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Folyóiratunknak kezdetétől  meg-
határozó munkatársa. Öt esztendeje, 
ha visszavonult is a szerkesztésben 
addig mutatott cselekvő részvételtől, 
számon tartjuk és még életében örö-
kös munkatársunknak fogadjuk a 
svédországi magyar irodalmi élet 
doyenjét. Munkássága, példamutató 
sokoldalúsága, önzetlen szolgálata 
avatta őt közösségünkben a magyar 
nyelv és irodalom kiemelkedő alko-
tójává. 
 
 Szente Imre (Celldömölk, 1922. 
december 22.) tanulmányíró, műfor-
dító, nyugdíjas egyetemi oktató. 
1956-ban hagyta el Magyarországot. 
1967-ben Lundban finnugor tudomá-
nyokból doktorált. 1968-tól Finnor-
szágban egyetemen magyart tanított. 
1980-tól Stockholmban él, a Tanár-
képző Főiskolán oktatott. A stock-
holmi Magyar Ház életének évtize-
dekig tevékeny résztvevője., az Ág-
hegy, az Új Kéve és a Híradó mun-
katársa. 

Tar Károly 
Nem titkolt könyveim 
 
A  titoktárban a helye, hiszen a könyve-
ket titkolni kell, úgy kell titkolni, hogy 
aki akarja hozzá férjen az olvasni való-
hoz.  
Már nem járunk messze attól, hogy min-
denki maga írja a saját szükségletét 
kielégítő szövegeket. Társam, munká-
ban, csüggedésben és blogban, kímél-
nem kell, ezért nem írok most jegyzetet, 
mert ő valóban nem újságba való jegy-
zeteket ír naponta, hanem irodalmat, 
tehát irodalmi jegyzetet, mert azt súgja 
a bennem lévő suszterinas, hogy a tőlem 
telhető igyekezettel kerüljem a blogot, 
mint rühes kutyát, mert ha nem vigyá-
zok, még kiharap belőlem egy rakás 
anyai szót. Hírfejet sem írhatok, ezzel 
megint félrevezetném az olvasót, vagyis 
inkább magam, aki egy személyben va-
gyok író és fogyasztója minden leírt 
soromnak.  
De azért változhat a világ.  
Fény csillan a MEK–ből is, amikor 
újabb és újabb könyveket rögzít a világ-
hálón, hogy a valóban gazdagok dúskál-
janak a bőségben, hiszen nyolcezernél is 
több kötet lekattintatható onnan. Köztük 
van az általam bütykölt is, amelynek a 
Pánik címet adtam. Amikor gazdagokat 
írtam, a lelkiekben gazdagokra, tehát az 
anyagiakban nem dúskálókra gondol-
tam. Persze, ez is attól függ, hogy ki, 
honnan nézi.  

 
Folytatás a a VII. oldalon 
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Irodalmi munkássága: 
Saját  versek;  versfordítá
sok latinból, finnből, né-
metből, svédből, orosz-
ból, franciából. 
Esszék és tanulmányok - 
a  magyar  irodalom;  az 
anyanyelv, a magyar múlt 
és nemzettudat a Rákosi- 
és Kádár-rendszerben;  a 
külföldre szakadt magya-
rok  sorsa;  területéről  - 

valamint különféle irodalmi és 
filmismertetések és - kritikák;  ün
nepi és alkalmi beszédek. Hosz-
szabb ideig a müncheni Nemzetőr 
és Új Látóhatár, illetve a Szabad 
Európa Rádió munkatársa. 
Berzsenyi díjas (2001). Bárczi-
harang díjas (2004). 
Legfontosabb alkotásai: 
A magyar nyelv kezdő tanfolyama 
finn  nyelven  (1975);  A  Gulag  szi
getcsoport (Szolzsenyicin művének 
fordítása  oroszból.  1976.);  Kaleva
la (a finn népi eposz magyar fordí-
tása. 1978); „ajándék, mellyel meg
lepem....”(Versek és műfordítások. 
1992.);  Mentem  eprészni  erdőre, 
áfonyázni rengetegbe (Karjalai, 
inkeri  és  finn  balladák.  2000.); 
Európa és az elsüllyedt Atlantisz 
(Az Erdély Kövei 10. kötetében, 
EKE  2000.);  Szabad  szemmel 
(Esszék, előadások, jegyzetek. 
2003.);  Találkozások 
(Tanulmányok  és  esszék.  2005.); 
Hjalmar Södeberg: Jézus Barabbás, 
(regényfordítás, Ághegy Könyvek, 
2005) 

 A 95 éves  
Szente Imre köszöntése 



 Oly világban élünk, melyben 
minden megeshet velünk; 
édenkerti biztonságunk 
óhatatlanul letűnt. 
  
Igaz, Éva almácskája 
már ott torkunkon akadt; 
csutkája máig szaladgál 
ráncos nyakbőrünk alatt. 
  
Tárgyra térve: legelébb is 
arról kéne vallanom, 
szövegszerkesztőt ragadni               
mi késztet, mily alkalom? 
  
(Mert értelmét veszti lassan        
a frázis: „tollat ragad”, 
s mint a „körmére ég…”, 
puszta nyelvi szerkezet marad.) 
  
Nem alma szaladt gigámra, 
csak egy huncut almamag; 
cicaképű Éva-lánya 
dúlta föl nyugalmamat. 
  
No, nem úgy – ne tessék, kérem, 
mindjárt félreérteni! 
Van az ő ármányaiknak 
ezerféle más nemi … 
  
(Ej, hogy mindig arra botlok! 
E „nemi”-nek nincs köze 
holmi szexhez – „nemei” az, 
mint Aranynál, vagy „neme”.) 
  
Lássák, mit eszelt ki ez a 
kis kíváncsi hölgyemény! 
(Ő felel, ha megíródik 
ez a fűzfaköltemény, 
  
mellyel nyerni nem nyerek, de 
azt bizony kockáztatom, 
hogy eztán minden komilfó 
klubból kigolyóztatom.) 
  
Mert ha mással, férfitárssal, 
férjével találkozom, 
percig sem kételkedem, hogy 
egy hogyvagy-gyal megúszom. 
  
 s főleg a DEMOKRÁCIÁBAN 
  
 
 

Mit hanyagul ellegyintek: 
„Köszi szépen, megvagyok.” 
S egyik jobbra, másik balra: 
– sétálunk, mint angyalok. 
  
Ám az almaMAG DAgálya 
ennyivel nem éri be; 
mélyebb régiókban pásztáz 
zseblámpája fényíve. 
  
Nem hittem saját fülemnek, 
elállt a lélegzetem: 
hogyvagy helyett azt kérdezte, 
MILYEN A KÖZÉRZETEM. 
  
Ráadásul, hogy írásban 
válaszoljak, dolgomat 
így szabta ki: „Legyen ebből 
szeptemberre dolgozat!” 
  
Most hát ez északi kurta 
nyárban fejem törhetem, 
fölhányva múltat s jelent, hogy 
milyen a közérzetem. 
  
Tudja fene! – mondom – Arany 
Jánost idézve megint, 
s Máraira hivatkozva, 
másik bölcsre, ki szerint 
  
ön-analízisnek negyven 
után semmi haszna már; 
okulhat abból a csacsi, 
nemigen a vén szamár. 
  
Mivel e bűvös határon 
én már jócskán túl vagyok, 
s édesmindegy a világnak, 
fogatlan szám mit gagyog, 
  
legföljebb azért lehetne 
rossz lelkiismeretem, 
hogy elég gagyogásmentes 
volt eddig az életem. 
  
Vigasztalásnak tekintem, 
ha ugyan vigasz lehet: 
beszédesebbek se tették       
jobbá ezt az életet. 
  
Hát szőnyeg alá söpörve, 
mi felgyűlt, a sok lomot, 
gondtalan kutyám nyomában 
gondlevetve ballagok; 
  

átérezve: e pillanat, 
amily múló, oly örök; 
egyetlen jelenvalóság 
két időtlenség között. 
  
Bölcs hülyegyerek-mosollyal 
bámulom a szép napot, 
alázattal, áhítattal 
elfogadva, mit kapok. 
  
Életszülő Földanyánknak 
áldozok két szín alatt: 
korty vörösbor közbe-közbe 
s szalonnából egy falat. 
  
Alamuszi módra disznó- 
testvérem bocsánatát 
kérem, és remélem: ennyi 
disznóságot megbocsát. 
  
Mint a svéd miniszterelnök, 
– bűntudattal bár – eszem 
„testvérem” húsát, lévén a 
vegánoknál több eszem. 
  
Hogy élő élőnek étel, 
azon méltán háborog 
érző szívünk, ám a LÉTEL 
már csak eszerint forog. 
  
Nem az elv hát: a gyakorlat,          
az az ember szégyene; 
joggal vádolhat a lelkes 
állatok szelíd szeme. 
  
Mit velük tettünk s magunkkal, 
tudatunk vérző sebe. 
Aki ebbe belegondol, 
nem lesz jó közérzete. 
  
S attól sem…– Ha elkezdtem a 
„kórlistámat”, folytatom: 
inkább rontja, mint javítja 
kedvem informátorom: 
  
a TÉVÉ, mely (mint az Isten) 
mindent lát, de nem segít, 
kínzott retinánkra róva 
krónikánk szörnyképeit. 
  
Persze lehet, mégsem Isten: 
Lucifer tálalja a 
tévében a történelmet,            
mint Ádám álom-sora 
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    Szente Imre: 

 KÖZÉRZET 
  

Egy megrendült interjúalany töprengései, miért érzi,  
s miért nem érzi jól magát saját bőrében 



Madáchnál. A híranyagban 
nem érdekesek a jók,         
hacsak nem mint áldozatok, 
túsznak termett milliók. 
  
Lám, a Szeptember Tizenegy 
példa éppen erre lett: 
mint kaptak a jámbor ezrek 
„történelmi szerepet”, 
  
világfordító darabban, 
szabadtéri színpadon, 
mit százezrek néztek állva 
s százmilliók pamlagon. 
  
Megrázott e torony-omlás 
és ami mögüle fel- 
sejlett: kultúránknak végét 
jósoló „Mene-Tekel”; 
  
hogy „demokráciánk őre” 
ekkora sebet kapott, 
néhány papírvágó kés a 
szívéig hatolhatott… 
  
S ami rosszabb: Amerika 
a leckéből nem tanul: 
folytatja, hol nem is hagyta 
abba, változatlanul. 
  
Pedig hol a vasbombára 
emberhúsbomba felel, 
a harcot az utánpótlás 
könnyűsége dönti el. 
  
S mint a Hídavatásban „a 
Duna győzi s adja még”, 
úgy szüli a fanatizmus 
önelemésztők nemét, 
  
kik mennyei vagináról 
álmodva, a közelit 
csak gondosan megmetélve 
és bevarrva szívelik. 
  
Már nálunk is, mementóként 
jár e csonkult nőiség, 
viseli magán a burqa 
ablakrácsos börtönét. 
  
Nem folytatom, mert ha magam 
tovább is így hergelem, 
attól félek, hogy megsínyli 
híres jó közérzetem. 
  
Ráhagyom Amerikára, 
hogy megoldja gondjait; 
tán csak nem húzza fel újra 
porba döntött tornyait. 
  
Házacskákra bontja szét a 
többi „büszkeséget” es, 
monstrum-géppel belecsapni 
hogy ne legyen érdemes. 
  
 

Látmezőnket szűkítve, 
nézzünk portánkon körül, 
hol a demokráciának 
régi lakóként örül 
  
drága Európánk s benne 
nemsokára nemzetünk, 
ha a Himnusz-béli Balsors 
jól ki nem bathik velünk… 
  
(E té-há-t az anglománok 
nem veszik talán zokon; 
nem azonos a kiejtés, 
de azért kicsit rokon. 
  
Mentségemre hozom fel, hogy 
míg ezt itt pötyögtetem, 
nem lévén protéz a számban, 
másképp nem is ejthetem.) 
  
De a demokráciának, 
sajnos, van egy nagy baja: 
hogy beléesett a kórság, 
az a vénkori „gyagya”. 
  
Látványnak is rossz, ahogy a 
taknya-nyála egybefoly; 
túl sokat szívott be Rousseau 
mákonyos teáiból. 
  
S nincs kijózanodni mód, hisz 
egyre tukmálja bele 
az „intelligens kretének” 
lótuszevő serege: 
  
hogy alapjában az ember 
– minden ember – jó, s ha nem, 
annak okát meglelhetni 
rossz körülményeiben. 
  
Azokért meg ki felelős, 
ha nem a TÁRSADALOM, 
a DEMOKRATIKUS ÁLLAM? 
Hát ezen az alapon 
  
oly szerepcserére nyílna 
alkalom, mi képtelen, 
ámde, sajna, korántsem csak 
légbőlkapott képzelem. 
  
Mert ha ártatlan a gyilkos, 
akkor kárpótolni kell, 
körülvenni luxusbörtön 
kellemetességivel. 
  
Áldozata? Hm, igaz, hogy 
ő is szenvedett szegény, 
ám a dolga csak jobb volt a 
„világnak napos felén”. 
  
S nem kétséges: ő már azzal, 
hogy nem lázadt, vétkezett, 
egy „rossz társadalmi rendnek” 
nyújtván hű segédkezet. 
  
 

Hát a demokráciánkkal 
így állunk, bizony, ebül; 
nyakig kisebbrendűsége 
szégyenérzetében ül. 
  
Nem csak a russzói tantól 
lesz cselekvésképtelen: 
partizánok lesnek rá a 
harcias balszéleken. 
  
Ők azok, kik jobban tudják, 
mi a demokrácia: 
vagy proletárdiktatúra, 
vagy pedig anarchia. 
  
Szorongatott helyzetében 
megvédeni sem magát 
nem tudja, sem polgárai 
épségét s tulajdonát. 
  
„Rendőrállam”-ot kiált a 
sajtó, míg rendőreit 
huligánok hajigálta 
burkolatkövek verik. 
  
Göteborgnak feldúlását 
több reprízben nézhetem; 
képzelheti, asszonyom, hogy 
milyen a közérzetem! 
  
Bicska nyílik ki zsebemben, 
forrongó fejembe meg 
felmerülnek régimódi,             
ám hatékony módszerek. 
  
Ezek részletezésétől 
tekintsünk ezúttal el, 
merthogy össze nem férnek e     
kor magasztos elvivel, 
  
mely emberi méltóságát 
főleg annak tiszteli, 
ki tettekkel bizonyítja, 
hogy olyanja nincs neki. 
  
Nagy zavar uralkodik e 
fennkölt fogalom körül; 
ősi hit szerint az Isten 
adta nekünk örökül, 
  
mint egy királyi palástot, 
s ezzel elkötelezett, 
hogy bölcsen uralkodjunk a 
teremtett világ felett. 
  
Ám mint minden örökséget 
– s ezt jó fejben tartani –  
az emberi méltóságot 
el is lehet játszani. 
  
Egyszerű és logikus, hogy 
a magáét veszti el, 
ki gyalázatosan bánik 
mások emberségivel. 
  
 

III 



S ki eltékozolta, lássa, 
mire megyen nélküle, 
semmi ok, hogy kesztyűs kézzel 
bánjon az állam vele. 
  
Annál visszatetszőbb ez a 
bűnöző-totojgatás, 
társadalmi szinten űzött 
áldozat-cserbenhagyás. 
  
Emígy füstölgök magamban, 
míg adómmal áldozok, 
hogy kijavítódjanak a 
göteborgi házsorok. 
  
Ahhoz mit szóljunk, hogy napról 
napra fiatalkorúbb 
bűnözők folytatnak minden 
erkölcs ellen háborút? 
  
Táskáját karjával együtt 
rántják el, a vágtató 
mopeddel mellé farolva; 
bánhatja szegény anyó 
  
nem csak pénzét, de összetört 
csontjait, sőt életét… 
Ami cseppet sem zavarja 
e gaznép közérzetét. 
  
Nyomuk bottal üthetik, s a 
rendőrség nem is siet 
elfogni, hisz kiskorúak, 
megbüntetni nem lehet. 
  
Ha meg véletlen lebuknak, 
Szociálra bízza, hogy 
Javítóban üdüljenek 
a javíthatatlanok. 
  
Humánus törvény a bottól 
óvja hitvány alfelük, 
áldott lelkű félszegúszók 
totojázgatnak velük 
  
(tudvalevőleg a félszeg- 
úszó halnak két szeme 
teste egy felén lévén, csak 
egy irányban lát vele), 
  
kiknek mérlegén a néni 
sorsa szinte súlytalan, 
hisz ellensúlyként a tolvaj 
„emberméltósága” van. 
  
Van egy régi görög mondás, 
kíméletlen, ám igaz: 
hogy az ember, kit nem nyúznak, 
nem is nevelődik az. 
  
Hiú remény, hogy kiben nincs 
legkisebb empátia, 
arra hatni tudna holmi 
fennkölt pedagógia. 
  
 

 
(De hogy csak így zárójelben 
megvalljam az igazat: 
ujjal sem érintenék egy 
efféle jómadarat. 
  
Ízlésem és saját ember- 
méltóságom tartana 
vissza, nem az elvetemült 
fickónak sajnálata.) 
  
Botránkozzék csak kedvére, 
ezt olvasván, asszonyom! 
Mint leendő áldozatnak 
mérgelődni van jogom. 
  
Vagy garantálhatja-e, hogy 
nem leszek akkor soron, 
ha kilesik, hogy a lábam 
már nehezen vonszolom? 
  
Mert hiénaösztönnel a 
gyengét, sántát, öreget 
nézik ki, vagy a mobillal 
elcsatangolt gyereket. 
  
Kést nyomtak egynek nyakára; 
tessék találgatni, mi 
történt volna, ha zsebéből 
kincsét úgy sem adja ki. 
  
Sérthetetlenségük nékik 
korlátlan hatalmat ád: 
ketten-hárman terror alatt 
tarthatnak egy iskolát. 
  
A „másfajtát”, ha nem tetszik 
képe valami okon, 
kilógatják az ötödik 
emeleti ablakon. 
  
Szénapajtába csalják egy     
Jónás nevű társukat, 
s kényszerítik, hogy szájába 
vegye a hímtagjukat. 
  
„Csoportszex”-szel szórakoznak, 
kisleányt teperve le, 
ki a ligeten keresztül 
igyekszik hazafele. 
  
S hogy viszonyul ilyesmihez 
az iskola rektora? 
Sajnálkozva tár kezet, hogy 
„ez nem az ő asztala”. 
  
Tanórán kívüli tettért 
nem az iskola felel. 
Hát ki? Senki! Nincs gazdája, 
így hát orvosra se lel.. 
  
Jónás kínzóit a Tanügy 
„lélekismerői” tán 
más intézetbe küldik a 
gyalázatos tett után? 

IV 

  
Méghogy! Nem segít szülői 
kérés: a Tanügy süket: 
nézze csak Jónás naponta 
csúfondáros képüket! 
  
Nem nézi. Fetreng a padlón, 
hangosan zokog, remeg; 
fél évig az iskolának 
még csak tájára se megy. 
  
Idegorvos sem segít, míg 
házukat eladva nem 
költözik el a család, hogy 
újrakezdje más helyen. 
  
Ami itt lelepleződik, 
szeretetlenség, közöny, 
elsatnyult részvét, amely nem 
terjed túl egy szűk körön. 
  
A Tanügy, a Szociál, a 
himpellérek szülei, 
rektor és tanárok együtt 
sem találtak emberi, 
  
engesztelő szót, hogy a seb 
ne gennyesedjen tovább, 
s meg tudjon bocsátani a 
sértett gyermek és család? 
  
Nem találtak. S ez magában 
hordja az ítéletet: 
atomizált társadalom, 
lélektelen gépezet, 
  
nem eleven organizmus 
ez a demokrácia; 
a lelke is mesterséges: 
merő bürokrácia. 
  
Körmönfont fogalmazással 
szerkesztett törvényei 
közt a dörzsölt bűnöző 
a kibúvókat megleli. 
  
Megáll az ész, hihetetlen, 
hogy ez megtörtént legyen;        
egy ország botránkozott e 
páratlan ítéleten: 
  
Ketten gyilkoltak meg egyet, 
– állnak a törvény előtt. 
Kérdezgeti a bíró, a       
cimborák melyike lőtt. 
  
Minthogy egymásra vallanak: 
„Nem én lőttem, hanem ő”, 
egy fura, „megoldhatatlan”        
 jogi helyzet áll elő. 
  
Mert csak egy lőtt, ő a gyilkos; 
annak, ki segédkezet 
nyújtott, kisebb büntetés jár, 
hiszen „csak” segédkezett. 
  



V 

Hogy oldja meg e dilemmát       
a józan paraszti ész? 
Gyilkosságért lakatolja 
mindkettőt le az itész! 
  
S milyen megoldásra jut egy 
eszményi demokrata? 
Mindkettőjüket fölmenti: 
menjenek szépen haza! 
  
(Megpróbálkozott e trükkel 
két másik is ezután, 
de nem sült el. Kutyavásár 
is csak egyszer volt Budán.) 
  
Egy motorkereskedő, ki 
három kiskorút talált 
éjszaka az üzletében, 
egyet megfogott s bezárt, 
  
hogy a kiszálló járőrnek 
legyen kit átadnia. 
Azt hitte, hogy bölcsen járt el, 
de meg kellett bánnia: 
  
Szabadságkorlátozással 
vádolta meg az ügyész! 
Így kerül szembe a bárgyú 
jogszabály s a józan ész. 
  
Így sorvad a polgárokban 
lelemény, civilkurázs; 
elgyávul a dolgozó méh, 
s vérszemet kap a darázs. 
  
Gépiesült rendszerünkben 
salamoni bölcsesség, 
Mátyás igazságossága: 
őskorból való mesék. 
  
Elkülönített „revír” az 
igazságszolgáltatás: 
„vadak” és „vadőrök” vannak 
otthon benne, senki más. 
  
Ott a sértett „felperes” csak 
odatévedt idegen; 
jobb teszi, ha meg se mozdul, 
nehogy vádlottá legyen. 
  
Hát ezért kapott orrára 
koppintást a vakmerő, 
tolvajára a boltajtót 
rázáró kereskedő. 
  
Ez a „vad–vadőr”-hasonlat 
tán arra is rávezet, 
hogy mért ajnároz az állam 
börtöntöltelékeket: 
  
Lehet, hogy a társadalom 
ökológiája is 
megkívánja, hogy hol őz van, 
legyen ottan farkas is? 
 Ű 
 

Olvasom, hogy karjalai 
ordasok révén talán 
megújul a kihalásra 
ítélt farkasállomány. 
  
Az ilyen „bevándorlóknak”, 
nem örülnek a helyi 
lakosok, kiknek okuk lesz 
jószágukat félteni. 
  
Nyilván nem örül az állam- 
polgárok többsége sem, 
ha „kimenősök” a várost   
ellepik hétvégeken. 
  
Vagy hogy a „zárt otthon”-ból a 
„kiskorút” kiengedik, 
jól tudva, hogy megjön újra, 
tán egy hétbe sem telik, 
  
elkövetvén megszokott és 
új garázdaságokat, 
szőrös lelkiismeretén 
szárad pár új áldozat. 
  
Mi a megoldás? Jó volna 
szavazásra tenni fel: 
döntsön az egész lakosság, 
milyennek képzeli el 
  
végül is az igazságos, 
ésszerű jogállamot; 
jó-e úgy, ahogy van, avagy 
tarthatatlan állapot, 
  
hamis premisszákra épült 
összetákolt szerkezet; 
hallatlan „szemveszteséggel”, 
őrlő rozsdás gépezet? 
  
„Az a legény, aki állja, 
nem pedig az, aki üt” –             
ez az elv lenne az állam 
birkatürelme mögött? 
  
Bár hitetlen, a jézusi  
magatartást követi, 
másik orcáját kínálva 
annak, aki megüti? 
  
Csak ne volnának ez orcák 
gyengéé, ártatlané! 
Vegyük úgy, hogy jelképesen 
mégiscsak az államé? 
  
„Zsengét áldoz” maga helyett? 
Elszánt önmérsékletét  
bizonyítva viseli a 
cserbenhagyás szégyenét? 
  
Hívén, hogy e szégyen árán 
még demokrata lehet, 
ám e jelzőt, ha a farkast 
nyúzza, nem érdemli meg? 
  

Ha legalább tiszteletben 
tartaná „mártírjait”! 
De agyonhallgatja őket, 
nem állít szobrot nekik, 
  
hogy a márványfalhoz, melyre 
fölvéste a nevüket, 
letehesse koszorúját 
évenként a kegyelet… 
  
Vádjaim így mormolom ius 
murmurandi alapon; 
hasztalanságuk belátva, 
vehetném a kalapom. 
  
Mindamellett azt ne tessék 
hinni, hogy én gyűlölöm, 
s hogy a demokráciát én 
ellenségként püfölöm! 
  
József Attila szavával 
küldöm izenetemet, 
engesztelésképpen: Érted 
haragszom, nem ellened. 
  
Fanyalogva bár, belátom:   
jobbat, eddig legalább, 
noha próbált számos egyéb 
rendszert, ember nem talált. 
  
Elmondhatni róla, mi a   
feleségről írva van 
a Tragédiában: azt is 
tudjuk, hány szeplője van. 
  
Ha csak szeplő volna! 
Jóval súlyosabb baj származik 
abból, hogy fejére nőni 
hagyta „kisebbségeit”: 
  
Céltudatos maffiákat, 
melyek polgáraira 
ijesztettek: csak ők tudják, 
mi a demokrácia. 
  
Megállj, vakmerő! Jogot ne sérts! – 
e leckét megkapod, 
ha az öntevékenységnek 
legkisebb jelét adod. 
  
Csak maguk kísérleteznek 
szenvedélyesen, vadul; 
számukra a társadalom 
egy nagy kísérleti nyúl. 
  
Közbizonytalanság lett a 
közbiztonságból velük; 
az iskolát egyre rontja 
kísérletező hevük. 
  
Ádáz bornemisszák tartják 
itt kezükben a csapot, 
képtelen adóztatásra               
véve rá az államot. 
  



Sőt, ma még dicsőbb dolog a 
filisztert bosszantani; 
űzik is a ’68-as 
nemzedék utódai. 
  
Jópéldával járt elöl az 
egyház fő-fő püspöke, 
ki hívőket, jóízlést és 
hagyományt szemköztpöke. 
  
Új értelmezést kapott az 
ECCE HOMO általa, 
új „Jézusokkal” telt meg az 
uppsalai dóm fala. 
  
