-
gyobb szolgálatot Az ember tragédiájának norvég változa-
tával tette irodalmunknak. A fordítást méltató neves iroda-
lomkritikus, Per Buvik Mi nem tudtuk című bírálatában 
Dante, Shakespeare, Racin, Goethe, Ibsen, Dosztojevszkij 
alkotásaival helyezte egy sorba a Norvégiában addig telje-
sen ismeretlen művet.” S most már a kérdező megrovó sza-
vai következnek: “Fliflet véleménye nem állja meg a helyét 
– eszperantó nyelven lehet művészi tartalmat kifejezni, 
akárcsak bármely más nyelven, legyen az akár egy 
esőerdőben élő törzs primitívnek tartott nyelve is. (Brain 
Storming Soknyelvűek és az Eszperantó). 
 
Albert Lange Fliflet egy versantológiában (Stille kom en 
glede, Aschehoug, 1997) latinból, finnből, magyarból, friz/
hollandból, franciából, észtből és németből fordított. Rossz 
látása miatt olyan verseket választott, amiket korábbról 
ismert, így emlékezetből fordított, miközben áldozatkész 
felesége szorgalmasan jegyzetelt. Két maradandó, korsza-
kos fordítása: Imre Madách, Menneskets tragedie (1979), 
és Gyula Illyés, I Kharons ferge eller alderdommens 
symptomer (1979). 
 
Oslo, 2017   Kovács katáng Ferenc 
 
 

A határon készült fénykép — Albert Lange Fliflet lányá-
nak tulajdonában  
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