Egyik fél-merevedéses 
extázisban éli át 
„Jánosnak” fölébe hajló 
keresztelő aktusát. 
  
Ölében holt „Jézusával” 
egy Fájdalmas Mária; 
szodomita kór keresztjén        
halt meg tékozló fia. 
  
Tűsarkos és bőrzekés és   
gyűrűs-láncos társaság 
osztja meg egy punk-„Jézussal” 
az Utolsó Vacsorát. 
  
Farát fordítja nekik, és 
felénk ballag egy kutya, 
mint akinek nincs ínyére 
az egész retyerutya. 
  
Végre csak kipakolták az 
ízléstelen lim-lomot; 
illett volna akkor újra- 
szentelni a templomot. 
  
Mert kilóg a lóláb: nem az 
áhitat s töredelem 
volt az indok: diadalmat 
ültek ott a szent helyen. 
  
Nem kell Jézus üzenete: 
„Változtasd meg életed!” 
Változzon meg Jézus inkább, 
nekik úgy kényelmesebb! 
  
Nem tenném kezem a tűzbe: 
végül is mit osztogat 
asztaltársainak? Bort és 
kenyeret, vagy – drogokat? 
  
Olyan demokrácia ez,     
melyben egy céltudatos 
kisebbség bármit elérhet, 
ha elég erőszakos. 
  
Az anyamadár is annak 
ád, ki lármáz, tátogat; 
a gyámoltalan fióka 
jó, ha hébe-hóba kap. 
  

Lám, kivívták, hogy ki testét 
árulja, nem büntetik, 
ám a „jótét lelket”, 
aki  megveszi, leültetik. 
  
Ismert prostival láttak a 
rendőrök egy honatyát 
a bozótba tűnni; későn     
rántotta föl a gatyát. 
  
Merő véletlen, hogy éppen 
ott járt a „törvény szeme”? 
Vagy talán a nő a „taksát” 
kétfelől zsebelte be? 
  
Nem esküdnék rá, hogy így volt, 
de ki merné kereken 
tagadni, hogy manapság e 
sanda gyanú képtelen? 
  
Jusson csak eszünkbe, hogy járt 
Clintonéknak nagy fia: 
mint ejtette Mónikával 
csapdába a maffia. 
  
S ahhoz mit szól egy tudatos 
feminista, hogy a nő 
ily botrányban mint jogilag 
kiskorú fordul elő, 
  
kit nem vesznek felnőtt számba, 
tetteiért nem felel, 
bár benőhetett a feje 
lágya túl a negyvenen? 
  
Felnőttek között a vásár 
kettőn áll: e nézetet 
hatályon kívül helyezni 
csak jogsértéssel lehet. 
  
Mérget rá, hogy megszavazza 
a Nemzetgyűlés, hogy az 
adoptáláshoz egy homo- 
párnak is legyen joga. 
  
Keresztülhajszolják ezt a 
fogatlan adopció- 
törvényt, melyet egy donátor 
sem hagy jóvá náció, 
  
s mely jogsértő ráadásul, 
éppen azt nem kérdve meg, 
ki a rendhagyó kísérlet 
alanya: a gyermeket. 
  
Önkényes és besserwisser 
rossz intézkedés terem, 
hol a piszkálódás diktál, 
nem a józan értelem. 
  
Autótulajdonosként 
oly „apróság” keserít, 
hogy lámpátlan átkelőnél 
újabb rendelet szerint 
 
  

Olyan ez, mintha – 
akiktől elraboltak két tojást – 
eunuchokra bíznák a 
szerelemszabályozást. 
  
Európa csodálkozva 
vonja fel szemöldökét: 
hogy mi „önként” tízszer annyit 
fizetünk borért-sörért, 
  
mint a Lübeckbe átjáró 
szerencsés dél-skånei, 
ki ez álszent, farizeus 
kisebbséget „átveri”. 
  
Polgár-ijesztegetésre 
kéznél van alattomos 
„gyámjaink” fegyvertárában 
jó egynéhány szó-mumus: 
  
mint szexizmus és rasszizmus, 
xeno- s homofóbia; 
kire ilyesmik ragadnak, 
van mért vakaróznia. 
  
Egy „népcsoport ellen izgat” 
– így nevezik ezt a bűnt, 
mellyel a szólásszabadság 
fényes csillaga letűnt. 
  
Most jövök rá megriadva: 
hisz én is egy népcsoport 
ellen izgattam, elverve 
csirkefogókon a port! 
  
Azt meg, hogy orsóra anya 
illik, másképp nem csavar, 
ha el merném kottyantani, 
visszaszívnám, de hamar! 
  
Nehogy olyan népcsoportot 
sértsen e tétova szó, 
kik szerint anya anyához, 
orsó orsóhoz való. 
  
Törvényeket csikarnak ki: 
zárja félelem-lakat 
– ha a gondolatot nem megy – 
legalább a szájakat. 
  
De még szemedet is féken 
tartsad, adta férfia! 
Jobb lesütnöd, ha szembejő 
véled egy kollégina: 
  
röpke pillantásodat, ha 
nemigen tetszel neki, 
munkahelyi szexuális 
zaklatásnak veheti! 
  
Számtalan a népcsoport, mely 
sérelmez és követel, 
ám ki a többséget sérti, 
semmi bűnt sem követ el. 
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meg kell torpannom forgalmi 
akadályként, hogyha épp 
akkor egy átkelni vágyó 
a járda szélére lép. 
  
Elhiggyem, hogy ez az idő- 
s benzinrabló rendelet                
 – mint írják – évenkint megment 
ennyi s ennyi életet? 
  
Félek a statisztikától: 
hasonló számadatok 
tukmálnák erővel rám a 
kerékpáros sisakot. 
  
Már csak várom, mikor jön ki 
erről is a rendelet, 
mely ha nem ment, garantáltan 
keserít sok életet.  
  
A téli gumira váltás 
kényszerét is mily bohó 
országosan négy hónapra 
szabni meg, mikor a hó 
  
északon már októberben, 
középen s délen pedig 
télen át csak hébe-hóba 
vagy még akkor sem esik. 
  
Most tehát e törvény szabta 
két határdátum között 
nyárias úton is minden 
kocsi traktorként zörög, 
  
ugyanakkor aggódhat, ki 
nem váltott át „télire”, 
hogy a rendőrök szerint az 
„út állaga” téli-e. 

VII 

 Nem folytatom. Volna pedig 
panasz még, apróbb-nagyobb; 
s az olvasólevelekből 
azt is látom: nem vagyok 
  
magam; mások is keresnek 
lódítani, nem csak én, 
módot demokráciánknak 
kátyúba fúlt szekerén. 
  
Visszhang helyett többnyire csak 
csönd felel, sajnos, süket; 
közdolgok iránti közöny 
aggasztó, baljós tünet. 
  
A közélet rákfenéje, 
ha rossz a köz érzete, 
s ahol ez rossz, az egyénnek 
sem jó a közérzete. 
  
Hajszálrepedéseket lát, 
egyre mélyebb, szélesebb 
törésvonalakat, melyek     
mentén Róma szétesett. 
  
Rendszerünkben is a nedvek 
keringése elakadt… 
Így jár, mint a költő mondja, 
hajh, minden az ég alatt! 
  
(Nem állhatom meg, hogy ezt a 
rétesként vagy tengeri- 
kígyóként nyúló traktátust 
ne zárjam egy nyelvbeli 
  
furcsasággal; témaváltás 
kell is ilyen izgató 
szeánszra mint János-áldás, 
a bor gőzét elcsapó: 
Érdekes szó a „közérzet”, 

maga módján egyedi; 
nem olyan, mint a „köz” szónak 
más összetételei. 
  
Mert például egy személynek 
nincsen „közhangulata”; 
nem lehet „közvéleménye”, 
„közjava”, „köztudata”. 
  
Ezzel szemben „közérzete” 
lehet egy embernek is, 
s egyénített közösségnek, 
amilyen a nemzet is.) 
  
Ajaj, nemzeti közérzet! 
Mért is botlottam bele! 
Folytatnom most nemzetem 
köz-érzetével kellene? 
  
Dehogy folytatom! Svéd földön 
kimérgelődtem magam;  
ám hogy mérgelődjön, kinek 
sírnivaló kedve van? 
  
Egy tapodtat se tovább! Ha 
meg nem fordulsz, vén Pegaz, 
Itt hagylak a farkasoknak, 
ahogy élek, oly igaz! 
  
Mazochista mégsem vagyok, 
legföljebb csendes bolond… 
Most hát, Szárnyas Gebém, itt a 
vége, fuss el véle! Pont. 

Folytatás az I. oldalról 
 
Kicsi voltam mindig, növésem is köze-
pes még, rendre visszarogyok centiket 
a száznyolcvankettőmből, nézőponto-
mon már ezért sem változtathatok, 
mert jó ideje sűrű, de egyoldalú leve-
lezésben állok a különféle könyvkia-
dókkal, akiknek bevett szokásukká 
vált, hogy nem válaszolnak, s ha vélet-
lenül igen, pénzt munkámért nem ad-
nak, csak kérnek, azt képzelik, hogy a 
tőlem kapott összeggel írásaim értéke 
emelkedne. Rosszakaróim hiába ter-
jesztik, hogy azért költöztem svéd föld-
re, hogy közelebb legyek a Nobel–
díjhoz, a pénz engem nem boldogít, 
„van pohár söröm” és napjaim szám-
lálatlanok.  
Ha tehetségem volna,  számlálnám, 
naponkénti írással gazdagítanám ma-
gam, vagy Thomas Mannhoz hasonló-
an tennék, aki állítólag naponta egy–
egy oldalt küldött nyomdába, s bő év 
alatt összehozott világirodalomba való 

regényt. Szorgalmam sincs annyi, 
amennyi kellene, mert „Az ember 
nem annyi, amennyi, hanem csupán-
csak annyi, amennyi tőle kitelik!”   
De maradt bennem annyi becsület, 
hogy a jó példát követem, a 
blogosokat is, vannak szép számmal, 
(Diurnus, Iván, Feriforma, Ursu2, 
Mondat, Fotótanu stb), és gépbe ve-
tem  múltam, jelenem, éltem, édes–
keserűségem. Miért maradnék olvas-
mány nélkül, öreg napjaimra? 
Regényes életrajzomba máris bele-
kezdtem. Címe lehetne egy gyerekko-
romban olvasott Nagy István novella 
után: A Boldog utcán innen.  
Jó volt nemcsak olvasni, hanem na-
ponta járni egykor, a belvárost a 
külvárossal összekötő Boldog utcát, s 
aztán sorsomat követve a Boldog 
utcán túlról, a Boldog utcán innen–
re kerülni. Laktam valamennyi ideig 
a Kismezői temetőbe kanyarodó utca 
egyik villájában, a háború után apám 
családjának kiutalt szoba–

konyhában. Vas–villa lehetett a ház 
neve, ehhez társítom mindegyre aka-
ratlanul azt a „vasvilla” kort, amely-
ben tébláboltam,. Aztán a villából Tar
–lak lett. Kiszakítottam magam és 
családom az ottani világból, és később 
szülővárosomból is, ahol családom 
több mint hat évszázadon át folyama-
tosan élt, munkálkodott, küzdött. Míg 
másokat, hívatlanokat tízezer számra 
bekapott a város, minket, engem, évti-
zedeken át sorvasztva, kitaszított. Er-
ről szól majd regényes életrajzom.  
Moszkvában is jártam egyszer, ahol 
azzal vidámított fiatal írótársam, hogy 
regénye már másfél kiló, és ő szemé-
lyesen, nagyon elégedett vele. Valaho-
gyan, persze másként, de magam is 
súlyos könyvet kívánok napszámos 
munkával összeszerelni.  
Regénnyé ötvöződő jegyzetek lesznek 
benne számolatlanul. Mostanában sok 
a jó regény. Feriforma is elkényeztet. 
Mégis alig várom, hogy kiéhezett betű-
falók módjára, belemerülve, mohón 



BÁLINT LEVENTE VERSEI 
 
Ki fogja... 
 
Mégis, ki fogja 
emlékké kovácsolni 
a nemrég átélt 
pillanatot, 
ki fogja megfesteni 
ezt a színt, 
ki fogja palackba sűríteni 
az illatot, 
ki fogja kottába rajzolni 
a hangot, 
ki fogja keretbe foglalni, 
amit látok, 
ki fog majd arra menni, 
amerre járok, 
ki fogja majd azt hallani, 
amit én? 
 
2017. november 
 
Úton 
 
Mindig úton vagyunk, 
gyerekkorból felnőttkorba, 
mezőről egy nagy csokorba, 
faágon át a felhőkbe, 
levegőből mély vizekbe. 
 
Úton vagyunk sok mindenhez, 
patakként a nagy vizekhez, 
kagylóból egy gyöngyfüzérbe, 
mosolyból a szerelembe. 
 
Úton vagyunk zsákutcákban, 
örömben és csalódásban, 
görbe úton, egyenesen, 
réteken át, fenyveseken, 
visszhangtól a csillagokig, 
éjszakákból hajnalokig, 
szőlőszemből vad borokig, 
életből az elmúlásig. 
 
Útban vagyunk valamerre, 
néha-néha megpihenve, 
és ha célunk már elértük, 
bizakodva újrakelünk, 
álmainkból mesét gyúrunk, 
mert mi mindig úton vagyunk. 
 
2015. augusztus 
 
Hajnali ének 
 
Látod, kedves, 
mit tettél velem? 
Már sem ébredni, 
sem aludni 
nem bírok 
nélküled. 
 
 
 

 
 
 
Mert benne vagy 
a nyújtózkodásban, 
a párna illatában, 
a lepedő gyűrődésében, 
a szelet vajas kenyérben, 
a reggeli csendben, 
a korai zajban, 
a vágyban most 
és mindörökké, 
ámen. 
 
Lennél - e? 
 
Lennél-e a válasz, 
Ha én lennék a kérdés, 
Lennél-e a zene, 
Ha én lennék a tánc? 
 
Lennél te a könyv, 
Ha én lennék az írás, 
Lennél-e az álom, 
Ha én lennék az éj ? 
 
Lennél- e a visszhang, 
Ha én lennék a szikla, 
Lennél-e a felhő, 
Ha én lennék a szél? 
 
Lennél-e a válasz, 
Ha én lennék a kérdés, 
Lennél-e a zene, 
Ha én lennék a tánc? 
 
2016. január 
 
Fények 
 
Vannak fények, settenkedő, 
lombot simogatva keltő, 
álmos fák közötti 
ezüst est-sugarak, 
ösvényt mutogatva 
sötét éj alatt. 
 
Vannak fények, 
távoli égitestek 
üzenete fényévre innen, 
és vannak megtört fények cseppeken, 
harmatos réten, nyári reggelen. 
 
Vannak fények, milliárdnyi szemben, 
a víz tükrében, ha felkel a nap, 
és mesterséges, színes, mindenféle fajta, 
meg zölden világító Szentjános - bogarak. 
 
És vannak fények lobogó tűzben, 
könnyekben csillanó, egyetlen vigasz, 
reményt sugárzó, messzi égben 
és fogalmunk sincs, hamis-e  vagy igaz. 
 
2016. jan. 
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IX 

      BÁLINT LEVENTE GRAFIKÁI Gaál Zoltán verse 
 

A művész  
 

nem vár jutalmat 
nem vár hálát 

 
Feladata 

hogy megmutassa 
más is van 

nem csak a porba ragadt 
nem csak a sárba taposott élet 

 
Biztat 

hogy ne add be a derekad 
 ne engedd hogy beléd fojtsák a szuszt 
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lesz a harmadik nyár ugyanott. Már az elsőt is untam. És 
ti? Mentek Görögországba? 
Igen. Tudod, nekünk van egy kis házunk Kefalónián. A 
tengerparttól nem messze. Már alig várom, hogy indul-
junk. 
De jó neked.  
Hát igen. - Sofia hirtelen a barátnője felé fordult -. Tudod 
mit? Gyere velünk te is. Mi is pont három hétre megyünk. 
Hely van, ennivaló is lesz elég, nektek csak a repülőjegyet 
kell megvenni. Csak jobb lenne, mint három hét a tábor-
ban. Nem? 
Ugyan már! Csak nem gondolod, hogy ez menne? Te nem 
hívhatsz meg akárkit csak úgy. Mit szólnának a szüleid? 
Sara hangjából kicsengett a kétkedés, de az arckifejezése 
elárulta, hogy igenis érdekeli a váratlan  ajánlat. Lehara-
pott a banánból és miközben nagyot nyelt, kíváncsian né-
zett Sofia szemébe. 
-  A szüleim? Ők csak örülnének, ha egyszer egy játszótár-
sat is vinnék magammal. És a tesóm is örülne. Kérdezd 
meg otthon, hogy elengednének-e velünk. A szobámban 
van egy tábori ágy, rajta jó matrac, azon tudnál aludni. 
Ami pedig a többit illeti, azt bízd ránk. 
                   * 
Anyu! Elmehetnék-e egy osztálytársammal Görögországba 
a nyáron? Három hétre? 
Mit mondasz drágám? Beáta Jonsson a konyhából szólt 
vissza. Lehalkította a rádiót. 
Mit mondtál szívem? 
Azt kérdeztem, hogy elmehetnék e Görögországba egy 
osztálytársam családjával.  
Micsoda? Mit beszélsz?   
Beáta Jonsson szinte két oktávval emelte fel a hangját, 
amint kezét egy konyharuhába törölgetve kijött a konyhá-
ból. Az arcán olyan kifejezés ült, mint aki hirtelen egy 
tűzokádó sárkánnyal találja magát szemben. A nappali 
ajtajában megállt és rámeredt a lányára. 
Mit mondtál csillagom?  
Azt kérdeztem, hogy elmehetek e az egyik osztálytársam 
családjával három hétre Görögországba.  
Micsoda? Ismételte meg a kérdését Beáta Jonsson. Kicsit 
félre fordította a fejét, kihúzta magát, mint aki nagyobb 
nyomatékot készül adni a mondanivalójának. Te be lettél 
íratva a nyári diáktáborba. Nem emlékszel? Ez már a har-
madik nyár amikor oda mész nyaralni és fogod magad jól 
érezni. Úgy mint tavaly, meg tavaly előtt. Nem így van? 
Kik azok különben akikkel Görögországba akarsz menni? 
A legjobb barátnőm, Sofia Kaltsis családja. Sofiát Ismered. 
Itt volt a születésnapomon. Nagyon szép ajándékot hozott. 
Nem emlékszel? Van egy villájuk egy szigeten, egész kö-
zel a tengerhez és van helyük a számomra és nem kerülne 
pénzünkbe, csak a repülőjegyet kellene kifizetni. Ezt Sofia 
mondta és ez biztosan úgy is lenne.  
Sara azonnal érezte az ellenállást az anyja részéről, ezért 
egyre gyorsabban, egyre hangosabban mondta, szinte ha-
darta el az érveit. Érezte, hogy nem nyomnak sokat a lat-
ban de mást mint elmondani őket, nemigen tehetett. Aztán, 
amikor az érvekből kifogyott, elhallgatott és várta, hogy az 
anyja mit mond. Remélte, hogy nem fogja rögtön lezárni 
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Kicsengettek. A csengő félbeszakította a tanárt, aki éppen 
Hjalmar Branting gondolatait elemezte, egy kevésbé figyelmes 
osztály előtt, ahol többen már okos telefonjaikkal értekeztek, 
ahelyett, hogy a nagy szocialista újító gondolatai iránt mutat-
tak volna érdeklődést. A tanár, Birger Claesson fejet hajtott az 
elkerülhetetlen előtt. Egyféle megvető pillantást vetett az egy-
mást lökdöső, tolakodó taknyosokra. Összecsukta a kezében 
tartott könyvet, és mint aki minden reményt felad, kezének egy 
bágyadt mozdulatával intett az osztálynak, hogy mehet.  
A fiúk egy emberként ugrottak fel az asztalok mellől, és rohan-
ták meg az ajtót. A lányok ebben nem vettek részt, de nem is 
reagáltak rá különösképpen. Ez a cirkusz minden kicsengetés-
nél lejátszódott, ennek már annyiszor voltak tanúi, hogy már 
szemük sem rebbent, amikor most ismét tanúi lehettek. Közöt-
tük voltak néhányan, akik szívesen megvárták volna, mit mond 
még Claesson befejezésként, de látták, hogy a tanár megadja 
magát, ezért ők is feladták a reményt. Kint a folyosón pedig 
rohantak a fiúk tovább, le a lépcsőkön, ki a kapun. Mert a tízó-
rai szünet elég volt arra, hogy a közeli boltban egy fagyit, vagy 
valami más harapnivalót vegyenek, de az a negyed óra mégis-
csak  hamar véget ért, visszaérni a becsengetésig csak akkor 
tudtak, ha a pénztár előtti sorban az elsők között lehettek. 
Sara Jonsson is azok közé tartozott, akik szívesen kivárták 
volna Claesson befejező mondatait. Ő is és asztaltársa Sofia 
Kaltsis is. Ők és még néhányan ülve maradtak, és csak akkor 
indultak el az ajtó felé, amikor könyveiket már eltették az asz-
talfiókba. Sara Jonsson Sofia felé fordult.    
Jössz a menzába? Tegnap nem ettél semmit, sőt tegnap előtt 
se, ha jól emlékszem.  
De ma jövök. Csak várj egy percet, mert ki kell mennem. 
Jó, csak menj, megvárlak. De add ide a hátizsákodat, bezárom 
mind a kettőnkét. 
Köszi. Tessék itt van.  
Sara kilakatolta a szekrényét és betette a két hátizsákot. Aztán 
odaállt a kis udvarra néző ablakhoz és nézte az udvaron nyüzs-
gő gyerektömeget. Aztán az étterem bejáratát nézte, ahol jóval 
kisebb volt a nyüzsgés. Na persze, gondolta, ma hering van 
soron. Nem a legnépszerűbb. Akkor viszont a hamburgerbár-
ban lesz tolongás. Na, majd meglátjuk, hol kötünk ki. 
Aha! Itt vagy? Sofia kezét törölgette egy szalvétával. Menjünk 
enni? 
Igen, de heringet adnak, és én azt nem szeretem. A szagát lega-
lábbis nem. Te hogy vagy vele? 
Nekem sem a kedvencem. Nézzük meg, mit találunk az üzlet-
ben. Nekem egy banán is elég lenne. Nem vagyok éhes. 
Én se. Na jó. Akkor menjünk. 
A két lány vett egy-egy banánt, aztán a közeli parkban leültek 
egy padra. Május hava a vége felé járt, a nap sütött, enyhe 
szellő fújdogált. A környező padokon főként idősebbek ültek. 
Arcukat a nap felé fordították, élvezték a szép időt, a park 
aránylag csendes, nyugodt légkörét, ahová a főutcai forgalom 
zaja csak mint távoli morajt jutott el. A két lány is hasonlókép-
pen ült a padon, szem lezárva, arccal a nap felé. Hiszen beszél-
getni úgy is lehetett. 
 Mentek valahová a szünidőben? - Szólalt meg Sofia -. Úgy 
értem külföldre.  
Mi? Nem hinném. Anyámék a nyári táborban szereztek nekem 
helyet. Három hétre. Nincs nagyon ínyemre, mondhatom. Ez 
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az ügyet, mint ahogy azt már  
többször megtette ha Sárának olyan kívánságai voltak, 
amelyek már elfogadott tervekben változást igényeltek. 
Beáta Jonsson mosolyt erőltetett az arcára.   
Egyetlenem. Ez nem olyan egyszerű. Először is, a táborban  
van már helyed lekötve. És a hely árát már ki is fizettük. 
Egy ilyen késői lemondásnál a befizetett összeget nemigen 
adnák vissza. Ez az egyik. A másik, hogy egy tizenéves 
kislány nem hívhat meg senkit teljes három hétre csak úgy, 
a szülei beleegyezése nélkül. Ilyesmi nem létezik. 
A befizetett pénzt talán vissza lehet kapni. Kérdezzétek 
meg! És ha valaki más megy helyettem, akkor az fizet és a 
tábor nem veszít semmit.  
Ez akkor sem olyan egyszerű. Miféle népek ezek különben? 
A lány szülei. Ismerem én őket?       
A szülőket nem. De Sofia itt volt a születésnapomon, és őt 
ismered. Kisebb nálamnál és barnahajú.  
Ja, az aki azt a drága kardigánt hozta ajándékba? Igen, arra 
emlékszem. Túl drága ajándék volt. Már úgy értem egy 
idegentől. 
Idegen? Nekem nem idegen. Ő a legjobb barátom az osz-
tályban, tőle mindent elfogadnék. És az egész család olyan 
min ő. Látnod kellene. Nagyon jól érezném magam náluk. 
Sokkal jobban mint a táborban. 
Drága egyetlenem. Ezt majd apáddal beszéljük meg, ha 
hazajött. Meglátod igazat fog nekem adni. Nagyon hirtelen 
jöttél most ezzel a dologgal. Kész terveken nem lehet csak 
úgy változtatni. Amikor az ember már mindent előkészített, 
amikor minden részletkérdésre van válasz, minden apróbb, 
nagyobb probléma megoldódott, akkor az ember már nem 
változtat. Ilyen a való élet, ezt neked is meg kell tanulnod, 
ehhez neked is igazodnod kell. Hogy néznénk ki, hogyha ez 
nem így lenne? Érted drágám? És különben is. Az ember 
nem alkalmatlankodik, nem kellemetlenkedik mások rová-
sára. A barátnőd biztosan jót akar de azt, hogy mi a szülei-
nek a véleménye az ajánlatáról, azt nem tudhatja. Nem így 
van? Egy tizenhárom éves kislány nem ajánlhat fel egy iyen 
nagy szívességet csak úgy magától.  
De Igenis ajánlhat. Mert ő ismeri a szüleit és tudja mit fog-
nak mondani. Tudom én is, mert ismerem őket. Hívd fel 
őket és kérdezd meg mit szólnak! Itt az iskolai katalógus, itt 
a telefonszám és itt a telefon. Tessék! 
Sara szeméből potyogtak a könnyek. Tehetetlennek érezte 
magát, tudta, hogy az anyjára nem fog tudni hatni, akár-
hogy is argumentál. Sarkon fordult és bement a szobájába. 
Leült az ágyára és megtörölte a szemét egy zsebkendővel. 
Nem lehet változtatni? Dehogy nem lehet. A múltkor, ami-
kor a Gevlei állatkertbe mentek volna egy, már kifizetett 
útra, akkor lehetett. Mert az apjának közbejött valami, és 
habár vasárnap volt, be kellett mennie a hivatalba. És akkor 
nem tartott az anyja mézes-mázos beszédet arról, hogy mit 
lehet és mit nem.   
                           * 
Fredrik Jonsson hat óra felé jött haza. Homlokon csókolta 
Sarát és egy hangosat köszönt Beátának, aki a vacsorát 
kezdte éppen tálalni. Sara hosszan nézte az apját, amint az 
lerúgta a cipőjét és levette a nagykabátját de abból amit az 
arcán látott, nem tudott kiolvasni bíztató jeleket. Na majd a 
vacsoránál fogom megkérdezni, gondolta.   
Evés közben sok szó nem esett. Beáta sohasem mutatott 
érdeklődést a férje munkája iránt, Fredrik meg nem tartotta 
fontosnak arról beszélni. Munkát különben sem hozott haza 
magával soha. Ezúttal Beáta egy kicsit szorongott is, mert 
első ízben tálalt fel egy olasz recept szerint készült levest. 
Attól tartott, hogy a férjének nem fog ízleni de hamarosan 
megkönnyebbült, mert nem így lett. Fredrik már az első 

kanál után csettintett a nyelvével. 
 Tyű de jó! De jót főztél fiam! Öt nyelven beszél. Ilyet még 
sosem csináltál.  
Olasz recept után csináltam. Örülök, hogy ízlik.  
Nagyon is. Remélem van még egy adag. 
Sara nagyon megörült a fejleményeknek. Apjának arcán 
mosolyt és elégedettséget látott. Gondolta, hogy jobb kedv-
vel nagyobb megértést fog mutatni ha felteszi neki a kér-
dést. Éppen azt gondolta, hogy most itt az alkalom. Készült 
megszólalni de az anyja megelőzte. 
Sara Görögországba akar utazni egy iskolatársával. Az illető 
kislány meghívta. Egy tizenhárom éves kislány. Azt mond-
ta, hogy Sara jöjjön vele és a családjával három hétre. Vala-
mi görög szigeten van villájuk, közel a tengerhez. Te mit 
szólsz ehhez? Én nem értem az egészet és komolyan ellen-
zem a dolgot. 
Görögországba? De hát nem arról volt szó, hogy Sara a nyá-
ri táborba megy nyaralni? Ha jól emlékszem be is fizettük a 
részvételi díjat. Nem? 
Pontosan.  
Hát akkor meg tárgytalan a dolog. Nem?  
Én is úgy látom. De Sara máshogy látja. Úgy gondolja, 
hogy egy kész tervet fel lehet borítani. Csak úgy.  
Tényleg azt mondta az a kislány, hogy menj el vele és a 
családjával?  
Igen apa.  
Na de mégis. Egy kislány meghívhat valakit anélkül, hogy a 
szüleit megkérdezte volna? Három egész hétre? Ilyen léte-
zik? 
Igen. Ők görögök és jószívűek. Tudom, voltam már náluk, 
láttam és hallottam őket beszélni. Biztos, hogy megenged-
nék, hogy a vendégük legyek. 
Vendégük? Azt nem hinném. Senki nem tart el egy sze-
mélyt három hétig ingyen. Nem mondta a kislány, hogy a 
szülei mennyit kérnének a lakásért és az ellátásért?   
Nem. Azt mondta semmit sem kérnek! Azért, mert tudják, 
hogy Sofia és én nagyon jól éreznénk magunkat. Én a ven-
dégük lennék. Nekünk csak a repülőjegyet kellene kifizetni. 
Ez biztos! 
Csak nem azt akarod mondani, hogy vannak népek, akik 
ilyesmit csinálnak puszta jótéteményi alapon? Csak azért, 
hogy a gyerekük jól érezze magát? Nem kisfiam. Ezt nem 
hinném. Manapság minden pénzbe kerül. Ezt te is tudod. 
Egy személlyel több a háztartásban költség és azt valakinek 
fedezni kell. Maradjunk csak meg a terveink mellett. Te jól 
fogod magad érezni a táborban is, az a kis Szófia meg ott 
lent azon a szigeten. Az ősszel majd elmondjátok egymás-
nak az élményeiteket, fogtok nekik örülni és az élet megy 
tovább.  
Az nem ugyanaz papa. Nagyon kérlek, hívd fel őket és kér-
dezd meg! Itt az iskola katalógusa, itt van benne a telefon-
szám.  
                                            * 
 Jó estét kívánok. Fredrik Jonsson vagyok. A kislányuk 
egyik osztálytársának a papája. Remélem nem zavarok. 
Kaltsis úrhoz van szerencsém? 
Jó estét. Igen Kaltsis vagyok. De Nem úr. Georgios. Vagy 
Jorgos. És nem zavar.  
Nagyszerű. Azért telefonálok, mert van egy kérdésem. Fel-
tehetem? 
Mit akar feltenni? Hová? 
Bocsánat de nem akarok feltenni semmit, én kérdést szeret-
nék feltenni. 
Jó, de hová? 
Mi az, hogy hová? Hát neked. 
Nekem feltenni? Mit? És miért? Kell nekem valami tőled? 
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Ugyan Jorgos, dehogy kell. De ezt így mondják. Nos 
kérdezhetek valamit? 
Tessék. 
Na végre. Hát akkor térjünk a tárgyra. 
Tárgyra? Mi az, hogy tárgyra? 
Hát azt majd elmondom. Csak nyugalom. 
Nyugalom az jó.  
A kedves lányod a Sofia, meghívta az én lányomat hozzá-
tok nyárára. A szigetre. Három hétre. Ők osztálytársak. 
Szeretném tudni, hogy te ehhez mit szólsz. Ilyet még nem 
hallottam. Hogy egy tizenhárom éves kislány meghívja 
egyik osztálytársát. Csak úgy. Anélkül, hogy a papáját 
megkérdezte volna. Nem találod ezt meggondolatlanság-
nak? 
Minek? Megoldatlanságnak?  
Nem megoldatlanságnak, meggondolatlanságnak. 
Hű, micsoda hosszú szó! Mit jelent? 
Mit jelent a meggondolatlanság? Hát meggondolatlanságot. 
Na, látom ez nehéz. Engedd meg, hogy most máshogy te-
gyem fel a kérdést. Mert hallom, hogy nem érted.  
Én nem értek? De értek! Micsoda beszéd! Én jól értek své-
det! Húsz éve vagyok a Svédországban. Nekem van restau-
rant. Kell érteni. 
Bocsánat, bocsánat. Elhiszem. Nem akartalak megsérteni, 
hidd el. Csak a kérdésemre szeretnék választ kapni.  
Ja, azt lehet. 
Szóval még egyszer csak máshogy. Mit szólsz ahhoz, hogy 
a lányod meghívta a lányomat hozzátok a szigetre? Három 
hétre. 
Mit szólok? Azt szólom, hogy Isten hozta. Ha az én 
Sofikám örül, én is örülök. Meg Eleni is. A feleségem.  
Nagyszerű. És mennyit kérsz azért a három hétért? 
Mi az mennyit?  
Hát a kosztért meg a kvártélyért. 
Kvártély? Az mi? 
Szállás. Ágy meg ágynemű. Tisztálkodás. Például fürdő. 
Aha fürdő! Van tenger és van fürdőszoba. A fürdőszoba a 
kisebb. Ha..ha..ha. 
Ha…ha, ez jó volt! Jó humorod van. Na de ne viccelőd-
jünk. Mibe kerül az egész csomag? 
Csomag? Milyen csomag? Hát nem a kislány jön? 
De igen, Csak még nem biztos, hogy jön. A csomag az a 
koszt, a szállás és a tisztálkodási lehetőség. Annak szeret-
ném tudni az árát. Mert tudod, mi svédek álljuk amit elvál-
lalunk de, hogy mit vállalunk, azt szeretjük előre tudni. 
A te lányod vendég. Nem kell fizetni. Csak repülőt. 
Hát te nagyon nagylelkű vagy az biztos. Jószívű. 
Görög vagyok. Ilyenek vagyunk. 
De ha a mi Saránk mégis elmegy veletek, akkor én azt nem 
fogadhatom el ingyen. Érted? 
Értem. Egy korona. 
Mi az, hogy egy korona. 
Annyit kell fizetni. Take it or leave it. 
Köszönöm. Majd szólok időben. De még egy dolog. Fele-
lősség. Azt vállalod a lányom után is? Be vagy biztosítva? 
A házam? Igen. Tűz, víz. Minden. 
Na de a személyek benne. Azok is biztosítva vannak? 
Nem tudom. Lehet. De a lányod jól fogja magát érezni. Az 
biztos. Az a fontos. Nem? 
De igen. De a biztonság is fontos. 
Var inte rädd. Görögök vigyázunk a gyerekekre. Másokéra 
is. Úgy, mint ti svédek.  
Ez megnyugtató Jorgos. Köszönöm Jorgos. Hamarosan 
megmondom, hogy mit határoztunk. 
Én is köszönöm. Efharisto poly. 
Micsoda? 

Efharisto. Köszönöm. Görögül. 
                                             * 
Fredrik Jonsson letette a telefont. Leült egy fotelbe, nagyot 
sóhajtott, majd egy verejtékcseppet törölt le a homlokáról. 
Tiszta hülye, mondta félhangosan. Analfabéta, tette hozzá. 
Nem érti meg az embert, pedig már húsz éve itt él. Kétlem, 
hogy tudja miről beszéltünk. Egy koronát kér a három hé-
tért. Azt hittem viccel, amikor mondta, de nem. Halálos 
komolyan gondolta. Hát nem mondom, ennyit megérne az 
biztos. Na, de a repülőjegyeket nem egy koronáért vesztege-
tik.  Meg aztán mégse mehet Sara üres kézzel. És hát akkor 
mit vigyen? Szerintem kidobott pénz lenne, de kell, nehogy 
azt mondják, hogy lám, a svédek micsoda smucig népség. 
Mennyit érjen az az ajándék? Neked mi a véleményed?   
Mit tudom én. Nekem nem tetszik az egész. Ilyet még nem 
láttam, nem tudok zöld ágra vergődni rajta. Hogy lehet az, 
hogy egy taknyos gyerek invitálhat valakit csak úgy, verheti 
költségekbe a szüleit csak úgy, és hogyan lehet az, hogy egy 
szülő abba beleegyezik? Csak úgy. Lehet egy gyereket így 
megtanítani felelősséget vállalni? Ezek teljesen másként 
gondolkodnak mint mi. Ezért nem tudnak beilleszkedni, 
ezért nem lehet őket egyenrangúnak elfogadni. Ha most 
engedünk nekik, elengedjük a lányunkat velük, ki tudja 
milyen további kapcsolatot kell majd tartani? És ilyen kap-
csolatokra sem kedvem, sem szükségem nincs. Eddig is 
megvoltunk nélkülük. Sára csak menjen a táborba, mi pedig 
három szép, nyugodt hetet fogunk eltölteni a kunyhónkban, 
ott a tó mellett. A Larssonék meg a Lundinék társaságában. 
Azok megértik, amit mondunk, tudják a módját. Hívd fel 
holnap azt az embert. Köszönd meg neki, hogy olyan  
készségesen fogadta volna a lányunkat, és mondd meg neki, 
hogy mi már bejelentettük őt a táborba, hogy mi már fizet-
tünk is érte, hogy ezt nem tudjuk visszacsinálni. Remélem, 
meg fogja érteni. Szerintem ez lesz a legjobb. Én meg majd 
beszélek Sarával. Hol van különben? 
Bezárkózott a szobájába. Majd kijön, ha megunta az egye-
düllétet. Van valami érdekes a tévében ma este? 
Nem tudom. Ott az újság, nézd meg! 
Fredrik Jonsson éppen a kezébe vette az újságot, amikor 
Sara megjelent az ajtóban. Ott állt kisírt szemekkel, kezében 
zsebkendővel. Az apját nézte pár pillanatig, aztán odament 
hozzá, az ölébe ült, átkarolta, és a fejét a vállára hajtotta, 
miközben szipogott néhányszor. Az apja félretette az újsá-
got. Kivette a kislány kezéből a zsebkendőt és letörölte a 
könnyeket az arcáról. Aztán megsimogatta. Beáta maradt a 
helyén, nem szólt semmit, figyelte, hogy mi történik.  
Na jól van, jól van, hajtogatta Fredrik Jonsson és továbbra 
is simogatta a lánya haját. Nem lesz ez olyan nehéz, meglá-
tod. Tudod jól, az ember nem mindig kapja meg azt amit 
szeretne. Néha engednie kell. Ez mindenkivel előfordul. 
Velem is, anyáddal is. Mindenkivel. Tudom, nehéz, nem 
esik jól, igazságtalanságnak tűnik de meglátod, túl fogod 
tenni magad rajta. Sok barátodat fogod a táborban megtalál-
ni. Találkoztam egy pár szülővel amikor a helyedet kifizet-
tem. Örültek amikor elmondtam, hogy te is ott leszel.  
Sara elengedte az apját, lecsúszott a térdéről, majd hosszan, 
szomorúan nézett rá. Aztán újból sírni kezdett és bement a 
szobájába.  
 
                       * 
Másnap mind a hárman tovább aludtak a szokásosnál. Volt 
már vagy kilenc óra, mire a család mégis összejött a kony-
haasztalnál. A reggelinél senki sem tért ki az előző napi 
vitára. Beáta nagyokat ásított, miközben Fredrik Jonsson az 
egyik esti tévé-műsorról monologizált. Lesújtó véleményét 
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közölte, nem törődve azzal, hogy a jelenlévők 
semmi érdeklődést nem mutatnak neki.    
Éppen az obligát rántotta utolsó morzsáit szedegette a család, 
amikor a bejárati ajtón csengettek. Fredrik és Beáta egymásra 
néztek. Szombat reggel volt, látogatót nem várt egyikük sem. 
Látogatást tenni előzetes bejelentés nélkül, amúgy sem volt 
szokás. Az asszony megvonta a vállát, Fredrik Jonsson felállt, 
odament az ajtóhoz kikukucskált a kitekintőn. Aztán meglepe-
téssel az arcán hőkölt onnan vissza. Az asszony felé fordult. 
Te, ez a görög. Ez a Kaltsis vagy hogy hívják. Itt áll az ajtó 
előtt a lányával.  
Beáta arcára olyan grimasz ült ki, mint akinek hirtelen hányin-
gere támad de nem tudja hol könnyíthet magán. Ellentétben 
Sarával, aki kezében a villával várakozásteljesen felállt és az 
apjára mosolygott. 
Engedd be őket apu. Biztosan van ok rá, hogy eljöttek. 
Ha tehetném, nem nyitnák ajtót nekik. De nem akarom, hogy 
azt híreszteljék rólam, hogy rasszista vagyok. Mert az ilyenek-
től kitelik. 
Fredrik Jonsson mosolyt erőltetett az arcára. Kinyitotta az ajtót 
és látszólag jókedvűen üdvözölte a nem várt látogatókat. 
Jó reggelt Jorgos, jó reggelt Sofia. Mi járatban vagytok, minek 
köszönhetjük a szerencsét?    
Jó reggelt Fredrik Jonsson. Hát tegnap nem volt jó a beszé-
dünk. Elhoztam Sofit, ha nem értem valamit, ő majd segit. Be-
jöhetünk? 
Persze, persze. Tessék. Ez itt a feleségem Beáta, Sarát pedig 
már ismeritek.  
Beáta Jonssonnak sikerült eltüntetni a grimaszt az arcáról. He-
lyette ő is mosolyt erőltetett rá, aztán kezet fogott Kaltsissal és 
megsimogatta Sofi haját. Fredrik becsukta az ajtót. Aztán egy 
kicsit félszegen, mint aki zavarában nem tudja melyik lábán 
álljon, intett a látogatóknak, hogy üljenek le a konyhaasztal 
mellé. A reggeli maradványai még ott voltak ugyan de Beáta és 
Sara már rámolta is el őket. Jorgos Kaltsis, látván sietségüket, 
mosolyogva legyintett. Nem baj, nem baj, ismételgette el több-
ször egymás után. Ez nálunk is így szokott lenni. Újból legyin-
tett, aztán Sara apja felé fordult.   
Bocsánat a zavarásért. Csak még valami fontost akarok monda-
ni. Tegnap nem mondtam.  
Igen? És mi lehet az Jorgos? Én azt hittem, hogy a tegnapi 
beszélgetés lezárta a témát, Sara görögországi nyaralását illető-
en. Szóval mégsem úgy van? 
Jorgos Kaltsis a lányához fordult és mondott neki valamit gö-
rögül. Sofia bólintott. 
Az apu szeretne valamit hozzátenni a tegnapi beszélgetéshez 
de szeretné ha nem származna félreértés abból, hogy ő svédül 
nem beszél tökéletesen. Ezért hozott magával.  
Értem. Tehát? Mit akarsz mondani Jorgos? 
Csak azt, hogy még egyszer kérném, engedd meg, Sara jöhes-
sen velünk. Úgy fogunk bánni vele mint Sofival, mint saját 
gyerekkel. És megnéztem. Igen, van família biztosításunk is, 
ami, ami, ami…. Sofikám, hogy mondják?  
Vendégre is vonatkozik. Mindenkire aki egy fedél alatt van 
velünk. 
Igen. És azt is akarom mondani, hogy nem Sara az első aki 
nálunk nyaral. Itt a szomszédban van Einar. Einar Strömberg. 
Az ő kislánya nyaralt velünk. Kétszer. Kétszer Fredrik. Jó volt 
az ő  kis Annanak. Kérdezd meg az Einart! Ő se fizetett. Nem 
kellett fizetni.   
Jó, jó. De mi lesz a pénzzel amit már kifizetettünk a diáktábor-
nak?  
Vissza lehet kérni. Van egy hosszú sor várólista. Valaki gyerek 
boldog lesz ha mehet. És kifizetik a díjat. Nem lesz veszteség 
senkinek. És a te gyereked boldog lesz. Nem az fontos? 
De. De. Az fontos. Fredrik Jonsson bizonytalanul kereste a 

felesége tekintetét. Te mit szólsz ehhez Beáta? 
Hát mi mást mondhatok mint azt, hogy a lányunk öröme 
fontos. Herr Kaltsis. Köszönjük, hogy eljött. Nem zárjuk le 
az ügyet. Megkérdezzük a szomszédékat is és a tábort is. 
Reméljük mindkét helyen jó információt kapunk. Aztán 
jelentkezünk. Mindenképpen jelentkezünk. És hát ha min-
den stimmel, akkor talán elengedjük Sarát. Ha minden 
stimmel.  
Na ez jó. A két kislány nagyon fog örülni. Eleni is, a fele-
ségem. Meg Fotini is, a másik lányom. Köszönjük.  
Mi is köszönjük. Efharisto. 
Kaltsis és Sofi nagyot nevetett. Aztán mindketten felálltak. 
Sofi és Sara megölelték egymást. Sara arcáról szinte sugár-
zott a reménység. Odalépett az anyjához és őt is átölelte. 
Aztán felnézett rá. Beáta arcára lassan mosoly ült ki és 
amikor ezt Sara meglátta, kicsordult szeméből a könny. 
Tudta, hogy az élményben, amelyre lelkileg már annyira 
felkészült, de amelyről látszólag már le kellett mondania, 
végül mégis része lesz.    
 
   VÉGE 
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A szépprózai írásokból összeállított könyv 
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Zene indul, Adri érkezik, 
és elénekli, Koncz Zsuzsa 
Zeng az énekszó, című 
dalát. (élő kíséret) 
1 HANG JEL: ahogy 
Adri kiment  1. track 
(EGMONT 4:50-től)  
1 JEL: 1. KÉP (CAMUS 
arca) 
1. JELENET 
Fényváltás: sötét, nagyon 
halk zene indul: „az Eg-
mont nyitány” majd a 

kivetítőn Camus fotója jelenik meg, aztán felirat:  
Albert Camus (1925 -1960) világhírű francia író,  

filozófus 
Fényváltás: egy asztal kap megvilágítást, tele iratokkal 
és egyéb apró tárgyakkal, melyek azt jelzik, hogy egy író 
dolgozószobájában vagyunk. 

Bejön Szecső, mint Ca-
mus. Újságok a kezében, 
zaklatott, beleolvas az 
egyikbe, ami nagyon fel-
dühíti. 
CAMUS:  
(felkiált:) Nem!!! Ez egy-
szerűen nem igaz! …
(majd elgondolkodva, de 
még hangosan:) Nem, 
tartozom azok közé. 
Hirtelen elhatározással 
leül, láthatólag elkapja az 
ihlet és írni kezd . … 
2 HANG JEL: végszóra 
zene HÍRTELEN leÁLL  

CAMUS:  
Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a 
magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy 
eltiprásra ítélt felkelésre, a nyugati világ szemeláttára, 
amely nem takarékoskodnék sem tapssal sem keresz-
tényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi pa-
pucsát, mint a futballszurkolók vasárnapi kupamérkő-
zés után.   
     A magyar vér oly nagy értéke Európának és a sza-

badságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.(…) … szí-
vemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása meg-
maradjon, erősödjön és … megmaradjon addig a pillanatig, 
amíg keleten az ellenforradalmi állam mindenütt összeom-
lik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt.  
Nagyon kicsit agyal, felpattan, és fel-alá járkálva, mintha 
diktálna, majd néha visszarohan az asztalhoz: 
CAMUS: 
A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a sza-
badságért, és igazságért, mint bármelyik nép a világon az 
elmúlt húsz esztendőben. (…)… csak úgy maradhatunk 
hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, 
amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, - 
még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat. (…)  A ma-
gyar munkások és értelmiségiek (…) tudják mindezt, s ők 
azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértet-
ték.  Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk, - miénk a 
reményük is. (…)  … száműzöttségük ellenére királyi örök-
séget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadsá-
got, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visz-
szaadtak nekünk!” 
Végszóra a zene egy picit felerősödik, majd kiáll, ezzel egy 

időben fényváltás, a 
Narrátor van a játéktér 
közepén. 
NARRÁTOR:  
Jó estét kívánok! Telje-
sen mindegy, hogy a 
világnak melyik tájára 
vetette a sors, valószí-
nűleg a legtöbb ma-
gyart különös egy érzés 
keríti a hatalmába, mi-
kor beleolvas ezekbe az 
imént hallható sorokba, 
melyeket az az Albert 
Camus vetett papírra, 

aki talán az egyik legmeghatározóbb és a legnagyobb tisz-
teltnek örvendő gondolkodója volt egy időben nem csak 
Nyugat Európának, hanem ez egész akkori szabad világnak. 
Ebben a teremben pedig talán még erősebben hatnak szavai, 
hiszen ki ne tudná a jelen lévők közül, hogy a Lundi Ma-
gyar Kulturfórum megszületése az 56-os Szabadságharc 
leverését követő menekülthullámhoz köthető.  (kiküldi Ca-
mus-t) 
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népművelést. Rendezései mel-
lett színdarabokat ír, publiká-
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2. jel: Camus – 1. KÉP KI 
Végül is, ha körülnézünk a világban, akkor minden olyan 
helyen, ahol magyar szervezeteket találunk, azokról álta-
lában kiderül, hogy annak idején az 56-osok alapították. 
Természetesen, azóta rengeteg víz lefolyt a Dunán, és ha 
nem is annyi, de azért elég sok víz lefolyt a Höjén. És bár 
hálaistennek még most is körünkben üdvözölhetünk sok 
56-ost, a legtöbb svédországi magyarnak, akik később 
érkeztek, már a történelem részét képezik az események. 
Úgy gondoltuk, hát, hogy nem árt, ha egy kicsit végigte-
kintenünk az egyesület 60 évén.  Még szerencse, hogy az 
50 éves évfordulóra készült egy egészen különleges kiad-
vány, úgyhogy nem lesz nehéz dolgunk.  …  
3. jel   2 KÉP 
(A KIADVÁNY FOTÓJA), 
 majd egy másik színész érkezik, és átad a narrátornak 
egy példányt az 50- éves évkönyvből) Köszönöm! … 
Szóval, akkor nézzük. (előveszi, belelapoz…. kicsit za-
varba jön, … a másik távozó színészhez fedetten:) Biztos, 
hogy ez az a példány?  
SZÍNÉSZ:  
Biztos. 
NARRÁTOR: 
Hát, jó. (elkezd svédül, rosszul felolvasni a kiadványból:) 
„Historisk betraktelse över Ungerskt Kulturforum i Lund 
Resan började för 50…” Ötven? Fifty? …Vagy Fünfzig?
…  Bocsánat, de ez nekem nagyon svédül van. 

SZÍNÉSZ:  
(még távoztában:) Lappozz, az 
elejére, magyarul kezdődik. 
NARRÁTOR:  
Ja, tényleg! (elkezd szárazon ol-
vasni a szövegből:)” …túlnyomó 
többségük részére ideiglenesen az 
örtoftai cukorgyár munkásottho-
nát jelölték ki szálláshelyül, ahon-
nan naponta jártak be Lundba 
nyelvtanfolyamra. Elsősorban 
azok jöttek ide, akik tanulni sze-
rettek volna, vagy megszakított 

tanulmányaikat kívánták itt folytatni.    Sokak számára 
csupán ugródeszka volt a lundi tanfolyam…” ( majd mo-
solyogva leteszi a könyvet) Mielőtt bárki megijedne, nem 
akarom felolvasni mind a 64 oldalt. Inkább nézzük meg, 
milyen lehetett belecsöppenni annak idején a többnyire 
idegen nyelveket nemigen beszélő, maximum egy kicsit 
oroszul tudó első Lund-i fecskéknek egy más környezet-
be, egy másik világba. 
3. HANG JEL: „egy másik világba!!!!!”   
2. track –  (ELVIS)  
4. jel    
3. KÉP 
(TANTEREM) 
4. HANG JEL  (hirtelen leáll, ahogy BEÁLLTAK MOZ-
DULATLANUL a helyükre) 
2. JELENET 
A vetítővásznon egy iskolai osztályterem képe látszik, 
amin kétnyelvű (svéd-magyar) felirat: 
„NYELVTANFOLYAM KEZDŐKNEK”, SPRÅKKURS 
FÖR NYBÖRJARE egy vagy két asztal, pár szék, mint 
iskolai padok. Két korabeli ruhába öltözött menekült ül a 
padok között. 
A ’menekült 1’ vadul búj egy nyelvtankönyvet, ’menekült 
2’ látványosan unatkozik, fel alá járkál. 
MENEKÜLT 1:   

(bénán magol) Ja, nej, tack, Varsågod!, Ingen 
orsak, Förlåt mig…  
Ejtsd: ja, nej, takk, ingen urszak, förlót mej 
MENEKÜLT 2: 
Minek strapálod magad, Lacikám? Ez már nem Rákosi 
pajtás fejtágítója, itt senki nem fog vizsgáztatni. 
MENEKÜLT 1: 
Ha törik, ha szakad, én itt gyorsan be fogok illeszkedni. 
MENEKÜLT 2: 
(röhögve:) Ha nem megy a „kapcsolatfelvétel” a helyi 
csajokkal, akkor maradj a házi kosztnál. 
MENEKÜLT 1: Nem arról van szó. 
MENEKÜLT 2: (mindent tudón belenéz a másik szemé-
be) Hát, persze. 
Csönd. 
MENELÜLT 1: A magyar csajok mind foglaltak. 
MENEKÜLT 2: 
Akkor nagy bajban vagy, öregem: az oroszt se tudtad 
megtanulni 11 év alatt. 
MENEKÜLT 1: 
Mert nem volt motivációm.  
MENEKÜLT 2:   
(gúnyolódva) És a pártbeli előmenetele? Az mi volt, Ta-
kács elvtárs? Az smafu? 
MENEKÜLT 1: 
Ne elvtársozz! … Még viccből se. 
MENEKÜLT 2: 
Miért? A Kis Gombacsik is megmondta: a svédek a szo-
cikat válogatták ki a Jugó táborokból. … Hiába nézel, ez 
igenis így volt. (ironikusan:) Mert itt, kérlek szépen, ko-
molyan hiszik, hogy létezik az „embe’arcú szoci’zmus”. 
MENEKÜLT 1: 
Nem vagyok szoci. 
MENEKÜLT 2: 
Ezt itt így mondják, hogy (svédül:)  „Nej jag ÄR inte 
socialdemokrat/socialist”. Nej jag er inte 
szocialdemokrat (spéttel:) De hogy-hogy nem vagy szo-
ci? 
MENEKÜLT 1: 
A Piaristákhoz jártam, még ’48 előtt. Egy kicsit kozmeti-
káztam a bevándorlási űrlapokkal. 
MENEKÜLT 2: 
Jobb, ha erről hallgatsz. Ez a magyar kiskapu-kereső 
virtus itt, szerintem, nem járja. 
MENEKÜLT 1: 
A komcsik tisztára paranoiást csináltak belőled. Ezek a 
svédek itt szeretnek minket. Ezt figyeld! (elővesz egy 
újságot)  
MENEKÜLT 2: (röhögve:) Minek neked ez a Skandináv 
Pravda? Egy szót se értesz belőle. 
MENEKÜLT 1: (kényszeredetten:) He-he-he. … Na, jó, 
a Köves Dini lefordította, mit írnak rólunk: (előhúz egy 
gyűrött kézzel írt fordítást) „A magyarok megtalálták a 
helyüket Svédországban, új hazájukban. A legtöbben már 
jól beszélik a nyelvet, sokan közülük dolgoznak. 
MENELÜLT 2:  
(gúnyosan) Hát akkor ez a cikk nem rólad szól. 
MENEKÜLT 1: 
Folytathatom? „…Különösebb beilleszkedési problémák 
nem tapasztalhatók. A menekültek gyorsan elhelyezked-
hettek, általában a szakmájuknak megfelelő állásban, 
hiszen már eleve úgy válogatták ki őket, hogy feltölthes-
sék velük a munkapiaci hiányokat” 
MENEKÜLT 2: 
(elveszi az újságot…) Úgy látszik, kellünk a vikingeknek. 
És persze a vikingnéknek. 

XV 

Bodor Géza 



MENKÜLT 1: 
(röhögve:) Fogadjunk. hogy te tőlük tanultad meg a 
svéd nyelv rejtelmeit. 
MENEKÜLT 2: 
(letép az újságból egy darabot) Hát, nyelvérzékük az 
van nekik, az egyszer biztos. 
MENEKÜLT 1: 
Te meg mit művelsz? 
MENEKÜLT 2: 
(dohányt vesz elő) Sodrok egy kis hazait. Annyira azért 
még nem helyezkedtem el a munkaerő piacon, hogy 
meg tudjam fizetni a méregdrága nyugati cigiket. .. Na, 
ne vágj már olyan savanyú képet! Megtanítok egy tuti 
mondatot, amivel le veszel a lábáról minden szőke 
Ingridet és Karint. (svédül:) „Olyan jó segged van kis-
anyám, hogy kihozod belőlem az állatot” 
Du har en sån fin rumpa så du får djuret ur mig, tjejen 
Dü har en son fin rumpa szo dü for jüret ür mej, sejjen 
MENEKÜLT 1: 
Ez mit jelent? Valami romantikus? 
MENEKÜLT 2: 
Tiszta románc. És fennkölt költészet, amitől a svéd 
csajok garantáltan elalélnak. 
MENEKÜLT 1: Garantáltan? (bénán, szinte felismer-
hetetlenül próbálja ismételni a svéd mondatot)  
MENEKÜLT 2: Nem mondanám, ha nem így lenne.  
MENEKÜLT 1: (bénán, szinte felismerhetetlenül pró-
bálja ismételni a svéd mondatot)  
MENEKÜLT 2: Segítek, kisfiam. Lassan ismételd! 
(svédül:)   „O-lyan…” Du har   ejtsd dü har 
MENEKÜLT 1: (közben jegyzetel)  (svédül:) „O-
lyan…” du har 
MENEKÜLT 2: (svédül:) „…jó seg-ged van…” en sån 
fin rumpa 
MENEKÜLT 1: (svédül:) „…jó seg-ged van…” en sån 
fin rumpa 
MENEKÜLT 2: (svédül:) „…kis-a-nyám…” tjejen 
(ejtsd: sejjen) 
MENEKÜLT 1: (svédül:) „…kis-a-nyám…” 
MENEKÜLT 2: (svédül:)  „…hogy ki-ho-zod be-lő-
lem…”så du får 
MENEKÜLT 1: (svédül:)  „…hogy ki-ho-zod be-lő-
lem …” 
MENEKÜLT 2: (svédül:)  „…az ál-lat-ot” djuret ur 
mig (ejtsd: juret) (ejtsd: mej) de lehet jobb fonteikusan 
mivel most tanulják J 
MENEKÜLT 1: (svédül:)  „…az ál-lat-ot” . És ez biz-
tos, hogy bejön? 
MENEKÜLT 2: Akkora hatása lesz, hogy… hogy el se 
tudod képzelni. 
Svéd nyelvtanárnő érkezik. 
TANÁRNŐ: (svédül:)  Jó napot, kedves magyar diá-
kok. God dag kära ungerska studenter (etsjd: gu dag, 
sera ungerska sztudenter) 
MENEKÜLT 2: (svédül:)  Jó napot, tanárnő. God dag, 
fröken 
MENEKÜLT 1: (svédül, bénán:) Jóna… napo’ tan-nő.  
… (a társának magyarul:) Hú de csinos. 
MENEKÜLT 1: Ja, egy kicsit dögösebb, mint a múlt 
heti csoroszja. 
TANÁRNŐ: Vad är det? Mi az?MENEKÜLT 2: 
(svédül:) A barátom dögösnek tarja a tanárnőt. 
Min vän tycker att du är läcker etjsd: min ven tükker 
att dü er lekker  
TANÁRNŐ: (menekült 1-hez svédül:) Ez itt nem he-
lyénvaló. Mit tanult a héten, kedves… (belenéz a map-

pájába:) Lastz… Las-lóóó? Det här är inte lämpligt 
här. Vad har du lärt dig under veckan L? Ejtsd: De her er 
inte lemplit her. Va, har dü lert dej under vekkan L?
MENEKÜLT 2: Azt mondja, nem is tudta, hogy milyen 
szép szeme van a magyaroknak. Szerintem, dobd be ma-
gad. Tutira mégy. 
MENEKÜLT 1: De hát nem is szőke. 
MENEKÜLT 2: De biztos, hogy Ingrid vagy Karin. 
MENEKÜLT 1: (előveszi, amit az előbb leírt, svédül ol-
vas:)  „Olyan jó segged van kisanyám, hogy kihozod belő-
lem az állatot” Du har en sån fin rumpa så du får djuret ur 
mig, tjejen Dü har en son fin rumpa szo dü for jüret ür mej, 
sejjen 
TANÁRNŐ: (svédül:) Disznó! Svin! Ejtsd: Szvín 
Lekever egy nagy pofont a ’menekült 1’-nek, aki vádlón 
néz a ’menekült 2’-re. 
MENEKÜLT 2: Most mi van? Megtörtént az első kapcso-
latfelvételed. Menni fog ez a beilleszkedés, öregem. 
5. HANG JEL: „Menni fog ez a beilleszkedés, öregem”
 2. track  (ELVIS)  
ugyanaz a hangjel, mint az előbb 
6. HANG JEL  (hirtelen leáll, ahogy KIMENTEK A 
SZÍNRŐL) (ELVIS KI) 
5. jel   
3. KÉP KI… 
6. jel    
4. KÉP 
(WASS ALBERT MONTÁZS ) 
 
SZÍNÉSZNŐ: 
Wass Albert: Honvágy (részlet) 
Tudom, olykor súlyosan reád nehezedik. Kezed régi kilin-
csek emlékétől sajog, szemed előtt fölködlik egy ház, fü-
ledben rég elhangzott szavak visszhangja duruzsol. Gon-
dolatban sorra járod a régi szobákat, lelked ujjaival végig-
simogatod a kedves, kopott bútorokat. Meghitt illatait fe-
léd küldözgeti egy régi kert. Gyermekkori ösvények kavi-
csa csikordul emlékezésed léptei alatt. Hegyek és völgyek, 
erdők és mezők támadnak életre benned. Eszedbe jut egy 
régi vázában egy régi virág. Egy szék. Egy tükör. Egy ked-
ves mintájú függöny: A napfény, ahogy valamikor szobád-
ba besütött. Vagy a hold, ahogy behavazta a kerti utat s az 
illattal álmodozó rózsatöveket. Emberek jönnek feléd a 
múltból, tekintetek érnek, szavak zsongnak. És mérhetetle-
nül vágyódsz oda vissza, ahonnan a sors elszakított. 
Fáj, tudom. Lelked eltépett gyökérszálai véreznek ilyen-
kor. (…) … majd rájössz, hogy ami benned fáj, az nem 
is honvágy már, csupán emlékezés. (…) Senki nem ra-
bolhatja el Tőled azt, hogy amire emlékezel, az gyönyö-
rűen szép. (…)  A honvágy már nem is vágy többé ben-
ned, hiszen miképpen vágyódhatnál arra, ami eltelt. 
Már csak emlékezel a honra. S amíg emlékezel: tervez-
geted már az új hont magad köré, hogy legyen mire 
emlékezzenek a gyermekeid. (…) 
7. jel    
KÉP KI . MIKOR RITA KIMEGY 
 
NARRÁTOR:  
Szóval, bár a honvágy néha elő elővette az idegenbe sza-
kadt magyarokat, a beilleszkedés tényleg meglepően gyors 
volt. Sokan igen megbecsült tagjai lettek a helyi közössé-
geknek, de közben sose feledték el, honnan jöttek. Ebben a 
hagyományőrzésben elévülhetetlen érdemei vannak a 
Dombay József által alapított és sokáig vezetett Lundi Ma-
gyar Kulturfórumnak  
8. jel    
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5. KÉP 
(DOMBAY JÓZSEF) 
9. jel    
6. KÉP 
(50-ES ÉVEK MŰSOR) 
10. jel   
7. KÉP 
 (TÜNTETÉS) 
Persze, túlzás lenne azt állítani, hogy mindig minden 
tökéletesen és zökkenőmentesen ment. Na, nem a kultu-
rális rendezvényekkel voltak gondok, és nem a szintén 
közösen szervezett demonstrációkkal, amelyek olyan jól 
sikerültek, hogy gyakran a svéd média is említést tett 
róluk. Hanem azzal, hogy ugyebár magyarokról beszé-
lünk. Mert sok mindenre vagyunk büszkék, rengeteg 
olyan kulturális teljesítménye van a magyarnak, amire 
mindenhol a világon felkapják a fejüket, számtalan olyan 
hagyományunk van, melyeket joggal tartunk fontosnak 
átörökíteni az utódainknak, de nekünk magyaroknak van 
egy olyan tulajdonságunk amit… khm… finoman fogal-
mazva… nem biztos, hogy annyira bátran teszünk ki az 
ablakba. … Hát, igen: ez a széthúzás. Valljuk meg, ez 
azért egy olyan örökségünk, ami a Dunától 1.300 kilomé-
terre is rendre fel tudja ütni a fejét közöttünk. 
Ám azt is el kell mondanunk, hogy széthúzás csak akkor 
van, ha valaki azt hátulról szítja. Ez az intrikus a Lundi 
Magyar Kultúrfórum (és persze minden más emigráns 
szervezet esetében) maga a Magyar Állam volt…  
11. jel   
8. KÉP 
 (KÁDÁR KORMÁNY) 
…Moszkvából irányított pesti kormány úgy próbált éket 
verni a magyarok közé, hogy amnesztiát hirdetett min-
denkinek, aki hazatelepül. Nyilván mindenki tisztában 
volt azzal, hogy azok ülnek a pártszékház bársonyszéki-
ben, akik vérbe fojtották a forradalmat. Ám a honvágy 
nagy úr, és ha egyszerre akar valaki megmaradni ma-
gyarnak, miközben teljes életet élve próbál boldogulni 
egy olyan vidéken, amit most már a hazájának tekint, 
akkor, az nem mindig megy olyan könnyen.  
Még szerencse, hogy a magyaroknak van egy másik jel-
lemző tulajdonsága is: gyakran tudunk a nehéz helyzete-
ken a humor, a nevetés segítségével felülemelkedni. 
7. HANG JEL: „a humor, a nevetés segítségével felül-
emelkedni”   
3. track  (LOCOMOTION 0:09-TŐL) 
Végszóra, vidám hangulatú változászene, egy 60-as évek-
beli nyugati sláger. 
III. JELENET 
Valamilyen, a boltba illő svéd felirattal. Speceri 
(Èlelmiszerbolt-régisen). Halva priset på socker denna 
vecka Féláron a cukor ezen a héten.  
8. HANG JEL  (hirtelen leáll, ahogy KIMENTEK A 
SZÍNRŐL) (LOCOMOTION KI) 
12. jel  9. KÉP (SVÉD BOLT) 
A „pult” mögött egy fehér köpenyes eladó, vele szemben 
egy svéd nő fizet (hatvanas évekbeli selyemkendő a fején 
és napszemüveg) 
ELADÓ: (svédül:) Köszönjük a vásárlást, Johanson asz-
szony, és boldog karácsonyt. Tack för idag fru Johansson 
och God Jul! Takk för idag, frü J okk god jül 
SVÉD VÁSÁRLÓNŐ: (svédül:) Boldog, karácsonyt! 
God Jul 
Vásárló el, az eddig konzervatívnak mutatkozó eladó, 
mikor magára marad, idegesen felkap egy táblát, amire 

az van írva svédül, hogy „zárva”Stängt. Ki-
rakja az ajtón kívülre, gyorsan lekapja a fehér köpe-
nyét, ami alatt öltöny nyakkendő van, és egy kokárda. 
Előhúz a zsebéből egy papír cetlit, és elkezd próbálni. 
ELADÓ:  
„Hajdanában, amikor még 
Így beszélt a magyar ember: 
Ha per, úgymond, hadd legyen per! 
Ami nem volt épen oly rég 
Valahol a Tisza…” ….A francba! 
(belenéz a cetlibe) 
Tiszaháton, hát persze, hogy Tiszaháton. 
„…Ami nem volt épen oly rég 
Valahol a Tiszaháton…” 
Élt egy… 
Kopogás, két rövid egy hosszú…. erre az eladó elhall-
gat és odakapja a fejét, majd vár: három hosszú kopo-
gás. 
ELADÓ: Búj be! 
A barát érkezik.  
BARÁT: 
Azt hittem, hogy hamarabb bezártok. … Mi van raj-
tad? 
ELADÓ 
Mi lenne? Öltöny. Te is igazán megtisztelhetnéd a 
szentestét azzal, hogy rendes ruhát húzol.  
BARÁT 
(végig néz magán) Mi bajod van a gönceimmel? (a 
kokárdára mutat) És az, mi? 
ELADÓ 
Mi bajod van a kokárdámmal? Azért ilyen kopott, mert 
még a Bem szobornál a Petőfi körös tüntetésen visel-
tem, és megfogadtam, hogy soha nem cserélem le egy 
újabbra, ha cérnává foszlik, akkor se. 
BARÁT 
Nem tűnt fel, hogy december 23.-a van? 
ELADÓ 
Mivel 3-kor már töksötét van – amit akkor se fogok 
megszokni, ha én leszek a Svéd Miniszterelnök – vala-
hogy feltűnt. …Meg ne szólalj! Igen, (a barátját utá-
nozva:) az is rémlik, hogy mikor viseltünk otthon ko-
kárdát. De most itt vagyunk, és én úgy döntöttem, 
hogy nekem minden ünnep Nemzeti Ünnep. 
BARÁT 
Komolyan? A karácsony? Jézus születése? 
ELADÓ 
Miért ne? Biztos ott is volt egy szabadságharcos emig-
ráns, És tuti ő robbantotta ki a balhét. 
BARÁT 
Ezt meg hol olvastad már megint? Komolyan mon-
dom, neked az ment az agyadra, hogy itt nincs cenzúra. 
ELADÓ 
Azt olvasok, amit akarok. 
BARÁT 
Te tudod! … És az megvan már, mit fogsz szavalni? 
ELADÓ 
Figyelj! (elkezdene szavalni) „Arany János: A…” 
BARÁT 
(közbevág) Már megint a Walesi bárdok? Mindenkinek 
tele van a hócipője, hogy másról se tudsz beszélni eze-
ken a kultúresteken, mint a zsarnokokról…  
ELADÓ 
(indokolatlannak tűnően elkapja a vizet:) Hányszor 
mondjam még, hogy arról a versről azt hittem, hogy 
rövidebb lesz. 
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BARÁTNŐ 
(az eladóhoz:) Na? Megvan az eredmény? 
ELADÓ 
(ha lehet, még jobban elkomorul) Meg van, hogy az a 
kékeres, szopott gombóc fejű, romlott-dinnyeagyú szibé-
riai ég szakadna rá vagy nyolcvanszor. 
BARÁT 
Milyen eredmény? 
BARÁTNŐ 
(büszkén:) Csináltunk egy házi felmérést... 
ELADÓ 
(ő fejezi be a lány helyett a mondatot) …hogy megtud-
juk: miért szopták be Kádárék amnesztia hazugságait a 
„hazatelepülés pártiak”. 
BARÁT 
És miért? 
ELADÓ 
Mert honvágyuk van. 
BARÁT 
(gúnyosan felkiált) Aztakú-u-ú…! Bocs! Aztafrancba!!!  
(túlzó gesztussal összecsapja a tenyerét) Apám! Hogy 
erre eddig senki nem gondolt egész Európában?! Nincs 
jobb dolgotok, mint ilyen marhaságokkal foglalkozni, 
mikor még sehol nem állunk a holnapi karácsonyi party-
val? 
ELADÓ 
Nem ez a baj. Az a baj, hogy szinte mindenkinél ugyanaz 
okozza a honvágyat. 
BARÁT 
És mi jött ki, miben nyilvánul meg az a fene nagy ma-
gyar honvágy?  
BARÁTNŐ 
Ne szemétkedj már vele! Abban reménykedtünk, hogy 
valami olyan, ami helyett majd kitalálunk mást, ami eny-
híti a honvágyukat. 
BARÁT 
Az én honvágyam tárgya Szukics Magdi köldöke, de 
nyugi, maradok a „nem haza települők között”, mert van 
egy olyan balsejtelmem, hogy azóta szült a Rajnák elv-
társnak két gyereket és már nem olyan az a köldök, mint 
azon a Sztálin városi építőtáborban, azon az andalítóan 
szúnyogfelhős Duna parti éjszakán volt. 
BARÁTNŐ 
Hülye. 
BARÁT 
Én is azt mondom. minek szül egy ilyen jó nő gyereket 
annak az ostoba Rajnának, ahelyett, hogy kijött volna 
velem az Északi tengerhez romantikázni. … Ne röhögj! 
Komolyan beszélek, a jeges víz konzervál. 
BARÁTNŐ 
(az eladóhoz) Mi jött ki? Mit hiányolnak a legjobban? 
ELADÓ 
A kaját. 
BARÁTNŐ 
Az jó. Akkor már tudjuk, hogy mire költse a Klub a kará-
csonyi keretet. Beszerezzük bármi áron, amit a legtöbben 
kívánnak. Mondtad nekik? 
ELADÓ 
Ez a baj, hogy mondtam. Valamivel rá kellett venni őket, 
hogy rendesen válaszoljanak a kérdéseimre. 
BARÁT 
Mi itt a baj? Tettünk annyi szívességet annak a Stock-
holm –i nagykereskedőnek, hogy nem fog pár koronán 
kukacoskodni. 
ELADÓ 
Tettünk. Ez nem pénzkérdés. 
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BARÁT 
Igen, és miért? 
ELADÓ 
Mert az a címe, hogy „Egy mondat a zsarnokságról” 
Nem 50, nem 25, nem kettő, hanem egy. 
BARÁT 
(röhögve:) De a Walesi bárdokat akkor se szavalhatod 
el a karácsonyi ünnepen. 
ELADÓ 
Nyugi! (újra szavaló pózba vágja magát:) „Arany Já-
nos: A fülemüle.” 
BARÁT 
Te tényleg nem vagy normális. 
ELADÓ 
Miért? Ez egy kedves, ártatlan vers egy nagy magyar 
költőtől. 
BARÁT 
Ártatlan? 
ELADÓ 
Persze, hogy az. Figyelj!  
(szaval:)  
„Élt egy gazda: Pál barátom, 
S Péter, annak tőszomszédja; 
Róluk szól e rövid példa. 
Péter és Pál (tudjuk) nyárban 
Összeférnek a naptárban, 
Könnyű nekik ott szerényen” 
Megárulni egy gyékényen…” 
(más hangon, „kiszólósan”:) 
… Mi ezen a provokatív? 
BARÁT 
Nem azt mondtam, hogy provokatív. De most már 
biztos vagyok benne, hogy nálad ez is az lesz. Hogy is 
folytatódik ez az ártatlan versike? „Hanem a mi Péter-
Pálunk háza körül mást találunk…” Hm?  
ELADÓ 
Zenebonát, örök patvart, 
Majd felfordítják az udvart; 
Rossz szomszédság: török átok, 
S ők nem igen jó barátok. 
BARÁT 
Erről beszélek, apafej. A normális emberek ilyenkor 
szórakozni akarnak, és ünnepelni. Nem azt, hogy a 
fejükre olvassák, mekkora marhák. … Jó, hagyjuk! De 
nem engem fognak ezek után Peterson Sanyikának 
hívni. 
Kopogás, a szokásos jel. 
BARÁT és ELADÓ EGYSZERRE: Búj be! 
BARÁTNŐ:  
Sziasztok. Te meg miért hordasz karácsonykor kokár-
dát? És ha már olyan hülye vagy, hogy ezzel tiszte-
legsz a megváltó születésnapján, akkor azt miért nem a 
bal oldaladra teszed, Peterson? 
BARÁT 
(röhögve) Megmondtam. 
ELADÓ 
Nem érdekeltek. Nem fogom szégyellni magam, mert 
egyesekkel ellentétben bennem még van némi nemzeti 
öntudat. 
BARÁTNŐ 
(a baráthoz:) Ennek meg mi baja van? (az eladóhoz:) 
Nem azért kell szégyellni magadat, mert magyar vagy, 
hanem azért mert azt se tudod, hogy miért viseltek 
kokárdát Petőfiék. 
ELADÓ 
(savanyúan) He-he-he. ….  



BARÁTNŐ 
Hát akkor? Csak fel tudja hajtani az alapanyagokat egy 
ünnepi vacsorához. 
ELADÓ 
Nem tudja. Megpróbálta. 
BARÁT 
Ott követted el a legnagyobb hibát, öregem, hogy nem 
rám bíztad a dolgot. Add meg a számát, majd én beszé-
lek vele! 
Az eladó minden remény nélkül átad egy telefonszámot, a 
barát tárcsáz a pultban lévő telefonon. 
BARÁT 
(svédül) Jó estét kívánok, én…. Hogy mi? … Elnézést, 
téves kapcsolás. God kväll, jag är...va? förlåt felnummer  
gu kvell, ja er...vá?  fölót, felnummer (leteszi a telefon-
kagylót) Mit szórakozol? Ez a Stockholmi Börtön száma. 
ELADÓ 
Te kérted. 
BARÁT 
Svensont letartóztatták? Mibe keveredett? 
ELADÓ 
Az a jó kérdés, hogy „Mibe kevertük?” 
BARÁTNŐ 
Ne marhulj már! Nem tartóztatnak le egy élelmiszer 
nagykereskedőt, csak mert piros paprikát, vagy savanyú 
káposztát akar nagy tételben beszerezni a barátainak. 
ELADÓ 
Azért nem is. 
BARÁT 
(gyanakodva:) Mi jött ki azon a felmérésen? 
ELADÓ 
Mákos guba.  … (megvárja, míg a másik kettő felfogja) 
Pon-to-san. Kereskedelmi mennyiségű kábítószer alap-
anyagot rendeltünk Svensontól, hogy enyhítsük a kör-
nyék magyarságának honvágyát egy kis mákos guba 
vacsorával. 
BARÁT 
És én még azt hittem, hogy a Szukics Magda feszes ido-
mainál nincs reménytelenebb vágyálom egy külföldre 
szakadt magyar számára. 
9.  hangjel,  „És én még azt hittem, hogy a Szukics Mag-
da feszes idomainál nincs reménytelenebb vágyálom”  4. 
track (KARÁCSONYI DAL)  
13. jel  9. KÉP KI 
10. HANG JEL  (hirtelen leáll, ahogy KIMENTEK A 
SZÍNRŐL) (KARÁCSONYI KI) 
NARRÁTOR 
Hát igen, akkoriban még nem a Túró Rudi volt a legérté-
kesebb anyaországi valuta. Ez után a jelenet után már 
talán jobban érthető, hogy a Pöttyös Rudi gyártója miért 
vezette be a piacra pár éve a Mákos Túró Rudit. …. Min-
denestre, bár jó páran éltek a Magyar Kormány által fel-
kínált lehetőséggel, és hazatelepültek, sokan maradtak, 
de még többen jöttek az évek során, és mindig voltak 
olyanok, akik a változó időkben is életben tartották a 
Lundi Magyar Kulturfórumot.  
(itt is pár fotó a kivetítőn pár ismer művészről, akik meg-
fordultak Lundban)  
14. jel  10. KÉP 
(70-es évek fellépő I.) 
15. jel  11. KÉP 
(70-es évek fellépő II.) 
16. jel  12. KÉP 
(80-es évek fellépő ) 
…Ahogy enyhült a diktatúra, úgy lett egyre szorosabb a 
kapcsolat az anyaországgal. Számos művész érkezett 

Budapestről és Magyarország különböző tájairól 
Lundba, hogy egy-egy felejthetetlen estével ajándékozza 
meg tagokat. Majd a történelem megint közbeszólt, … 
17. jel  13. KÉP 
(falurombolás) 
Először a Chausescu-rezsim magyarellenes politikája 
űzött ide megannyi magyart, majd pár évre rá, olyasmi 
történt, amire korábban még gondolni se mert egy ma-
gyar se. Se itt Lundban, se a Duna-Tisza közén, de sehol 
a nagyvilágban. 
18. jel   
14. KÉP 
 
(RENDSZERVÁLTÁS) 
Géza érkezik a kezében a hangszerével, tipikusan ’90-es 
évekbeli ruhában (kötött pulóver, színes zakó, márvány-
farmer J ),., és előadja Cseh Tamás Illegalitásban című 
dalát. 
19. jel  14. KÉP KI – MIKOR GÉZA KIMEGY 
NARRÁTOR 
A kommunisták nem vonultak ugyan illegalitásba, de 
most már legálisan lehetett utazni bármikor az anyaor-
szág és Lund között. Ez mindent megváltoztatott. Rá-
adásul a technika fejlődése is közelebb hozta a magyar 
kultúra minden szegmensét. 
A technika megkönnyíti az életünket, ám egy olyan kor-
ban, amikor minden felgyorsul, és többé vagy kevésbé 
szinte minden tevékenységünk az internethez köthető, 
akkor jóval nehezebben mozdulunk ki otthonról a sza-
bad időnkben. Egy ilyen korszakban, főleg annak az 
elején enyhén szólva nem könnyű feladat időről időre 
összerántani az embereket egy kulturális rendezvényre. 
És igen, az ilyen korszakokban általában nemcsak cé-
gek, szakmák, foglalkozások szűnnek meg, hanem gyak-
ran a legnemesebb hagyományokkal rendelkező szerve-
zetek is. Nem az egyik pillanatról a másikra, hanem szép 
lassan. Az érdeklődés hiánya miatt. Szerencsére, vagy 
talán nem is a vakszerencsének köszönhetően a Lundi 
Magyar Kulturfórum-nak sikerült elkerülni ezt a véget. 
Hogy miért? Nézünk meg most ezt az utolsó jelenetün-
ket, ami nem konkrétan Lundban játszódik, hanem 
„csak” egy hasonló, egy elképzelt svéd településen. --- 
és ahogy ilyenkor mondani szokták: „minden valós sze-
mélyekkel vagy eseményekkel való hasonlatosság csak a 
véletlen műve vagy eseményekkel való hasonlatosság 
csak a véletlen műve” 
4. JELENET 
11. hangjel,  „vagy eseményekkel való hasonlatosság 
csak a véletlen műve”   5. track (SZINEZD ÚJRA)   
20. jel  15. KÉP 
(ÜRES TEREM ZÁSZLÓVAL) 
a kivetítőn egy helyi stílusú kultúrház előadó terme. két-
nyelvű felirattal. piros fehér-zöld zászlóval: „1848 már-
cius 15  . TISZTELET A HŐSÖKNEK” Respekt för 
hjältarna 
Egy régi fejhallgatót és egy walk mant- hordó nőt lá-
tunk, aki elpakolgatja a rendezvény nyomait,.. 
12. HANG JEL  (hirtelen leáll, ahogy RITA BEJÖN A 
SZÍNRE) (SZINEZD ÚJRA KI) 
… miközben énekel, ami viccesen hat, mivel csak ő hall-
ható, a kíséret csak az ő fülébe üvölt. „A mezők útját 
járom én, / A gyárak súlyát hordom én. / Bárki vessen 
követ rám: / Ez itt az én hazám.” 
NŐ: 
Na, jó. De melyik? (nevet a magának mondott poénján) 

Észreveszi, hogy telefonon hívják. (egy 10 évvel 
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ezelőtti nyomógombos Ericson) 
NŐ: 
Szia, Szilvi! Mióta rezegsz a zsebemben? …  Bocsi. 
….Igen, ép a Petőfi Dzsembori nyomait próbálom 
eltüntetni …. Ne is mond! Megint úgy kongott a te-
rem, mint Pesten az Ázsia Center karácsony után.  …. 
(nevetve, évődve:) Nem bujkál semmi a hangomban, 
ha lenne valaki, akkor se kötnék mindent az orrod-
ra…. Persze, megnézem, cuki vagy! … De közben ne 
tedd le! El kell mondanod, milyen az idő nálatok. …. 
(elindul kifele, távoztában halljuk a hangját:) Hol 
vagy? Buszon? Mit mondtak be? Milyen megálló? 
„Bazilika?” Várj! Ne segíts: 9-es busz. 
Egy férfi érkezik, mikor a nő kilép a színről, a másik 
irányból, miközben ő is telefonál, ős is egy régi nyo-
mógombossal, de Nokiával.  
FÉRFI 
Nem, Lajos bácsi, nem direkt hagytam itt azt a nap-
lót…. Jó, akkor   
„tagsági könyvet” ….Nem szóltál, hogy hozzam el. 
Mond meg Teri néninek, hogy egy félóra és otthon 
vagyok. … (nevet ) Nem. Nem az elnökségi jelöltedet 
bámultam egész este, hanem a nagyszerű műsorotokat 
figyeltem.  (nevet)   Igen, Teri néni, egy igazi kerítő, 
és nem, én tényleg nem tudok jól hazudni.… (közeben 
keresgél) Biztos, hogy itt van ez a könyv? Én itt ne 
látok semmit.. … Jó, megnézem az asztal alatt is.  
Mikor lehajol az asztal alá, a nő pont akkor érkezik 
vissza, és tovább takarít, majd újra elkezd egyre va-
dabbul énekelni, mert azt hiszi, hogy egyedül van. A 
férfi mosolyogva nézi. A nő, már táncol, és mikor for-
dul, akkor látja meg, hogy ott áll közvetlenül előtte a 
jól szórakozó férfi. 
NŐ 
Mióta állsz itt? 
FÉRFI 
Elnézést! Már itt se vagyok. Várnak. Csak valami 
tagsági naplóért küldtek vissza. 
NŐ 
Ki? A Lajos bácsi?  
FÉRFI 
Igen, ő. Én vagyok az unokaöccse. 
NŐ 
Tudom 
FÉRFI 
(széles mosoly) Tényleg? 
NŐ 
Nem. Hazudtam. Ez a két dilim van: szeretek magam-
ból hülyét csinálni, és szeretek rögtön utána jóképű, 
pofátlan idegeneknek hazudozni. 
A férfi felnevet. 
NŐ 
Örülök, hogy jól szórakozol. …(előveszi az összepa-
kolt cuccok közül a naplót, és átadja) Tessék. 
FÉRFI 
Köszönöm. 
Csönd. Egészen közel állva nézik egymást. 
NŐ 
Hogy tetszik Svédország? Csak a napokban érkeztél, 
nem? 
FÉRFI 
Szóval, mindent tudsz rólam. Nem gondoltam volna, 
hogy az öreg ilyen pletykás. 
NŐ 
(pikírten) Pedig, jobb, ha beletörődsz: egy ilyen hely 
miatt hagytad ott Magyarországot: mi itt így élünk. 

Mindenki mindenkit kibeszél, nincs is más dolgunk.  
Csönd, a férfi egy kicsit hátrébb lép. 
NŐ 
Bocs. Csak egy kicsit ki vagyok. 
FÉRFI 
Az előbb nem úgy láttam.  
NŐ 
(zavarba jön) Mindegy. 
FÉRFI 
Az este miatt? 
NŐ 
Nem érdekes. 
FÉRFI 
Pedig egész jó volt. 
NŐ 
Elég rosszul hazudsz. 
FÉRFI 
Ezt már mástól is megkaptam. De tényleg nem volt olyan 
szörnyű. Tök jó fellépőket szerveztetek.  
NŐ 
Akik többet nem jönnek még egyszer. Rémálom lehet 
ilyen üres nézőtérnek produkálni magukat. 
FÉRFI 
Ez most így jött össze. 
NŐ 
Nem mondta a nagybátyád, hogy egy ideje már szinte 
több a szervező, mint a vendég? 
FÉRFI 
De mondta, és azt is, hogy át kellene kéne már vennie tőle 
a fiataloknak a stafétát. 
NŐ 
(felnevet) Szóval, nem azért bámultál az egész műsor 
alatt, mert tetszem, hanem csak Lajos bácsi kért meg, 
hogy segíts rám sózni az elnökségi tagságot. 
FÉRFI 
(nevetve) Ha így lenne, már rábeszéltelek volna.  
NŐ 
Hát nem vagy az szerény típus. 
FÉRFI 
A szerény fiúkat szereted? 
NŐ 
Sose tudnál rábeszélni. Még arra se, hogy komolyan bele-
gondoljak. 
FÉRFI 
Ha legalább arra ráveszlek, hogy belegondolj, eljössz ve-
lem vacsorázni? 
NŐ 
Nem azt mondtad, hogy indulnod kell? Tudod: „várnak”, 
meg ilyenek. 
FÉRFI 
Egy perc alatt rábeszéllek. 
NŐ 
(nevet) Kizárt.  
A férfi határozottan, de mosolyogva két széket szembe állít 
egymással, játékosan megfogja a nő kezét, és leülteti ma-
gával szembe, majd elindítja a stopperóráját a mobil tele-
fonján.  
NŐ 
Tetszik, hogy szereted a lehetetlen küldetéseket. 
FÉRFI 
Ne már! Teljesen egyértelmű, hogy a szíved szerint ezt a 
kultúrfórumosdit nyomnád egész nap. Csak el kellene 
határoznod magad. 
NŐ 
Az nem elhatározás kérdése. Már évek óta mindenkire 
megpróbálják rásózni, hogy vezesse a klubbot. Azért nem 
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vállaltuk el, mert nincs semmi értelme. 
FÉRFI 
Nem úgy nézel ki, mint aki úgy gondolja, hogy semmi 
értelme. 
NŐ 
Itt voltál! Láttad! Az embereket már nem érdekli a politi-
ka, meg a politikai üldözöttek, se a magyarkodás.. Akit 
meg érdekel, az megnézi a neten. Te lejöttél volna, ha 
nem a nagybátyád kér meg rá? 
FÉRFI 
Őszintén? Nem. … De te magadtól jöttél. … És itt ma-
radtál. 
NŐ 
Az mindegy. Én már teljesen más miatt vagyok Svédor-
szágban, mint az öregek. 
FÉRFI 
Mint ahogy azok a magyarok is, akik eljönnének, ha 
másfajta programokat szerveznétek. nem hiszem, hogy 
nem gondoltál még rá. 
NŐ 
Ők nem én vagyok.  
FÉRFI 
De jobban ismered őket, mint Lajos bácsi. 
NŐ 
Ez nem ilyen egyszerű. ennek az egyesületnek megvan-
nak a hagyományai. 
FÉRFI 
Mi bajod a hagyományokkal? Azok csak arra valók, 
hogy tudd: az emberek igenis megtöltik a termet, ha azt 
kapják, ami nekik fontos. Azokat a programokat, amik 
neked fontosak. Neked, mi a fontos? 
NŐ 
Hát nem a rég halott hősök, hanem a családom, a gyere-
keim, és az, hogy megmaradja… (hirtelen elneveti ma-
gát)  Holnap este 7-kor végzek, és az olasz kaját szere-
tem. 
FÉRFI 
(széles mosollyal) Nagyon nemzetietlen. 
NŐ 
De ha nem hozol Túró Rudit, semmi esélyed. 
FÉRFI 
És ha most is van nálam? (elővesz pár Túró Rudit) 
Nevetnek. Csók. 
13. hangjel,  „nevetnek, csók”  NULLÁRÓL LASSAN 
FELHANGOSODIK 5. track (SZINEZD ÚJRA)   
14. HANG JEL  (hirtelen leáll, ahogy KIMENNEK A 
SZÍNRŐL) (SZINEZD ÚJRA KI) 
21. jel  15. KÉP KI 
NARRÁTOR: 
Szóval, napjainkra a Lundi Magyar Kultúrfórum szerepe 
megváltozott, de csak annyira, amennyire a világ válto-
zott körülöttünk. Ennek a klubnak a legfontosabb hagyo-
mánya az, aminek a megszületését is köszönheti: az 
„ellenállás”. Akkoriban a tagok a politikának, a kommu-
nistáknak, a diktatúrának álltak ellent, ma annak, hogy 
elszigetelődjünk, annak, hogy ne veszítsük el azokat az 
értékeket, amik összekötnek minket. Ezért lett mára a 
Lundi Magyar Kulturfórum egy gyerekközpontú, család-
barát klub, ahova jó hazajönni. Hogy most változásról és 
nem megszűnésről beszélünk, mindez az alapítás óta 
eltelt idő összes elnökének,  .…………    .…….…..-nek, 
.…………    .…….…..-nek, .…………    .…….…..-nek, 
és .…………    .…….…..-nek, az elnökségi tagoknak és 
természetesen a helyi magyar közösség minden tagjának 
köszönhető ….  

 

      15. HANG JEL  „helyi magyar közösség minden tagjá-
nak köszönhető” 6. track (MAGYARORSZÁG ALAP)   
       22. jel  16. KÉPI JEL: VIDEÓ: SZÖVEG A MONI-
TORON 

 
NARRÁTOR ZENE ELKEZSÉSEKOR MÉG FOLY-
TATÓDIK: 
Mert 60 év után is ugyanazok a Kultúrfórum céljai: segí-
teni a tagokat abban, hogy svéd állampolgárként, mégis 
büszkén tartozzanak a magyar közösséghez, és ápolják 
annak kulturális örökségét.  
 
…majd Adri érkezik mai ruhában (mikrofonnal a kezé-
ben), és elkezdi énekelni a dalt, a többi szereplő bekap-
csolódik, majd reményeink szerint a refrénre a nézők is. 
23. jel  16. KÉPI JEL KIKAPCSOLÁS 
A szám végén, meghajlás, taps,  
 

Vége  
 
 

A FeR Produkcióról  
www.ferprpdukcio.hu 

  
A csapat legrégebbi magját a korábbi Új Reneszánsz Szín-
ház színészei alkotják. Nevét e színház egyik alapítójáról, 
Fejes Ritáról (FeR) kapta a nevét, áthallással a fair szóra, 
mely valóban minden tekintetben egyik törekvésük minden 
területen. Interaktív produkcióinkkal és emberismeret tudást 
fejlesztő krimi játékaikkal váltak ismertté a céges rendezvé-
nyek területén itthon és már külföldön is. A csapat 2013-ban 
6 díjat nyert a Los Angelesi Nemzetközi Web Sorozat Fesz-
tiválon Chaplina boldogságpirulái c. vígjáték sorozattal. 
Korábban Angliában angol játszották a nagyközönségnek 
Molnár Ferenc: Az Ördög és Christopher Hampton: Ember-
barát c. drámáját. Ma a csapat harminc színésszel egyedi 
színházi és filmes felkéréseken is dolgozik megszokott elő-
adásai mellett. 
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Och nu har jag genomskådat 
 
Och nu har jag genomskådat mig själv. 
Och nu har jag avslöjat genomskådandet. 
Och nu har jag genomskådat avslöjandet. 
Och nu har jag återigen avslöjat ... 
och genomskådat och avslöjat ... 
och genomslöjat och avskådat ... 
(in infinitum ad libitum) 
 
Käre Peer, det finns många lökar. 
 
 
 
És most átláttam magamon 
 
 
És most átláttam magamon. 
És most lelepleztem az átlátást. 
És most átláttam a leleplezést. 
És most lelepleztem… 
és átláttam és lelepleztem 
és leláttam és átlepleztem 
(in infinitum ad libitum) 
 
Drága Peer, sok hagyma van. 
 
 
Fångad 
 
 
Fångad 
i säkerheternas rävsax. 
 
Klämd som en brottsling 
mellan två godtagna alibin. 
 
Pressad intill försvinnande 
mellan mina två säkerhetsmarginaler: 
den utåtvända och den inåtvända. 
 
Och si, det befanns att mitt blod var vitt. 
Det inte ens fläckade det glättade papperet. 
 
 
Fogva 
 
Fogva 
a biztonság rókacsapdájában. 
 
Két jóváhagyott alibi közé szorítva 
akár egy bűnöző. 
 
Eltűnésig préselve  
két biztonsági határvonalam között: 
a kifele forduló meg a befele forduló.  
 
És lám úgy találtatott, hogy vérem fehér vala. 
Foltot sem hagyott a fényes papíron.  
 

 
  

Anna Greta Wide,  
diktsamlingen: Kyrie 
 
 
Jag är till förtvivlan led 
 
Jag är till förtvivlan led på obestämda pronomen. 
Någon. Någonting. Någon Annan. Någonting Annat. 
 
Själens evinnerliga stammande pubertet. 
Som om jag aldrig blev mogen att säga denne och han. 
 
Som om jag aldrig blev mogen att nämna honom vid namn. 
 
A kétségbeesésig beleuntam 
 
A kétségbeesésig beleuntam a határozatlan névmásokba. 
Valaki. Valami. Valaki más. Valami más. 
 
A lélek örökösen dadogó pubertáskora.  
Mintha sosem értem volna meg arra, hogy mondjam emez 
és ő. 
 
Mintha sosem értem volna meg arra, hogy a nevén nevez-
zem őt. 
  
Ögonen låter sig bländas 
 
 
Ögonen låter sig bländas, 
öronen låter sig smickras. 
Huden låter sig smekas. 
Näsan låter sig kittlas. 
 
Men: 
— Nej, säger tungan, detta är ofrisk föda — 
hit, källvatten, och skölj rent! 
 
Jag ville, min själ hade smakorgan. 
 
 
A szem enged a káprázatnak 
 
A szem enged a káprázatnak 
A fül enged a bóknak 
A bőr enged a simogatásnak 
Az orr enged a csiklandozásnak 
 
De:  
— Nem, ez egészségtelen eledel, mondja a nyelv — 
ide vele forrás víz, moss tisztára! 
 
Én akartam, a lelkemnek voltak érzékelő szervei. 
 
 

Lőrinczi Borg Ág-
nes versfordításai 

XXII 



 
 
Anna Greta Wide,  
 
 1920 december 4-én szüle-
tett Göteborgban, meghalt  
1965. augusztus 28-án 
ugyanott.  
Hans W Löwgren. CD-
lemezt készített 1996 av 
Peer Music stúdióban ver-
seiből. 
 
 
 

 
 
 

Könyvei: 
 
1942 – Nattmusik 
1944 – Orgelpunkt 
1955 – Dikter i juli 
1956 – Broar 
1960 – Kyrie 
1964 – Den saliga osäkerheten 
1989 – Dikter (i urval) 
Díjai: 
1956 – Eckersteinska litteraturpriset 
1956 – Boklotteriets stipendiat 
1963 – Deverthska kulturstiftelsens stipendiat 

 
 
 
 
 

Edith Irene Södergran 1892-ben szüle-
tett Szentpéterváron, és Raivolában halt meg 1923-ban. 
Södergran a mai skandináv fiatalság körében talán legnép-
szerűbb, tragikus sorsú, de annál termékenyebb költőnő. 
Verseit borús hangvétel jellemzi, mely feltehetőleg keserű 
élettapasztalataiból táplálkozik. 
A Svédországtól elcsatolt finn területek, és az Orosz Biro-
dalom határán nevelkedve számos hatás érte, mely költé-
szetét befolyásolta. A svéd expresszionizmuskiemelkedő 
alakja, műveiben számos – Oroszországból érkező –
 modernista hatás is fellelhető. Már egészen fiata-
lon tuberkulózist kapott, és fiatal éveit a gyógyulás remé-
nyében utazgatva töltötte el. 
Művei 
Dikter (Versek) 1916. 
Septemberlyran (Szeptemberi költemények) 1918. 
Brokiga iaktagelser (Tarka szemlélődés) 1919. 
Rosenaltaret (Rózsaoltár) 1919. 
Framtidens skugga (A jövő árnyéka) 1920. 
Tankar om naturen (Gondolatok a természetről) 1920. 
Landet som icke är (A nem létező ország) 1925. (Halála 
után adták ki.) 

 
 
ESTI VERS  
Mitől rettegek? Vagyok a végtelen egy része. 
Vagyok a mindenség nagy erejének egy része, 
egy egyedülálló világ a sok millió világban, 
egy elsőrendű csillag, mint melyik utolsónak alszik ki. 
Diadal az élet, diadal a lélegzés, diadal a létezés! 
Diadal érezni az idő hideg áramlását az erekben 
és hallani az éj csendes folyamát 
és állni a hegy tetején a nap alatt. 
Napon járok, napon állok, 
csak napról tudok, semmi másról. 
 
Idő – te átalakító nő, idő – te pusztító nő, idő – te varázsnő, 
Újabb ármányokkal jössz, ezer cselfogással tennéd létem 
olyanná 
mint egy magszem, mint egy feltekeredett kígyó, mint egy 
szikla a tenger közepén. 
Idő – te gyilkos nő – távozz tőlem! 
Keblem színültig feltölti a nap fenséges mézzel 
és mondja: egyszer minden csillag kialszik, 
de égni mindig félelem nélkül égnek. 
 
 

Edith Irene Södergran  
 
AFTONDIKT 
 
”Vad fruktar jag? Jag är en del utav oändligheten. 
Jag är en del av alltets stora kraft, 
en ensam värld inom miljoner världar, 
en första gradens stjärna lik som slocknar sist. 
Triumf att leva, triumf att andas, triumf att finnas till! 
Triumf att känna tiden iskall rinna genom sina ådror 
och höra nattens tysta flod  
och stå på berget under solen. 
Jag går på sol, jag står på sol, 
jag vet av ingenting annat än sol. 
Tid – förvandlerska, tid – förstörerska, tid – förtrollerska, 
kommer du med nya ränker, tusen lister för att bjuda mig en 
tillvaro 
som ett litet frö, som en ringlad orm, som en klippa mitt i 
havet. 
Tid – du mörderska – vik ifrån mig! 
Solen fyller upp mitt bröst med ljuvlig honung upp till 
randen 
och hon säger: en gång slockna alla stjärnor, 
men de lysa alltid utan skräck.” 
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Jársz-e rendszeresen kiállításokra? Serkente-
nek-e vagy inkább gátolnak az alkotásban? 
Természetesen járok kiállításokra. Mindenképpen motivá-
lóak és gondolat ébresztőek, sokszor merítek belőlük ihle-
tet. De nem csak a kiállítás, hanem a színház, az opera és 
balett, a klasszikus- és könnyűzenei koncert, az irodalom, a 
művészfilm, az építészet és a design is inspirálóan hat rám. 
Mindent látni vágyok.  
Ha valaki felkérne, elkészítenéd-e a portréját? 
Igen, többször került már erre sor, de ez elég nehéz feladat. 
Határokon táncoló folyamat, mivel kicsit mindenki más-
hogy látja magát a tükörben. Mást lát magában szépnek.  
Ne titkoljuk, már a második verskötetet illusztrálod a felké-
résemre. Elfogadnád-e mások megkeresését is? 
2016-ben az a megtiszteltetés ért, hogy én illusztrálhattam 
Gaál Zoltán és Kovács katáng Ferenc – Hegyek egymás 
között című csodálatos verseskötetét. A Cenk-hegy és a 
Tokaji-hegy párbeszédét. Most pedig már készülnek az új 
kötethez a Feketeügy-folyó és a Bujdosi tó grafikái tűhegyű 
tusfilccel. Ezúton is szeretném megköszönni a lehetőséget 
és természetesen nagyon szívesen vennék újabb felkérése-
ket. 
Hogyan éled meg a „művészi” létet? 
Az egyéni alkotó folyamatom az irodalommal kezdődik, a 
zenében fokozódik és a festészetben teljesül ki. E három 
kerek világot teremt a szavak, a dallamok és a képi eszkö-
zök segítségével.  
Mit jelent számodra a művészet? 
Létszükséglet, önkifejezés, fájdalomcsillapító és lélekbal-
zsam. Olyan belső egyéni terápia, amely a lélekben feszülő 
kérdésekre kutatja a válaszokat, amelynek célja a megnyug-
vás, a boldogság és a lelki harmónia megtalálása. 
             

A beszélgetést lejegyezte Kovács katáng Ferenc  
 
A mellékelt tusrajzok a Gaál Zoltán, Kovács katáng Ferenc 
Hegyek egymás között c. verskötet illusztrációi.) 
 

* 
ARANY JÁNOS PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉS 
 Azért szeretem Arany Jánost mert... című pályázat nyerte-
sei a következők: 
1. Trencsényi Diána Oslóból 
2. Nádasdy Farkas Irén Oslóból 
3. Névtelen pályázó Budapestről  

 * 
 

Trencsényi Diána  
1987-ben született Nyíregyházán. A Budapesti Gazdasági 
Főiskola - Nemzetközi Tanulmányok szakán, mesterkép-
zésben végzett 2011-ben. 2013 óta él Norvégiában, ahová 
tapasztalatszerzés, tudásbővítés, idegen kultúra megismeré-
se, nyelvtanulás, kalandvágy, szárnypróbálgatás céljából 
érkezett. Számára az irodalom, a zene és a festészet szoro-
san egybefonódik. Hat évig tanult zongorázni és gitározni, 
énekkarba is járt. A zeneszerzők közül leginkább Prokof-
jev, Csajkovszkij, Debussy, Chopin és Beethoven áll közel 
a szívéhez. A magyar költők közül József Attila, Arany, 
Pilinszky, Radnóti és Ady van rá nagy hatással. Gyermek-
kora óta fest, rajzol, de csak az utóbbi években foglalkozik 
ezzel komolyabban. Hieronymus Bosch, Dalí, Frida Kahlo 
és Pushwagner hat rá inspirálóan. 
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Mióta rajzolsz és festesz? 
Mindig is rajzoltam. Gyerekkorom óta. Az egyik kezemben 
kanál, a másikban ceruza lehetett.  
Ki adta a kezedbe a rajzceruzát? 
A szüleim. Amikor kiskoromban egy-egy fontosabb esemé-
nyen próbálták lekötni a figyelmemet. Papír, ceruza – rajzol-
jál kislányom – és bevált.  
Kik indítottak el? 
Édesapám is fest, többek között rajzszakos tanári diplomát is 
szerzett. Tele volt a házunk képekkel, festményekkel. Való-
színűleg ott szívhattam magamba a művészetek iránti szerete-
temet, a festékek szagát, a színek világát. Emlékszem milyen 
jó volt gyerekként lemenni a műterembe, és lopva-lesni, ami-
kor Édesapám festett.  
El tudnád-e képzelni, hogy csak a művészetnek élj? S ha igen, 
mi akadályoz ebben, s mit teszel azért, hogy álmod valóra 
váljon. 
Abszolút. Ez az álmom. Mindig is tudtam, hogy ez az én 
utam, de az élet úgy hozta, hogy messzire kerültem tőle. Vi-
szont az utóbbi időben komolyan foglalkozom ezzel. Köny-
veket illusztráltam, elsajátítottam a digitális festészet techni-
káit, belekóstolhattam a tervezőgrafikába, kipróbálhattam a 
graffitizást vászonra, de főleg portrékat festek akrillal, olajjal 
vagy akvarellel. Oszlóban jelenleg öt étteremben festek, dí-
szítek; reklámtáblákat, ablakokat, falfelületeket. A 2017-es 
budapesti Sziget Fesztiválon az Agora program keretein belül 
egy hétig festhettem – mint művész – az ArtZone területén, 
amely óriási élmény volt. Mindemellett folyamatosan alko-
tok, és újabb terveket, célokat állítok magam elé.  
Vannak-e példaképeid a festészet terén? Említenél esetleg egy 
magyart és egy külföldit? Kérlek indokold is meg. 
Sok példaképem, inspirálóm van, nehéz választani, de ha ki 
kell ragadnom közülük kettőt akkor legyen Munkácsy Mihály 
és Frida Kahlo.  
 „Tudtam hogy festő leszek, s ennek a gondolatnak éltem.” A 
rendkívüli tehetségű Munkácsy Mihályra igazan büszkék 
lehetünk, mi magyarok. Lehetőségem volt megcsodálni Deb-
recenben a Déri Múzeumban a Krisztus-trilógiáját (A trilógia 
első két darabját Munkácsy 1886-87-es amerikai útja során 
John Wanamaker vette meg, aki hosszú ideig philadelphiai 
áruházában mutatta be a műveket. A család tulajdonából 1988
-ban kikerült alkotások ma kanadai, illetve magyar-amerikai 
tulajdonban vannak. Az Ecce Homo-t 1914-ben Déri Frigyes 
vásárolta meg, aki 1930-ban az általa alapított debreceni Déri 
Múzeumnak ajándékozta a művet. A trilógia első két darabja 
letétként került haza a múzeumba, ahol a három festményt 
1995-ben első alkalommal állították ki együtt. – a szerk. 
megj.).  
Frida Kahlo művészetére kiható élete igazán inspiráló a szá-
momra (Apai nagyszülei Magyarországról települtek ki Né-
metországba, és Frida apja, Guillermo (Wilhelm) Kahlo fény-
képész innen érkezett Mexikóba, ahol első felesége halála 
után elvette a spanyol-indián (mesztic) származású Matilde 
Calderón y Gonzálezt. Négy lányuk született, Frida volt a 
harmadik, aki gyermekparalízis, majd egy baleset miatt egész 
életére kiható sérüléseket szenvedett. Kínzó fájdalmait gyó-
gyítgatta festményeivel, melyek magányát, viharos házassá-
gát, vetélését, gyermektelenségét, szörnyű testi és lelki sebeit 
rejtették. „A szenvedély az a híd, amely eljuttat a fájdalomtól 
a változásig.” Művészete szenvedéstörténet. Önarckép fest-
ményei mindegyikére ezt írta rá: „hogy ne felejts el..” Férje, 
Diego Rivera a korszak legismertebb mexikói művésze volt.  

Trencsényi Diána rajzai 
interjú 
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Kovács katáng Ferenc és 
Kunszenti - Kovács Dávid 



(Riksutställningar). 
A Red Dot Design Award a legjobb a legjobb 2017. Palotai 
Gábor - állatkert illusztrációk. 
A Red Dot Design Award a legjobb a legjobb 2017. Poszter-
design. Palotai Gábor - Állatkert 
Red Dot Design Award 2017. Plakáttervezés. Contempo 
aukciók. 
Német Formatervezési Díj 2018. Nomináns. Poszter-design 
svéd kiállítás ügynökség (Riksutställningar). 
Német Formatervezési Díj 2018. Nomináns. Plakáttervezés 
Linda Rampell "The Shopmodern Condition" című könyvé-
hez . 
Red Dot Design Award 2016. Posztertervezés svéd kiállítás 
ügynökség (Riksutställningar). 
Red Dot Design Award 2016. Plakáttervezés a Linda 
Rampell "The Shopmodern Condition" könyvéhez . 
Svéd Könyvművészeti Díj 2016. Erik Videgård-szel szembe-
nézve a Mennyországban. Natur & Kultur . 
Red Dot Design Award 2016. Terméktervezés. Thriller 
(együttműködés Anna Kraitz-szel). 
Svéd design díj, aranyérmet. Svenska Designpriset 2015. 
Könyvtervezés. Erik Videgård-szal szemben a mennyen. 
Natur & Kultur. 
Stockholm City kulturális díja. 2015. 
Német Formatervezési Díj 2015 Nominee. Plakáttervezés. 
Hegedű és csellóverseny Berwaldhallenben. 
Német Formatervezési Díj 2015 Nominee. Rekord hüvely. 
Oddjob - Live in Bremen. 
Német Formatervezési Díj 2015 Nominee. Vállalati és már-
kás design. A Mobil Kiállító Laboratórium. 
Red Dot Design Award 2014. Plakáttervezés. Hegedű és 
csellóverseny Berwaldhallenben. 
Red Dot Design Award 2014. Rekord hüvely. Oddjob - Live 
in Bremen. 
Német Formatervezési Díj 2014 Nominee. Plakáttervezés. 
Reflex építészek. 
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Palotai Gábor (született 1956. november 29-én) svéd- 
magyar tervező, művész , grafikus és tipográfus. 1981-től 
Svédországban él Stockholmban.1956-ban született Buda-
pesten, ahol MA fokozatot szerzett grafikai tervezésben, a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Magyar Tudományos 
Akadémia Iparművészeti). Stockholmban a Királyi Képző-
művészeti Egyetemen (Royal Institute of Art) (1981-1983) 
és a Beckmans College of Design (1983-1984) folytatta 
tanulmányait. 2002 óta az Alliance Graphique 
Internationale (AGI) tagja., amely egyesíti a világ vezető 
grafikusait. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tisztelet-
beli professzora. 
Műfajokat átívelő módon dolgozik mind a művészetben és 
a formatervezésben. Stúdiója működik Stockholmban. A 
vizuális kommunikáció területén széles körbe tevékenyke-
dik: a vállalati vizuális identitás, a csomagolásterv, logók, 
piktogramok, kiállítási tervezés, webdesig
(honlaptervezés), animáció, illusztráció, fotózás, plakátter-
vezés, albumborítók, tipográfia, könyvtervezés és textilter-
vezés. 
Munkái számos nemzetközi díjat nyertek. Több saját önál-
ló művészeti könyvet tervezett és publikált, köztük a 
Maximizing the Audience (Ginko Press 2000). 111 Posters 
(Gestalten Verlag 2006) ami tipográfián alapuló plakátmű-
vészetét mutatja be, elsősorban a kulturális intézmények 
számára létrehozott alkotásokkal. Odysseus - A Graphic 
Design Novel (2007) című könyvében képekkel helyettesí-
ti a verbális szöveget. Az AM MU NA HI (2007) című 
könyvét a fotográfiájának szentelte.  
Díjak  
Német Formatervezési Díj 2018 győztes. Plakáttervezés 
Linda Rampell "The Shopmodern Condition" című köny-
véhez. Német Formatervezési Díj 2018 Különleges meg-
említés. Plakáttervezés. Svéd kiállítási ügynökség 
(Riksutställningar). A Red Dot Design Award a legjobb a 
legjobb 2017. Poszter-design. Svéd kiállítási ügynökség 

Palotai Gábor                grafikus 
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Európai Formatervezési Díj (ezüst) 2013. Poszter Reflex. Ref-
lex építészek. 
Red Dot Design Award 2013 Arculat Mobil kiállítási Lab. 
Svéd Utazás Kiállítás. Svéd kiállítási ügynökség 
(Riksutställningar). 
Red Dot Design Award 2012. Poszter-design Reflex. Reflex 
építészek. 
Red Dot Design Award 2012. Könyvajánlat Claesson Koivisto 
Rune , On Yellow. Skandium, London. 
Német Formatervezési Díj 2012 Névre. Vállalati tervezés. 
Svéd Utazás Kiállítás. 
Német Formatervezési Díj 2012 Névre. Svéd utazási kiállítás, 
éves jelentés. 
Német Formatervezési Díj 2012 Névre. Könyvtervezés. Linda 
Rampell: Freud és Skalpell. GPP. 
Német Formatervezési Díj 2012 Névre. Rekordlemez. Leuko-
cita . Esbjörn Svensson Trió . Az ACT cég. 
Német Formatervezési Díj 2012 Névre. Vállalati tervezés. 
Sollentuna Bevásárlóközpont. Steen & Ström. 
Red Dot Design Award 2010. Rekord ujj Leucocyte . Esbjörn 
Svensson Trió . Az ACT cég. 
Red Dot Design Award 2010. Könyvtervezés: Freud med 
Skalpell av Linda Rampell . GPP. 
Red Dot Design Award 2010. A svéd kiállító ügynökség éves 
jelentése (Riksutställningar). 
Red Dot Design Award 2010. A Sollentuna Bevásárlóközpont 
üzleti tervezése Stockholmban. Steen & Ström. 
Red Dot Design Award 2010. A svéd kiállító ügynökség 
(Riksutställningar) vállalati terve . 
Német Formatervezési Díj 2009 Nevezési díj . Könyvtervezés. 
Működési szabályok. Ergonomi Design. 
Német Formatervezési Díj 2009 Nevezési díj . Könyvtervezés. 
Palotai Odysseus Gábor grafikai terv novellája. GPP. 
Red Dot Design Award 2007. Könyv design Palotai Odysseus 
Gábor a Graphic Design Novel. GPP. 
Red Dot Design Award 2007. A könyvtervezés funkciói. 
Különnapos (korábban Ergonomi Design). 
Red Dot Design Award 2005. A poszter tervezése Svédország-
ból készült. Svensk Form . 
Red Dot Design Díj 2003. OP Vodka. V & S csoport. 
Red Dot Design Award 2003. Könyvtervezés Palotai Gábor 
AM MU NA HI. GPP. 
Red Dot Design Award 2003. Könyvtervezés és DVD Palotai 
Gábor a közönség maximalizálása. GPP. 
A Golden Egg Award ( Guldägget ) 2006 (svéd kommunikáci-
ós ügynökségek) az Észtországi kiállítási poszter számára. 
Kolla (Design Award) 2000-2009 között kb. 6 különböző. 
Svéd Könyvművészeti Díj 1990 és 2013 között kb. 20 külön-
böző. 
Core International Design Award 2002 az OP Vodka tervezé-
séhez. V & S csoport. 
Kiváló svéd design díj 1985 és 2002 között kb. 25 különböző. 
KW Guller Stipendium, 1985. 
Kycklingstipendiet. 1985. 
Grafikai Biennálé Magyarországon, Békéscsaba. 1980. Külön-
leges díj. 
Kiállítások  
Works / Munkák 1976-1980. Galéria Neon, Budapest. 2017. 
Egyéni kiállítás. 
# Bartók. Ludwig Múzeum, Budapest. 2016. Csoportos bemu-
tató. 
Olvashatatlan tájak. Liget Galéria, Budapest. 2014. Egyéni 
kiállítás. 
AM MU NA HI. Képek az Amerikai Természettudományi 
Múzeumról. Hotel Skeppsholmen, Stockholm, 2014-2015. 
Egyéni kiállítás. 

Krimi. Textiltervezés bútorokhoz. Designgalleriet 
Kammakargatan, Stockholm. 2014-ben. 
Olvashatatlan minták. Hotel Skeppsholmen, Stockholm, 
2013-14. Egyéni kiállítás. 
Ränder, rytm, riktning. A skandináv múzeum (Nordiska 
Museet), Stockholm, 2013-14. Csoportos bemutató. 
Liget 30. Olof Palme Ház, Budapest. 2013. Csoportos be-
mutató. 
AM MU NA HI. Magyar Fotográfusház Mai Manó Ház-
ban, Budapest, 2008. Egyéni kiállítás. 
Odüsszeusz. Röhsska Iparművészeti Múzeum, 2007. 
Egyéni kiállítás. 
Odüsszeusz. C3. Kulturális és Kommunikációs Központ, 
Budapest, 2007. Egyéni kiállítás. 
Moszkvai Biennálé 2005. Csoportos bemutató. 
Európai Design Biennálé, London Design Múzeum , 2003. 
Csoportbemutató. 
Dissonanzia, Milano, 2003. Csoportos bemutató. 
Skandináv design a mítoszon kívül / Berlin, Milano, Gent, 
Prag, Budapest, Koppenhága, 2003-2006. Csoportos be-
mutató. 
Svédországban, a londoni Múzeumban , Los Angelesben, 
NYC-ben tervezték . 
Vision Image and Perception, Műcsarnok / Kunsthalle 
Budapest , Csoportkiállítás. 
Svéd a Design, NYC, 2005. Csoportos bemutató. 
Galleri Gauss, "den svenska tristessen", csoportos kiállítás, 
Stockholm 1986. 
Palotai Gábor: Szőnyegek és fotók. Röhsska Iparművészeti 
Múzeum, 1993. Egyéni kiállítás. 
Svéd acél. Liget Galéria, Budapest. 1990. Egyéni kiállítás 
Peternák Miklóssal együtt. 
Wunderbaum. Liget Galéria, Budapest. 1987. Egyéni kiál-
lítás Peternák Miklóssal együtt. 
Galleri Linjen, Västervik. 1986. Egyéni kiállítás. 
Fotohuset, Göteborg. 1986. Egyéni kiállítás. 
Skandináv fotózás. Kunstmuseum Düsseldorf (most Múze-
um Kunstpalast ), 1986. Csoportbemutató. 
Hellas. Liget Galéria, Budapest. 1986. Egyéni kiállítás 
Peternák Miklóssal együtt. 
Sötét világos, fehér árnyékok. Gauss Fotografiskt Galleri, 
1985. Egyéni kiállítás. 
Atelier des Maitres, Párizs. 1985. Egyéni kiállítás Peternák 
Miklóssal együtt. 
Konstnärshuset, Stockholm 1984. Egyéni kiállítás. 
Galleri Gauss, Stockholm 1983, Palotai Gábor, "The store-
room silverprints", egyéni kiállítás. 
Actuell Művészeti Galéria, Stockholm, 1981. Egyéni kiál-
lítás. 
Művei láthatók: 
A Bibliothèque Nationale de France , Párizs ritka könyv-
gyűjteményében 
A Red Dot Design Múzeum gyűjteményében, Essenben  
A Stockholmi Nemzeti Múzeum gyűjteményében  
A Göteborgi Röhsska Iparművészeti Múzeum gyűjtemé-
nyében  
A C3 - Központ kulturális és kommunikációs alapítványá-
nak gyűjteményében, Budapesten. 
A dán Művészeti és Formatervezési Múzeum gyűjtemé-
nyében , Koppenhágában. 
Graphic Design Museum ( Museum of Image ) Beyerd 
Breda, Breda. 
A Kungliga Biblioteket gyűjteményében (Svédország 
Nemzeti Könyvtár), Stockholmban. 
Az Orosz Állami Könyvtár gyűjteményében , Moszkva. 



Könyvei:  
A közönség maximalizálása (The Book) Gingko Press (2000) 
ISBN  978-91-973912-3-8 , C3 Galéria 
A közönség maximalizálása (Animált könyv). Palotai Gábor 
Kiadó 2000 ISBN  91-631-0594-2 
Linda Rampell : Állatkert. Palotai Gábor Kiadó (2000) ISBN  
978-91-630-9945-8 
Linda Rampell: Designatlas. Palotai Gábor Kiadó (2002) 
ISBN  91-631-3399-7 
Palotai Gábor AM MU NA HI. Amerikai Természettudomá-
nyi Múzeum . Palotai Gábor Kiadó (2002) ISBN  978-91-631
-2757-1 , Magyar Fotográfiai Háza Mai Manó Házban 
Kód. Lars O Ericsson és Linda Rampell. Palotai Gábor Kiadó 
(2003) ISBN  91-631-4276-7 
Claesson Koivisto Rune : A modellek. Palotai Gábor Kiadó 
(2005) ISBN  978-91-631-6650-1 
Odüsszeusz. Palotai Gábor grafikus tervújsága. Palotai Gábor 
Kiadó (2007) ISBN  978-91-631-6651-8 
Palotai Gábor: 111 Plakátok. Gestalten Verlag (2007) ISBN  
978-91-976557-0-5 Die Gestalten Verlag 
Linda Rampell: Designdarwinismen. Palotai Gábor Kiadó 
2007 ISBN  9789197655712 
Linda Rampell: Freud med skalpell. Palotai Gábor Kiadó 
(2008) ISBN  9789197655729 
Linda Rampell: Designatlas. Kérhet. Palotai Gábor Kiadó 
(2013) ISBN  978-91-637-3973-6 
Palotai Gábor: Állatkert. Palotai Gábor Kiadó (2017) ISBN  
978-91-639-2433-0 
 

  
 

A RED DOT DÍJ MAGYAR NYERTESE 
2016-BAN 

 
A Red Dot díjat általában nem kell bemutatni azoknak, akik 
érdeklődnek a kortárs design iránt. Az egyik legrangosabb 
nemzetközi elismerést jelenti, ha valaki megkapja az esse-
niDesign Zentrum „piros pontját”, és munkája szerepelhet a 
Red Dot Design Museum éves kiállításán. 
A beküldött pályamunkák száma minden alkalommal megha-
ladja a 10.000-et, és csak töredékük lesz végül díjazott a há-
rom kategória valamelyikében. Idén is a termékdesign, a de-
signkoncepció, és a kommunikációs design területéről kerül-
tek ki a legjobbak. Utóbbi kategória kiemelt, Red Dot: Grand 
Prix nyerteseiről korábban már beszámoltunk, most pedig 
lássuk az idei kiírás magyar díjazottjainak, Palotai Gábornak 
és Pákozdi Rebekának a munkáit! 
 
Kivételes módon Palotai Gábor már tavaly is három Red Dot 
díjatvihetett haza Essenből, és idén sincs ez másképp – sőt, 
nem három, de négy „piros pontot” is kapott. A tervezőgrafi-
kusként és art directorként is dolgozó designer a modern, 
geometrizáló formanyelvet értelmezi újra kísérletező kedvű 
munkáiban. A Swedish Exhibition Agency-nek tervezett 
2016-os plakátjait is Red Dot-tal ismerték el, a mostani soro-
zata pedig Best of the Best kiemelt díjat kapott. A plakátok a 
svéd ügynökség éves beszámolóját egészítik ki vizuális meg-
oldásokkal. Ezek a “grafikai szobrok” a szimbólumok színei-
nek és rétegekeinek egymásra vetítésével érzékeltetik a felfe-
lé és lefelé történő mozgást, amely az ügynökség munkájá-
nak dinamizmusát fejezi ki. A grafikák formai alapját az in-
tézmény logójának elemei; a négyzet és a vessző képezik. 
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Az itt látható művészplakátok a “Zoo” című könyvvel pár-
huzamosan készültek, amelyek új és szokatlan kísérletet 
tesznek az állatkertben élő állatok megjelenítésére. A kiad-



ványban az embert is beleszámolva nagyjából 30 állatfaj jele-
nik meg absztrakt ábrázolásban. A grafikák fekete-fehérje 
kontrasztban áll az állatvilágról alkotott színes képeinkkel; a 
testek éleit pedig, mintha az épített környezet ejtette volna 
rabul, miközben összetett mintákat alkotnak a plakátokon. A 
zsűri véleménye szerint kiemelkedő az a mód, ahogyan az 
állatok elveszítik figuratív részletgazdagságukat, mégis köny-
nyen felismerhetőek maradnak akár távolról is. A zsűri szin-

tén hangsúlyozta a felhasznált papír textúrájának szépségét és 
a hozzá kapcsolódó tapintás élményét.  
 
A „Zoo” könyvben szereplő illusztrációk és a plakátok külön-
külön is Red Dot: Best of the Best elismerésben részesültek. 
A plakátsorozat a budapesti Contempo aukciós ház új logójá-
val játszik. A kis “t” és “p” meghosszabbításával önálló grafi-
kai mintákat hoz létre a tervező. A grafikák kibillentik a nézőt 
megszokott olvasási rutinjából, mivel a logó néha a bal olda-
lon, néha a jobbon, néha pedig középen tűnik fel. 

(DESIGN, GRAFIKA2017-11-08 DESIGNISSO) 
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valamit, a gyereket, az unokát, a múltat, a gyerekkort, a férjet, 
az Istent. És nem tudnak magukra nézni, nincs tükör csak keret. 
Mert a tükör magukban van. A múlt.  És egy ottfelejtett boros-
pohár odavonz, szaglászni a semmit, vagy a valakit.  
Kié lehet? Van ott még valaki? Vagy senki nincs?  
A képen jellegzetesen fekszenek, állnak, ülnek a tárgyak. Kicsi 
életjelek. Az összegyűrt rongy a földön, a székre rakott ruha, 
kis hokedliszerű asztalon csipkeszerű terítő. Egy öregasszony 
házából. Egy öregasszony hite, vetetlen ágya, tónusai. Briliáns 
látlelet. És a kép levágott szélei, tudatosan nem mutatják totál-
ban a pillanatot, amiben egy létanyag, életkorszak, és egy egész 
élet benne van.  
Más képek pedig valami apokaliptikusságot éreztetnek. Lehet, 
játszik velünk a festő, lehet, ki akar lökni minket önmagunkból, 
„konforzónaromboló” képek ezek. Ez a dolguk, köszönjük 
nekik, hogy fájnak, hogy sajognak, hogy a végletességet hirde-
tik, hogy milyen nevetségesen irracionálisan, esendőek va-
gyunk, esetlen formák az életünk festményén, érzelgős, ma-
gunk elé bambulás az egész életünk. Amiben a gyerekkor és az 
öregkor a legmegrendítőbb, a legőszintébb. A legzártabb keret.  
A sírkertben a sírok, mint ormótlan villanyszekrények a tájban. 
Mindenki névtelen. Szürke. Csak a fák zöldellnek. Rendíthetet-
lenül, a világ végeztéig.  
És a kisleányok, bakfisok felkelnek reggel rózsaszín álmaik 
hálóingjeiken, színes ruháikon, szivárvány vágyaik, és öltözte-
tik a korhadt fákat, és rácsodálkoznak a csupasz, fekete, foghí-
jas, színtelen világra. És megterítik ünnepnek az asztalt, a na-
pokat, bújócskáznak, játszanak, fürkészik a világot. Élnek.  És 
így születünk újjá, és oldozza fel bennünk a halált egy képsoro-
zat, ami felénk lő, és eltalál, megsebez, és bekötöz, megállni 
kényszerít kicsit, a semmi szorongásában. És mi lehetne több 

ennél, mint néha átélni, 
átérezni, hogy miből, hon-
nan, hogy és hová. Felten-
ni egy kérdést, konvex 
vagy konkáv? - 
 
selyemszárnyak – 
(Az anya –Zsombori 
Erzsébet, Zsimbi 
 
Kicsi batikolt álmok, ma-
dártestű vágyak, haran-
goznak-e rorátéra benned? 
Kicsi kolibri vágyaidat 
rejted, képre, keretbe, 

selyemre, és gyönyörködtetni vágysz. 
Harmónia, és a romlatlan természet, nem albatroszi, nem cset-
lik meg botlik, kitárt szárnyú, éhes szemek, szabad akaratok, 
belesnek az ablakon, felkavarják az avart. Kicsi szinesztéziák,  
hangjegyek, szinkópák, színkópiák. Felborzolt tollú hangje-
gyek, megszelídített formák, felsejlett kottavágyak, játszd, el, 
hogy pillangó, madár, tulipán. Hogy gólya repült a gólyára, 
hogy van újjászületés, a fészkeket nem dúltál fel, hogy lakják, 
pedig már maholnap november, mindenszentek, halottak napja, 

Nagy Zsuka 

konvex, konkáv(lét)síkidomok,  
(tér)
csendek, 
hiátusok - 
 
(a lány) – Mayer 
Hella 
 
Azt mondják, hogy a 
konvex az, amiben el 
lehet bújni, a konkáv 
az, amiben nem. 
Ezek a képek nem 
akarják, hogy meg-
bújunk bennünk, 
hanem azt akarják, 

hogy valaki és valami kibújjon belőlük. És valami 
szinkronitás mindig ott hagy a képeken valami pici sík-
idomot, valami kitöltetlen teret, valami nyomasztó űrt, 
oda nem illő formát, alakot. És ez ki-és bezökkent minket, 
a lány, Mayer Hella világába. A költészetben azt mond-
ják, az is a mű fontos része, amit elhallgatunk, nem mon-
dunk ki, úgy komponáljuk meg a művet, hogy az legyen 
inkább jelen, ami nincs, és ezt az hozza létre, ami van, 
azok a szavak, sorok, trópusok, alakzatot. Ahogy nézem 
Mayer képeit ez jut eszembe, és mindig az üres térre fóku-
szál először a szemem, aztán a körötte lévő szín-tér fog 
meg.  A kép metafizikai része kerül elém, aztán a 
„cselekvő”, epikus rész. Aztán jövök rá, hogy egy tudatos 
koncepcióban vagyok benne. Ezek adnak stílus, erőt, 
egyediséget a képeknek.  
Hol egy csillárt, hol egy háromszöget, egy kört, egy tete-
met, egy borospoharat, egy, a térbeli hálózatban nem 
szimmetrikus, nem harmonikusan elhelyezett alakot, figu-
rát kapunk. Lógnak a térben, vagy felkenve egy házfalra, 
kilóg a lábuk a bokor alól. Rácsok, kapuk, kegytárgyak, 
kivágott fa a ház előtt, egyedül egy téren a térben, a teme-
tőben, élet és halál, sírkövek tetemek, kisleányok, az élet 
forgása, abszurditása, nyomasztó végtudatban is kicsi 
gyermekded boldogság. Élethalálmetszetek. Az alakok, 
formák nyugvópontjai a „tájképeknek”.  
Mint egy nyomasztó rossz álom, egyedül a világban. Mint 
egy valós szocioreality-szociófetmény.  Kilépve a metafi-
zika légteréből egy irreális világba, ami így reális. Elha-
gyatott világ, ahol a kislány mégis elindul, mondjuk a 
boltba vásárolni. Egy temetőparkon át, állattetemeket 
hagyva maga után. 
Van itt valaki? Keresd a „hibát”, az oda nem illőt. –Igen 
suta megfogalmazás. – De néz meg a képet és érteni 
fogsz. És én közben látom magam előtt mindkét nagy-
anyám, ahogyan néznek maguk elé, és várnak, valakit, 

Anya és lánya —   
képek Kolozsvár-Budapest- Stockholm virtuális tengelyén 
 
Nemrég  jelentős képzőművészeti kiállítása DAB Klub: Énhozzám is benézett a karácson” mutatkozott be a debreceni 
közönség előtt Zsombori Erzsébet és a lánya Mayer Hella, folyóiratunk munkatársa. Műveik számos írót és költőt ih-
letett meg, akiknek szép szavakkal megfogalmazott dicsérete elhangzott a kiállítás megnyitóján, illetve  gépiratokban 
olvasható volt és emelte az esemény színvonalát.  Alább Nagy Zsuka írását közöljük. 

XXX 



játszd el a kicsi batikolt álmot, madártestű vágyat, haran-
goznak az őszi tájban, rozsdás kis bakelitek a levelek, 
játszik a kéz alatt az ecset, és selyemhernyók közé fest 
színeket. – Gömbvillámszerű pitypangban – 
Kicsi élet, fújd el, hogy messze menjenek, kezd el, hogy 
szárnyra kapjanak, minden így kezdődik el, és minden 
ide száll vissza. A természetbe. Mindenképp. Minden 
kép. Minden kicsi selyemszárny. Felborzolt, kíváncsi, 
összerezzent, szabad. Madár. – 
vilia 
Krisztus vére, borospohár, 
öreg néne karácsonya. 
sárga padlószönyeg a hiány, 
mamuszban szorongó csönd 
a semmi.  
 
vérzik 
vigyázz, hová szaladsz, 
az erkélyről figyel egy vad, 
labdának használja a napot, 
hogy csalogasson, játsszon 
veled, hogy lásd, nem labda az, 
ami után szaladsz, csak vérzik a bokor. 
 
gyerekkor 
az ember életének koronáját, törzsét 
vágják, fűrészelik az évek, 
csak egy elhagyott fatest az utcán az emlékezet. 
felfestett gyerekkor várja a falon át, a nagyanyját, 
de ez már régen nem az a ház, se vályog, se fakerítés. 
itt már csak a gyökér él a földben, azon az utcán, ahol 
kinőttem. 
őszi sláger 
arcodon sárga matricák, kicsi tisztásba ragadt szemtá-
jék.  
a szád körül a csokimáz fekete firka, kimegy a vonalból,  
és észre sem veszed.  hogy tudsz ilyen gyerek lenni,  
és egyszerre ilyen öreg.  
 
valamiben hinni kell. szól,öreg harang.  
disk jockey az Isten, pultján felteszi idő korongjára a 
bakelittájat, 
alt, meg basszus, kikevert színek, összezavar ez az ősz, 
hová foroghat? eddig romlást hozott csak. 
megáll, karcol, csúszik, kattog, recseg, 
a van egy  pillanat alatt volt lesz. 
mit is vár az ember, nagy bála szívébe mindenféle 
érzést besöpör a szeptemberi szél. sárga matrica, 
ragadt szemtájék. tekerd meg a volumét,( és táncolj.) 
 
/jaj, de ki hiszi el neked? hogy te vagy az (igazi)?  
és én kinek higgyem el?/ 

MAYER HELLA 
 
Születtem 1976-ban Kolozsváron. 1987-ben Magyarországra 
költöztem. 1994 óta felváltva Magyarországon és Svédország-
ban élek. 
 
TANULMÁNYOK 
1996 és1999 között a  stockholmi Gerlesborgsskolanban tanul-
tam képzőművészetet. 
1999-ben kezdtem tanulmányaimat a Magyar Képzőművészeti 
Egyetemen festő szakán. Mesterem Szabados Árpád volt. 2006
-ban diplomáztam. 2006 és 2009 között az OctogonArt Galéria 
művésze között voltam, 2009-től 2014-ig a Várfok Galéria 
Spiritusz Szekciójának tagja voltam. 2015 óta Zsombori Erzsé-
bet festőművésszel, édesanyámmal együtt a Zsimbi Studió Ga-
lériát működtetjük. 1998 és 2000 között három alkalommal 
elnyertem a "Konstens Vänner i Djusholm" ösztöndíját vala-
mint a Gerlesborgsskolan i Stockholm ösztöndíját 1999-ben. 
Festményeim megtalálhatóak a Kovács Gábor gyűjteményben 
és Kiss Tamás gyűjteményében. 
 
 
EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK 
2002 
-Újlipótvárosi Pince-Galéria, Budapest. "Klorofil" 
2002 
-Szófiai Magyar Intézet, Bulgária 
2006 
-Octogonart Galéria, Budapest. "Álomba zárt terek" 
2008 
-Octogonart Galéria, Budapest. ”Krimi az autóparádén (és 
egyéb katasztrófák)” 
2011 
-Spiritusz Galéria, Budapest. ”Traumák” (Jahoda Réka festő-
művésszel) 
-Magyar Ház, Stockholm. 
2012 
-Ericsson Galéria, Budapest. 
2014 
-Magyar Nagykövetség, Stockholm (Zsombori Erzsébet festő-
művésszel) 
2015, 2017 
-Zsimbi Studio Galéria, Budapest 
2017 
-Jósa András Múzeum, Nyíregyháza (Zsombori Erzsébet festő-
művésszel) 
-MTA DAB Klub, Debrecen (Zsombori Erzsébet festőművész-
szel) 
 
CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK 
1999 
-Galleri Oden, Stockholm. "10-e 3-or" 
2002 
-Cadre Rouge Galéria, Budapest. "Tiszta szívvel" 
2003 
-Cadre Rouge Galéria. "MINI" 
-Ericsson Galéria, Budapest 
-Tátra Galéria, Szentendre (Zsombori Erzsébet festőművésszel 
és Rozsnyai Béla szobrászművésszel) 
-Nedkovitch Ház, Plovdiv, Bulgária 
-Bartók 32 Galéria, Budapest 
-V. Kis Magyar Performansz és Nehéz Zenei Fesztivál, Szent-
endre. 
"Gátlástalan Tisztaság, Speciális Bizonytalanság" 
2006 
-MKE, Barcsay Terem. "Best of Diploma" 
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-KOGART Ház, Budapest. "Friss – Mánia: A szen-
vedély kötelez" 
-KOGART Ház. Téli Szalon 2006 
-Körzőgyár. Karácsonyi Szalon 
-Műcsarnok. Plug – kortárs művészeti vásár 
-Brüsszeli Magyar Intézet. "Friss – Mánia: A szenvedély 
kötelez" 
2007 
-Mű-Vész Pince (Platán Galéria), Budapest. Szabados osz-
tály kiállítása 
-Virág Judit Galéria (Mű-Terem), Budapest. "A független 
festmény" 
-Veszprém, I. Lovassy László Gimnázium. ”Start!” – Kiállí-
tás Kiss Tamás gyüjteményéből 
-Ericsson Galéria, Jubileumi kiállítás, Budapest. 
-Az Octogonart Galéria vendégszereplése a Holdudvarban. 
“Vegyes ízelítö” (Horváth Dániellel, Csató Józseffel és Bor-
sos-Lőrincz Lillával) 
-Octogonart Galéria. ”Csoportterápia II.” 
-Tehénparádé. Budapest, Győr, Siófok, Debrecen, Pécs 
2008 
-Párizsi Magyar Intézet, Párizs (Duliskovich Bazillal, 
Verebics Katival és Verebics Ágival) 
-Galéria 19, Budapest. ”Meghökkentő mesék” 
-Platinoum Group, Budapest. ”Tér-kép, kép-tér”. Válogatás 
Kiss Tamás gyüjteményéből 
-Octogonart Galéria. ”Szezon” 
-Az Octogonart Galéria vendégszereplése a Holdudvarban. 
“Parkszínpad” 
-KOGART Ház. ”Re:Friss 2004-2007” 
2009 
-Liljevalchs Konsthall, Stockholm. ”Vårsalongen” (Tavaszi 
Szalon) 
-FKSE Galériája, Budapest. ”Recruit”- a Stúdió új tagjainak 
kiállítása 
-AKKU, Budapest. ”Urbanscape” 
-Várnegyed Galéria, Budapest. ”Tarka Barka” 
2010 
-Spiritusz Galéria, Budapest. ”Tiszta szesz” 
-Várfok Galéria, Budapest. ”Impulso” 
-Műcsarnok, Budapest Art Fair a Spiritusz Galériával. 
2011 
-Spiritusz Galéria, Budapest. ”Mozgásban” 
-Spiritusz Galéria, Budapest. “Macskakő” 
-ART Placc, Tihany, a Spiritusz Galériával 
-Art BLOKK, Budapest, a Spiritusz Galériával 
2012 
-Reök Palota, Szeged. ”Kontrasztok vonzásában” – A Vár-
fok Galéria művészeinek csoportos kiállítása 
-Art Market, Budapest. A Várfok Galéria Spiritusz szekció-
jának tagjaként. 
-Art Placc, Tihany. 
-Art BLOKK, Budapest. 
-Galéria 19, Budapest. 
2013 
-Kultúrkúria, Budapest. ”F.F. 2013” – Szabados Árpád di-
ákjainak kiállítása 
- Galéria 19, Budapest. 
2014 
- Galéria 19, Budapest. 
- Kempinski Galéria, Budapest. Álom és képzelet. Váloga-
tás a KOGART kortárs gyüjteményéből 
2016 
-Vízivárosi Pincegaléria, Budapest 
2015-2017 
• Zsimbi Studio Galéria, Budapest 

KÖNYVILLUSZTRÁCIÓK 
Hegedüs Zsolt: Svédcsavar 
Tar Károly: Mesés közlekedés  
Tar Károly: Táncház 
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1. Egy tőről fakadt virágok szédületében keressük a magunk 
megismerésének módját, de nem találjuk, mert a szokások 
nem engedik, hogy magunkban vájkáljunk. Fáj ez nekünk, 
embereknek. Így aztán pótcselekvésként másokban vájkálunk, 
nekik fájjon, miközben igazságnak mondjuk, ha barátainknak 
jót, ellenségeinknek rosszat teszünk. Szókratész mondta ezt, 
és Polemarchos elhitte. Ó, hányszor voltam én is Pole-
marchos! És dühös elszántsággal kerestem a mindig ádáz el-
lenséget, szigorú bírája voltam az igazságtalanoknak, az 
igazságtalanságnak. Úgy gyomláltam ezeket véresre sebesült 
kézzel, mint anyám, amikor sűrűn kövezett udvarunkon 
szitkozódva irtotta a gazt, és a gazt is lebíró, szépségével min-
denhova betolakodó, mindent beborító, a macskakövek között 
is viruló, több színben is pompázó, húsos dísznövényt, 
valamiféle árvácskát, amiknek erdejét késsel és körömmel is 
nehéz volt gyökerestül kipiszkálni (ezért neveztük körömvirá-
gnak) a nem tudom miért, mindig tisztának óhajtott udvar 
talajából. A szép is lehet unalmas és hazug. És a szép 
hazugságok, akár udvarunk élősdi virágai, minden évben 
megtöbbszöröződnek, mert az igazságtalanságok magvait 
szerteszórja a szél. Magam is az értetlenség keresztjén szen-
vedve, sehogy sem értem, hogy az igazságok gondolatfol-
yamaiban az olykor szép formásra csiszolt, keménységükkel 
biztató alapköveket is miként képes ellepni, eltakarni, 
láthatatlanná tenni azt a sok szemetet, azt a sok ellocsogott 
félgondolat-burjánsereget vagy kicirkalmazott, kocsonyás, 
üres szóvirágot.  
 
2. Mintha örökké egyugyanazon körben forgolódnánk. Nem 
szabadulhatunk a sablonoktól, a beidegződésektől, amelyek 
évezredek óta követnek, csapdát állítanak, amelyekbe rendre 
beleesnek csoportok, csoportosulások, országok, földrészek. 
Valaki kitalálta, hogy rendet tart az étrendünkben: hétfőn 
köménymaglevest ettünk, kedden paszulyt vagy lencsét, 
szerdán káposztát, csütörtökön répát, pénteken mákos laskát, 
szombaton krumplifőzeléket és vasárnap húst. Olykor persze 
meglepetés is akadt az étrenden, dinnye, sütemény, a ro-
konság ázalék ajándékai, hal, vadászzsákmány. A fél város 
ehhez hasonló étrendre rendezkedett be. Ezt nevezték polgári 
életmódnak.  Az ötlettelenség gyermekei voltunk. Okosaink 
és a hatalom terelgetett ide-oda kedve szerint. Vasárnapi is-
kolába, templomba, később gyűlésekre, kis csoportokba és 
röpgyűlésekre is, ahol kelletlenül, mert kényszeríthettek, 
hozzászóltunk valamely problémának nevezett kérdéshez. 
Mindig azt és úgy kellett tennünk, amit és ahogyan mások 
tesznek. Így lehettünk jók a világ szemében.  
 
3. A változó időben apránként felnőnek bennünk a különféle 
tudományok és kibokrosodik hasznuk is. Szíven ütünk mosta-
nában is mindent és mindenkit, akitől akarunk valamit, vagy 
akit élve-halva magunknak kívánunk. 
 

4. Nincs igazság, és Mátyás király előtt sem volt, tehát 
vele nem is halhatott meg az igazság, mert mindig is 
igazságok voltak, akkor megvilágosultságom azt sugall-
ta, hogy a Magasságos, az Egy, az Örök: Igazság. Így 
aztán kár acsarkodnunk egymás ellen, hiszen az igazság 
gyémántköve, a bölcsesség csodaszere nem nálunk van, 
hanem világunkon kívül. Ott kell keresnünk. És tapaszt-
alhatjuk, hogy jó úton járunk, amikor minden pillanatban 
istentagadóan fürkésszük a mikro- és a makrokozmoszt. 
Az emberi mértékkel mérhető igazság a jótett, amely a 
szeretet hajtása. A saját képességeinket, óhajtásainkat, 
vágyainkat és akaratunkat meghaladó erkölcs porhanyó 
földjéből apránként terebélyesedik mindenféle dolgaink 
fölé. Az iskolázott gondolat úgy fürkészi az igazságot, 
mint a plátói szerelem a csupán párokként egy-egy em-
bert, amely az elérhetetlen szépséget beborítva megóvja 
a gyönyört az elmúlástól. Noica figyelmeztet, hogy ne 
várjunk a filozófiától igazságtanítást. Kantra hivatkozik, 
amikor egy dologhoz egy igazságot rendel, és azzal a 
dologgal megfelelésben kell lennie a Nagy 
Vizsgálódónak. Valóságok léteznek, és ehhez mérten 
igazságok. Mit akarunk tehát mi megrögzött 
igazságkeresésünkkel? Semmi különöset azon kívül, 
hogy magunk alá szeretnénk rendelni a világot. Előbb 
közvetlen környezetünket, aztán a tóba dobott kő mintá-
jára hatalmunkat végtelenig szándékozunk gyűrűztetni. 
Bölcsességünk nem mindig tőke, amit tapasztalataink 
kamataival növelhetünk. A nagy tömeg mindig arra vár, 
hogy egyedei közül egyik-másik olyan meggyőzően 
érveljen bölcsességeiről, hogy azt ne kelljen lékeléssel 
bejuttatni az emberi agyakba, hanem csak úgy, mint 
örömteli szellemi orgiákon, a felszippantott kokain 
hatóanyagát, ehhez hasonló könnyedséggel úgy kell hat-
nia reánk, hogy magától értetődően alakítsa gondo-
latvilágunkat.  
 
5. Az ókori bölcsek tudták, hogy annyi az isten, mint 
mezőn a fűszál, és megszámlálhatatlanok az igazságok 
is. Honnan ez a sok beteg ember? Miként termett e föld 
ekkora Nárcisz-rengeteget? A csak önmagukat látók 
gyógyítására, a mértéktelen hatalomvágy ellenszereként 
teremtettük az Istent? A mi képünkre, de rajtunk kívül. 
Hogy lásson minket, és hogy mindent, de mindent meg-
bocsáthassunk magunknak.  
 
6. Beszippantom a ritkuló levegőt. Ízlelem, kóstolgatom. 
Mintha kevesebb volna benne az oxigén, az élet, a lélek. 
Magamban beszélek és sandán figyelem magam. Mögöt-
tesen szólok magamhoz is? Mélységeimbe pillantva 
miért szédülök? Hiszen bármikor „átírhatom” a velem 
történteket, ha másként kívánom újraélni őket. Ilyen 
 



formán tágíthatom a világom és tehetem végtelenné az 
időt.  
 
7. Nemcsak azon csodálkozom, hogy immár néhány száz 
éve nem a Bibliával bizonyítjuk a már mások által jó ideje 
feltalált igazságainkat, hanem a tudományok vaskos köte-
teire mutatunk, amelyek, ha nem is vetekedhetnek a Biblia 
tömörségével, olyan cáfolatokat tartalmaznak, amelyek 
tudathasadásossá teszik a maradi emberiséget. És így tör-
ténhet az, hogy konzervatív módon téblábolunk, de 
csökönyösen törtetünk a haladásnak képzelt és nevezett új 
világba. Magamon csodálkozom, az előhívott képekről fel-
horgadó tanulság kései megértése, elfogadása okán. Le-
hetnék okosabb? Nem, mert nem születtem tavalyi hónak.  
 
8. Örömtelen gyermekkoromban senki sem tanított 
szerelemre, olyan ez, mint a táj, ahova szüntelenül vágyunk, 
amit felfedezni vélünk egy dombhajlat ívében, a völgy 
patakjának kanyarulataiban, az erdők lombjának rajzola-
taiban, amikor sejtjük és magunk elé mormolva, ki is 
mondjuk, hogy ott minden nagyon ismerős, mintha már 
jártunk volna azon a vidéken, de valami apróság hiányzik 
felismerésünkből, amiért aztán, talán egész életünkben, 
folytatjuk a kutatást, szalmaszálat keresünk valami istentel-
enül nagy boglyában, mert kapaszkodnunk kell valamibe, 
hogy a félelem posványában fennmaradjunk, társra vág-
yunk, akihez illik  szavunk, mozdulatunk, ringatásunk rit-
musa és benső mágnesünk térereje is, amit 
megszorozhatunk a szerelmünktől való távolság felével, 
hogy olyan mágneses momentumban legyen részünk, amely 
a hiszterézis szabálya szerint hisztisen nő, hogy elemi ré-
szecskéinkig kötelékké rendeződjék bennünk a szerelem. 
Nem csiklandozott vidámsággal, szertelen jókedvvel, 
rikoltozva éltem meg ezt, amikor a féktelen közönséges-
ségekre is hajlamos az ember, hanem az észrevétlen 
sugárhatások titokzatos szelídségével. 
 
9. Amikor a nagy szerelőcsarnokban összerakták alka-
trészeimet, hímvesszőm vérellátásának indítógombját 
elfelejtették összekötni a szerelem érzelmi hálózatával. Így 
aztán az igen/nem feleletek végtelen sorában a plátói és a 
testi szerelem állománya két különböző könyvtárba került, 
és a fájlkereső program hibájából nekem már csak akkor áll 
fel, ha legalább gondolatban virtuális szkenneremmel leta-
pogathatom a nők különösen gömbölyded részeit, hogy a 
közösülés mindig rövidre szabott idejében mindenféle ob-
szcén képekben megjelenhessenek érzéseim szoftverében, 
ha már elmenteni, hibás programozásomból eredő fölöttébb 
izgatott állapotomnak betudhatóan képtelen vagyok. Ki érti 
ezt? Különös szerkezetek vagyunk, azt hiszem, 
javíthatatlanok, mint a háztartási gépek, amelyeket a leg-
kisebb hibáik felfedezésekor jobb rögtön kidobni, mint 
javíttatni, így ésszerűbb, így gazdaságosabb. De mert 
erősen konzervatív beállítottságú az Úr, akinek alkotásai 
vagyunk, ellehetünk még néhány évtizedet valamely elfele-
dett sarokban, ahol alig észrevehetően, egyre vastagabb 
rétegekben belep az unalom pora. 
 
10. A kereszténység legyőzte az ókort, mondom a Friedrich 
hangján. Könnyű ezt mondani, szólok szelíden: ő maga egy 
darab ókor, másodszor: konzerválta az antikvitást, har-

madszor az ókor tiszta korszakaival egyáltalán nem is állt 
harcban. Nem ellenvetésként, inkább biztatásként 
fogalmazom: mindmáig szenvedünk az emberi természet 
hallatlan zavarossága és tisztázatlansága miatt. A miatt a 
ravasz álnokság miatt, melyet a kereszténység hozott az 
emberekre. Meg tudom magyarázni: Az ókori kultúrától 
örökre elválaszt minket az, hogy alapja vált számunkra tel-
jesen roskataggá. A görögség kritikája ennyiben egyben a 
kereszténység kritikája is, hiszen az alapok a szellemhitben, 
a vallási kultuszban, a természeti varázslatban ugyanazok. 
Most még sok elavult lépcsőfok van, de már kezdenek 
összeomolni. Biztatom magam: számoljunk le az ókorral. A 
minket gyötrő hibákkal együtt túlságosan is függünk az 
ókortól ahhoz, hogy még sokáig szelíden kezeljük. A 
kereszténységgel együtt az ókort is eltakarítják majd. Most 
még nagyon közel van hozzánk, így bizonyára nem ítélhet-
jük meg igazságosan. A lehető legundorítóbb módon fel-
használták elnyomásra, támogatták a vallási elnyomást 
azáltal, hogy „műveltséggel” maszkírozták. De lehet, hogy 
nem mélyebb a keresztény etika, mint Szókratész. Végül 
azok a hatalmak – mondta – amelyek az ókort alkotják, a 
kereszténységben, mind a legnyersebb alakban, léptek 
napvilágra, nincs benne semmi új, csak mennyiségileg 
rendkívüli. A világi dolgok vonatkozásában a kereszténység 
az ókoriaknak épp a durvább nézeteit konzerválta. Mindez, 
ami a házasságban, a rabszolgaságban, az államban neme-
sebb, az nem keresztény, állapíthatjuk meg némileg ki-
zökkenve gondolatmenetemből. Kedvemre való összegezés: 
végeredményben minden vallás mégiscsak bizonyos fizikai 
feltételezéseken alapszik, amelyek már korábban jelen van-
nak,  és  magukhoz  idomítják  a  vallást;  a  kereszténységben 
például ilyen a test és a lélek ellentéte, a Föld mint a „világ” 
feltétlen fontossága, a csodás történés a természetben. Ha 
majd ellenkező nézetek válnak uralkodóvá, mint például a 
szigorú természeti törvény, az istenek tehetetlensége és 
felesleges volta és az a felfogás, hogy a lelki folyamat a 
legszorosabb értelemben véve testi – akkor ennek vége.” 
Kedvenc íróim – Dürrenmatt és Frisch –  jogászbarátját, 
Noll urat idézem szabadon: A hatalmat minden társadalom-
ban a középszerűek, a birtokon belül lévők, az alkotásra 
képtelenek gyakorolják. 
 
11. Kant szerint a filozófia építkező tudomány. Talán to-
rony? A tornyok, a szépek, a legmagasabbak, a 
terebélyesek, az eget szurkálók, a felhőket karcolók is, 
időnként összedűlnek, olykor lerombolják őket. De aztán az 
utánuk és az utánunk jövők új építkezésbe kezdenek. Hány 
ezer éve rakosgatjuk tégláinkat egymásra csökönyösen, 
izzadva, óbégatva, káromkodva. Mikor is volt az a tegnap, 
amikor valamelyik szőrős ősünk falrakásba kezdett? Azóta 
megszállottként rakjuk, csak rakosgatjuk, mindenféle hol-
mit egymásra halmozunk, hogy tornyokat emeljünk. „Exegi 
monumentum aere perennius.” És egyre mélyebbre nyúlunk 
mindenféle anyagért, történelemszilánkokért, hogy azok 
rakásain messzebbre láthassunk a jövőbe. Miféle jövőbe? A 
másokéba leginkább, mert a saját jövőnket elhessegetjük, 
hiszen abba csakis a magunk őszinte megismerésével 
nézhetnénk bele, ehhez pedig nincs kedvünk, mert ma-
gunkról még halálunk előtt, a jót csakis a jót, vagy az apró, 
lényegtelen semmiségeket kívánjuk tudni. Világunk csak 
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annyi, amennyi a története. A végtelen világban 
az egyén végtelensége a képzeletben hatványozható tör-
ténések végtelen sorából adódik. Az ember saját tör-
téneteinek szereplője és továbbmesélője. Szeretnénk, ha 
életünk része volna a világ történetiségének. Istenné vál-
ásunk vágya nem ismer határt: történeteinkből olyan maga-
slatot kívánunk építeni, ahonnan nemcsak kicsi világunk, 
hanem az egész világteremtés belátható. Mindent aszerint 
látunk, ahonnan nézzük. Ha Biblia felől nézzük a múlt tör-
ténéseit, a hatnapos teremtés előtti idő az alkotó lelkének 
ködébe burkolózik. A történész a Vörös-tengeri vízválasztást 
nem nézheti a Kánaánról, a Szinájról vagy a Golgotáról. A 
valóság magasabb csúcsáról kell szemlélnünk a múltat, hogy 
százezer éveket beláthassunk. A mennyei Isten lábai előtt 
leborulva sem láthatunk messzebbre: „Isten, ha van, a 
logikában rejtőzködik.” –  írta a legértelmesebb Stein. 
Esetleg álmodnunk kell valamiféle égi lajtorját, amelyen az 
ég angyalai fel- és alájárnak?  Próbálkozzunk, kapasz-
kodjunk mi is ennek a lajtorjának tudomány-ette, korhadó 
fokaiba, és várjunk a magasság urának adományozó jóindu-
latára? Friedrich bácsinak igaza van, amikor arra figyelmez-
tet, hogy hagyjuk az egyoldalú emlékezetet, tanuljunk meg 
felejteni, teremtsünk magunkban szövetséget az emlékező és 
a feledni tudó énünk között. Elégedjünk meg az ész jéghideg 
csúcsainak magasságaival, ahonnan bepillanthatunk a tör-
ténetiség tökéletesen új látványába, pillanatnyi életünk 
idejére nyugodtan elfogadhatjuk, hogy a történelem létmódja 
az elbeszéltség. Élünk és mesélünk. A történteket elegyítjük 
a képzeletünkben alkotott történésekkel, hogy saját világun-
kat megteremthessük, álomvilágunk teremtő isteneként 
szüljünk a hétköznapi élet elviselését megkönnyítő önbi-
zalom-darabkákat, teremtsünk a saját képünkre kozmoszt, 
ahol a mi igazságunk él: törvény.   
 
12. Mit jelent az, hogy egyesek zavarosban halásznak? Azt 
hihetné az ember, hogy semmit sem fognak, pedig számos 
régi és egészen új történet arról szól, hogy zavaros időkben 
történnek az igazán nagy zsákmányolások. Ilyenkor 
vagyonok tűnnek el, vagy gazdát cserélnek, a beavatatlan 
világ kénytelen jópofát vágni a történtekhez, amiket az érde-
keltek a haladás jeleiként népszerűsítenek. Akármilyen ma-
gasságba is emelkedünk az évek tornyában, és messzelátón 
vagy nagyítón át figyeljük a világot, a hirtelen meggazdago-
dottakat megcsodálhatjuk, de vagyonukat csak a legritkább 
esetekben lehet számon kérni, mert az igazi hatalom mindig 
is a pénz. A dicsőség diadalívei is csupa jól befektetett 
kötvény-téglákból épülnek. Fél téglákkal csak a naiv kisem-
berek döngetik hiábavalóan a mellüket, s ha többen is van-
nak a kelleténél, kivagyiskodásukat elnyeli a nagyok tisztele-
tet és félelmet parancsoló pöffeszkedő csendje. 
 
13. Hérakleitosz szerint: Az út fel és le ugyanaz. Mindent 
kibeszélni lehetetlen, az író „a hallgatás és a szó 
határzónáján tartózkodik, a senki földjén, s csak be-betör a 
nyelvbe, a tér-idő-anyag rögzíthetőségébe, azzal, amit át tud 
menteni a nyelven inneni tartalmakból”. Araszol, akár a 
csiga. „A múlt és jelen tünedezik – megtöltöttem, kiürítettem 
őket.” Szeretnénk bizonyára többet is, de mint minden, ez is 
végtelen. De jó, mert további útra kényszerítő, hogy a 
legközelebbi jövő redőit tanulságainkkal megtölthessük. 
 

14. Minden pillanat és minden, ami csak történik, 
kéjjel borzongat. Kigondolt gondolatok. Múlt és jelen kev-
eréke. Filozófiák, amelyek halni tudásunkat segítik. Halni 
tudásunkat pedig – csalhatatlanul – élni tudásunk mutatja. A 
megfoghatatlan időt kutatjuk, amely a pillanattól az 
öröklétig terjed. És arra vágyunk, hogy eljöjjön az idő, ami-
kor már nem borul reánk a valamiért mindig idegen menny-
bolt, és rátalálunk az igazán elviselhető világra, azokra a 
magasságos egekre, amit legjobb tudásunk és iramló 
vágyaink szerint festünk a tájba ágyazott életünk fölé. 
 
15. „Elmegyek, mint a levegő, fehér fürtjeimet rázom./
Férfiak és nők arcán hiába látom magam és az Istent” Min-
dig is kevesellte a számára kimért időt. Nem elégítette ki a 
magyarázat, miszerint azt senki sem tudhatja meddig él. 
Nagyra képzelt terveit azzal halogatta, hogy amúgy sem lesz 
ideje valami érdemlegeset tető alá hoznia. Pedig minden 
visszatérés a gyermekkorba magában hordja az újrakezdés 
lehetőségét. 
 
16. A történeti emberről mondta, hiszi, hogy a létezés ér-
telme a létezés folyamatában mutatkozik meg.  
17. A történelem fölé hívtam kortársaimat, ahol a világ min-
den egyes pillanatban kész egész, és véget ér. Mert az 
elmúlt és a jelen egy és ugyanaz.  
18. De azt is mondta, hogy a történelem, tehát az emlékezés 
a tevékeny emberé, a mintaképet keresőké, a tanítóké, akik a 
silány jelenben nem találnak vigasztalást. A reménytelen-
ség, a belenyugvás elleni ágaskodásunk ösztönöz minket a 
visszafelé menekülésben, hogy dicsőségvágyunkat 
kielégíthessük. Említettem Apáczai urunkat, aki a város 
régebbi templomát és iskoláját szolgálva, de itt ebben, az 
akkor kálvinista templomban is megfordult és hirdette: „Ha 
nagy állhatatossággal nem iparkodunk, hogy az időt haszno-
san eltöltsük, dicsőség nélkül, barmok gyanánt fogunk az 
életből kimúlni!” Ha belegondolunk, ettől sem lehetünk 
igazán boldogok. 
 
19. Vajon azért érzünk párzáskor olyan mennyei 
boldogságot, mert állati tulajdonságaink akkor önkéntelenül 
gyakorolhatjuk?   Az emberek többsége, akár az állatok, 
csupáncsak élni akar mindenáron. Pedig az emberi elméken 
keresztül vezet az út a halhatatlansághoz. Az emberi elme 
pedig olyan, hogy oda nemegyszer csakis lékeléssel lehet 
behatolni… A teremtés lehet életünk célja. Örökké isteni 
tettekre vágyunk. A dicsőség Schopenhauer szerint is több 
mint az „önszeretet legpompásabb falatja”. Alkotnunk kell, 
nemcsak szemlélődnünk. E kettő elválaszthatatlan. 
 
20. Se szeri, se száma azoknak az angyaloknak, akik 
magukban küldetést érezve felteszik a kérdést az idegennek, 
az ellenlábasnak, a gyanúsképűnek: Mit keresel itt?! 
Megszeppen ilyenkor minden ember, mert azt hiszi, tilosba 
lépett. Pedig az élet minden tenyérnyi helyen úgy virágzik, 
igazán, ha a hatalom nem vigyázza, nem ellenőrzi, nem 
piszkálja, nem sanyargatja. De a hatalmas úgy tesz, mintha 
számonkérései közben a mások által ejtett könnyekkel és 
félelemben szült verejtékkel kellene folyvást öntöznie min-
den talpalatnyit. 
 
21. „A keresztre feszített Úr Jézus nevében, akinek anyja 
szűz volt a szülés előtt, a szülés alatt és a szülés után is, és 
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akiről vallom, hogy valóságos Isten és valóságos 
ember: mondd meg nekem igazából, mit keresel 
ezen a helyen!?” Keresztkérdés ez a javából, amit megnyug-
tatóan megválaszolni embernek még nem sikerült. 
 
22. Nem először történt meg vele, hogy olyasmit tartott saját 
maga által kigondoltnak, amit mások réges-régen meg-
fogalmaztak. Az ilyen felfedezések elkedvetlenítették, de 
felvillanyozták is, mert úgy érezte, valóban igaz a mondás, 
miszerint az ember nem képes utolérni önmagát, másrészt 
pedig a saját maga által kigondolt igazságok ismétlődése 
megerősítette abban, hogy jó úton jár, következtetései 
helyesek. Olyan volt ez, mint amikor a házi feladatként ka-
pott egyenletet jól sikerült megoldania, a kapott eredmény 
megegyezett osztálytársainak eredményével, de a megoldás 
módja, a feladat követelte logikai gondolatsorra való rátalá-
lás, letagadhatatlanul a sajátja volt. Az örömteremtésnek 
ezen varázslatos módjáért, úgy érezte, élni érdemes. 
 
23. Az álomba szédült ember közelről látja a csillagokat. 
Mintha már járt volna közöttük. Haja, ruhája csillagporos, 
magánya akkor igazán teljes, ha útban van a csillogó csend 
felé. Álmunkban kicsit mindig meghal körülöttünk minden, 
mi magunk, akár az angyalok, a halhatatlanság biztos 
tudatában száguldunk a múlt történéseinek darabkáiból 
összeálló-széthulló végtelen világban. Másodszor élhetjük 
életünket, az élet esetlegességeinek, a sors játékainak, a 
véletleneknek újabb bizonyítékait tapasztalva. Az ilyen uta-
zásokon mindent látunk, amit hiszünk. És szemet hun-
yhatunk a megmagyarázhatatlan dolgok csömörlésig megunt 
következményei fölött. 
 
24. Mintha a véletlen folytán kizuhant volna a történelem 
tornyából. Lebegett a néptelen utcákon, valószínűtlenül 
messziről, rangadó labdarúgómérkőzések hangulatát idéző 
hurrázások, földinduláshoz hasonlatos morajlások képzelt 
hangzavara kísérte. Súlytalanul úszott jövője fölött. Mit tett 
eddig? Úszott az árral. Az ár szennyes volt. Hasonlatos volt 
valamelyik őséhez, aki szatócsboltjában, mindenkit aláza-
tosan kiszolgált, és közben nagyon is elégedett volt a maga 
csekély hasznával. Ennek most vége. Az újrakezdés nem 
lesz könnyű. Közhelyeken élt: Sohasem volt úgy, hogy ne 
lett volna valahogy. 
 
25. „Halál kaszál gazos kertünknek alján.” Bármilyen ma-
gasra is emelkedünk a toronyban, letekintve a szédületes 
mélységbe, rendre kirajzolódnak gondozatlan kiskertjeink, 
és azt láthatjuk, hogy a kaszás, amikor válogatás nélkül 
serényen dolgozik, aprít jót, rosszat egyaránt, helyettünk 
végez valóban hasznos munkát. Mert mi képtelenek vag-
yunk gyökerestül irtani a gazt. Mi irtjuk, a hatalom ülteti. 
Belénk palántálja. És szabadságot prédikál. Miközben tudva 
tudjuk, Bretter szemináriumokon is kapiskáltuk, hogy a sza-
badság illúzió: az egyének összességének illúziója, ame-
lynek ára a partikuláris én feladása: az egyén szabadsága a 
partikuláris én illúziója, amelynek ára a társadalmiság, a 
közösséghez tartozó individualitás feladása.” Mókuskerék. 
„Nem lehetséges szabadság sem a közösségben, sem azon 
kívül… A determinációval szembeni sikeres fellépés hozza 
létre a szabadság tudatát, de egyetlen szabadságunk az egyik 
determináció felváltása a másikkal… és még csak az sem 

adatik meg mindenki számára.” Szóval, így 
állunk. Korlátlan szabadságot álmodunk, történelminek 
mondjuk az emberiséget, múltunk egyre növekvő terhét 
cipeljük, és fejvesztve menekülünk a felejteni tudást reánk 
beszélők elől, de az öregek boldogságában is hiszünk, akik a 
gyermekkor történéseinek éles felidézéseivel együtt felejtik 
a jelenkor és a közelmúlt ügyes-bajos dolgait, ezzel tör-
ténetiségüket kurtítják és vesztik az önmagukba vetett hitet, 
elemésztik a bölcsességet teremtő tapasztalást. Ha van 
egyáltalán valamiféle értelme annak, hogy a kőkemény idő 
tégláiból, tapasztalásaink kötőanyagával szüntelenül maga-
sítjuk tornyainkat, akkor fáradságot nem ismerve, mindig a 
legújabb, a legkorszerűbb technikák szerint rögzítenünk kell 
történeteinket. Mi más lehetne életünk értelme?! A bogár 
őstengeri lenyomatként küldi üzenetét a jövőbe, az em-
bernek nemcsak a vele valóságosan megtörténteket, hanem 
a gondolatai történéseit is át kell örökítenie az utána 
jövőkre. 
 
26. Ne féljetek! Jóemberek! Ne féljetek! Nektek szólok, 
lehajtott fejűek! Nektek szólok kámpicsorodottak! Nektek, 
akiknek eddig a „Pofa be!” volt a jussotok. Befogtátok a 
pofátokat, emberek?! Be bizony, mert különben úszott volna 
a kenyeretek! Nyüszítő kiskutyák voltatok a nagykutyák 
szigorú őrizetében. Farkasok, hiénák és veszett rókák 
figyelték lépéseiteket. És behúztátok a farkatokat. Ugye te is 
behúztad, te kockás kalapos?! És te is, te szőke bajuszkás?! 
És az a pocakos is ott! Mit vigyorogsz? Talán nincs 
igazam?! De bizony igazam van, amikor kimondom, szer-
teszét kiáltom a világba, hogy rosszul viselkedtetek! Gya-
trán! Gyáván! Gügyögősen! A félelem mosogatórongyot 
csinált belőletek! Rondák vagytok! Nézzetek magatokba. És 
utálkozzatok! Öklendezzetek! Mert erősen rusnyák lettetek, 
kedves barátaim! Sápadtak, ráncosak és repedezettek 
vagytok, mint a disznószar! Te is ott, csak mosolyogj! Mo-
solyogj csak bambán és bárgyún! Néztél ma már tükörbe?! 
És mit láttál kedves atyámfia? És ti, bámuló tömeg, néztetek 
mostanában tükörbe?! Elégedettek vagytok magatokkal? 
Mondjátok, nem kellene szembeköpnötök magatokat? 
Pofozzátok fel magatokat, emberek! Megérdemlitek. 
„Tegyetek meg mindent!” Ugye ismerős a biztatás. És mit 
tettetek? Nem sokat. Mi az, hogy nem sokat? Keveset, még 
mindig alig tettetek valamit a mostani nagy fene demokrá-
ciában! Azt hiszitek örökké tart?! Egy szart! Minden 
elmúlik egyszer. Igazam van?! De mennyire igazam van! És 
ti csak gyurakodtok, gyalogoltok, hangyák módjára sür-
gölődtök. Bódult lelkek vagytok csupán. Csúszó-mászók, 
bogarak, férgek! Undokok vagytok! Bizonyisten ordinárék 
vagytok, ha féltek! Hát ne féljetek! Emberek, ne féljetek! 
Nemsokára itt a világ vége. Egyszer mindenkinek eljön. Ha 
féltek, akkor is eljön, ha nem féltek, akkor is. Világos?! Hát 
nem értitek?! Mit szaladgáltok itt össze-vissza? Álljatok 
meg! Ó ti szerencsétlenek, tekintsetek föl az égre, a 
messzeségbe, a múltba, magatokba: Figyeljetek rám! 
Tudom, mit beszélek! .Hééé emberek, kinek beszélek én 
itt?! Hé, ti futkározók! Vesztetekbe rohantok! Gondol-
kodtok ti egyáltalán?! A francba, a sok süket alakkal! Mit 
töröm magamat itt értetek…  
 
27. Azt hiszem, hogy azok modortalanok, akik nevük em-
lítése nélkül jelentkeznek telefonon. Amikor valaki 
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 teremtése? A dolgod az, hogy önmagad keresd, 
és megválaszthatatlan kérdéseinkre makacsul 

kutasd a választ, miközben állati ostobaságodtól nem sza-
badulhatsz, a magad szerkesztette mókuskerékben. „a 
legnagyobb hegy vagyok magamban örök / a megtestesült 
és megvilágosodott / evilági hitekben kerek nagyvilág / 
minden istenek részeként a természet/porszemben is tü-
kröződő igaz egésze / létem s hiányom egyformán fontos 
lehet. Javíthatatlan vagyok? Szókratészek szóljatok rám! 
Azt hittem tudom, hogy a kételkedésen túl is, mi itt a dol-
gom. 
 
 
 
31. Meg sem fordult a fejükben, hogy időszámításunk 
előtti őseikhez hasonlóan rabszolgasorban tengődnek, 
mivelhogy minden időkben a jóléti társadalmak rabszolgák 
nélkül nem működnek, nem virágozhatnak. Az ilyen or-
szágok jólétéhez tartozik, hogy minden alantas munkát 
rabszolgák végeznek. Hajdanán a győztesek láncra fűzve 
hajtották városaikba, földjeikre és hálószobáikba a szol-
gákat. Mostanában, a szorosabb kötés érdekében némi 
pénzzel, nagylelkű éhbérrel helyettesítik a láncokat. Ezek a 
rabok maguktól özönölnek a kétkezi munkások a civi-
lizációjukra büszke népek szolgálatára, hogy felváltsák a 
helyieket a futószalagok mellett. És hogy patyolat tisztára 
takarítsák utcáikat, irodáikat, elmosogassák szennyes edé-
nyeiket, ügyeljék a könnyelműek árván hagyott gyerekeit, 
vezessék kényelmes buszaikat, kertészkedjenek a pompás 
villákban, sétáltassák és etessék hosszú életre kárhoztatott 
felmenőiket azok kutyáival együtt, mossák a tehetetlensé-
gig vének szaros fenekét, engedelmesek legyenek az ágy-
ban, és mindenben kielégítsék a jólétben elfajzottak nemi 
vágyait. Ehhez nem kell ismerniük a befogadó nemzetek 
nyelvét, kultúráját. Megtarthatják saját szokásaikat, nem 
muszáj rögtön változtatniuk ruházatukon, gyakorolhatják 
vallásukat. Második vagy harmadik generációjuk szorgal-
masabbjai aztán beházasodhatnak az őslakos családokba, 
friss vérrel gazdagíthatják a rabszolgatartók családfáit, ha 
pedig kissé meggazdagodva visszatérnek szüleik földjére, a 
jóléti államokban elsajátítottak alapján, koldusszegény 
őseik ugyancsak koldusszegény leszármazottaiból, ro-
konaik közül alkalmazhatnak maguknak szolgákat, és 
népük megváltóinak képében tetszeleghetnek mindhalálig. 
 
32. Makacs kíváncsiság már nem gyötör, egyre nagyobb 
bizonyossággal állíthatom, hogy az egyszeri élet híveként 
nem szükséges megválaszolnunk minden utunkba került és 
időnként fel-felhorgadó kérdést. Bodor gondolat, hogy 
örökké szolgálatos közemberként kell nyüzsögnünk a dol-
gok forrásának és forgásának közelében. A méltósággal 
való távoltartást gyakorolták minden időben az okosokkal 
együtt még azok is, akik a „savanyú a szőlő” 
hangoztatásával, tisztes távolból figyelték a közügyekből 
mindig adódó koncon marakodók ízléstelen táncát, gyakori 
helycserés figurázásaikat, amelyekkel a törtetésben megté-
pázott méltóságukat igyekeztek, kevés sikerrel, leplezni. 
 
 
 

meglátogat, kopog vagy csenget az ajtómon, be-
mondja a nevét a kaputelefonba. Tudnunk kell, kit 
engedünk be a lakásunkba. A telefonhívás is egyféle 
látogatás. „Ajtóstól ront be a házba” a pöffeszkedő, a nagy-
menő, aki elvárja, hogy hangja hallatán vigyázzba vágja 
magát a drót túlsó végén lévő. A telefonálás belépés mások 
magánterületére. Nem kedveljük azokat sem, akik tele-
foncsengetésre még a szexet is képesek abbahagyni, sietve, 
mindent feledve felkapják készüléküket, és olyan alázatosan 
rebegik mikrofonba a nevüket, mint a felelésre hirtelen fel-
szólított, csínytevésen kapott, rendetlenkedő diák. Kitalálták 
már, hogy a hívottnak elég, ha a saját telefonszámát árulja el, 
hogy a jelentkező, ellenőrizhesse jó számot tárcsázott vagy 
pötyögtetett telefonján. Félelem tanít viselkedésre? 
 
28. A szép sellő alanyiságában nincs elvontság, csak 
jelzőkkel, konkrét állítmányokkal válik telítetté, de 
telítettsége nem a sellő tulajdonsága, hiszen a sellő nem lehet 
reális, konkrétan nem létezik. A sellőnek nincs léte – a létnek 
van sellője –, ahogyan ezt Bégyé mondaná, miközben a 
létezés mikéntjét is megkérdőjelezhetjük rejtélyes 
cselekedeteinkben. 
 
29. Nem tudta magát túltenni azon az egyszerű, de örökös 
kérdésen, hogy az ember nem a maga akaratából, hanem 
csak úgy, találomra vagy esetleg egy emberpár kénye-kedve 
szerint jön a világra. Időnként egy világhíres agykutató 
kétségei gyötörték, aki úgy képzelte el az életet, hogy szűk 
folyosó, amelynek két oldala a mágnes két pólusa, és 
miközben végigszáguldunk vagy végigvánszorgunk ezen a 
folyósón, vonzanak és taszítanak a dolgok. Szabad akaratunk 
meghatározatlan, a képzelt teremtő őslélek része, amely nem 
lehet eleve gonosz és kárhozatra ítélt, hanem akaratunk szer-
int irányítható, mi döntjük el, hogy a mágnes melyik oldalá-
hoz dörgölőzünk, és ha betartjuk a legfontosabb parancsola-
tokat, úgy épülhetünk vissza az őslélekbe, avagy az örökélet-
be, hogy azt tökéletesíthetjük. „Mennék. A szívem úgy 
vibrál, remeg –/ És mégis, mint egy kőszent állok itten,/ 
Belülről zeng a dal: «Isten áldd meg!» / S én gondolom: Ó, 
hogy megvert az Isten! 
 
30. Hirtelen kigondolt történetek sűrűségében lebegett. 
„Kinek jó az, ha szöveggé szülöm őket? Minek szerkeszted 
egymás mellé, látszólag egymásután következőkké ezeket a 
látszólag jelentéktelen, máskor kimondottan unalmas tör-
téneteket? Talán csak nem akarsz ily módon lékeléssel 
behatolni a saját gondolataidba, s mint a piaci dinnyeárusok 
felmutatni az agytekervényeidben zúgó áradatból valamit, 
ami bensőd jellemzője? Valamit, ami arra való, hogy ne csak 
a tiéd legyen, hiszen megélt életed idejét mutató órád a 
körülötted porló időt is mutatja, azt a világot, amely veled 
együtt eltűnik majd. Az elmúlás elleni tiltakozásod minden 
történést megörökítő mondat? Miért nem akarod elfogadni a 
megvilágosodás májusi ünnepén oly nyilvánvaló Buddha-
sorsot? Hegyek és tengerek között téblábolsz, istenek és dé-
monok vonzanak. Örök akarsz lenni akár a hegy, akár az 
eggyé tömörített istenek. Pagodákat építesz magadban, 
hegyek utánzására adtad fejed, pedig nincs más dolgod, mint 
az, hogy élőlénynek ne okozz bajt, porszem se légy a mások 
szemében, a könnyek forrásából nem neked kell örömöt és 
bánatot fakasztanod. Talán csak nem hiszed, hogy a bennünk 
született szeretet dolga az emberarcú világ örökös újra-
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Folytatás előző számunkból: 
 

Néha a nők csókját nem szereti az ember. Így voltam én is 4-5 
éves koromban Juli nénivel. Ő 63 éves volt, amikor én születtem. 
Kedvenc szokásai közé tartozott engem és más apró népet ölel-
getni, csókolgatni. Ha tudtam menekültem, de olykor-olykor 
meglepett. Egy foga látszott alul, vagy tán kettő. A nem éppen 
Odol reklámnak beillő lehelete elborította arcomat, olyankor 
másutt szerettem volna lenni. Nem egyszer szaladtam édes-
anyámhoz panaszkodva , hogy „ a Juli néni megint csókolózni 
akar!” Könnye, nyála egybefolyt, ezt gondosan megtörölte köté-
nye jobb sarkában. A kötényt rendszeresen mosta, tavasz elején 
és a nyár végén. 
Édesanyám fiatalasszonyként került a faluba és igyekezett a helyi 
ételeket megtanulni. Kérdezte Juli nénit, hogy ezt vagy amazt, 
hogy készítik. „Cincölöm, cincölöm és amikor mögcincölödött, 
akkor van kész”. Jött a bölcs válasz. Jóval később értette meg: 
dinsztelem, dinsztelem és amikor megdinsztelődött, akkor van 
kész.  Másik alkalommal kérte Juli nénit, hogy kóstolja meg az 
ebédet. Ki akart tenni magáért, vendégeket vártak. Juli néni elfo-
gyasztotta a próba adagot és kijelentette az ítéletet. „Ölég 
amillen”! (Elég amilyen). Anyám kétségbe esve tálalt. Senki nem 
panaszkodott, de ö a kínok kínját állta ki. Azt is csak jóval ké-
sőbb tudta meg, hogy a faluban a legnagyobb dicséret az: „ölég 
amillen” . 
Nehéz idők jártak az ötvenes évek elején, a háború sebei után a 
Rákosi terror elnyomása alatt szenvedett az ország. Az emberek 
féltek, senki nem mert nyilatkozni a párt ellen. Csak a Juli néni. 
Ö volt az igazi „ munkás-paraszt proletár” megtestesítője, akit ök 
felszabadítottak és megvédtek, a szöveg szerint. A nehéz Rákosi 
időkben talán ö egyedül merte megmondani, ami a szívét nyom-
ta. Az esze a helyén volt. Nem volt mit veszítenie. Jöttek a párt-
agitátorok a faluba szavazás előtt, toborozták az embereket a 
kommunista pártba. Arra szavazzon minden igaz magyar ember! 
Hirdették. Akkor még volt több párt, de erősödtek a kommunis-
ták, a szovjet szuronyokra támaszkodva. Össze hívták a falu né-
pét és ígérve, fenyegetve érveltek. Mindenki fejet lehajtva, szót-
lanul állt. Sokan a Tanácsköztársaság vérengzésére gondoltak a 
faluban. 
Ekkor Juli néni eléjük állt. – „Mit akartok? Azt, hogy én rátok 
szavazzak?!Hogy csak egy párt van? A  tietek? Engem a mester 
egynél tovább tanított számóni, de tik csak egyig tudtok szám-
óni !” 
Máskor a járási pártbizottságból jelent meg egy csoport. Autóval 
érkeztek. A falu jegyzőjét akarták lecserélni. Juli néni az utcán,a 
jegyzőségnél eléjük állt és közölte velük, hogy azt ö nem engedi 
meg, mert csak a jegyző úr tud mindent a faluban! A bizottsággal 
nők is jöttek. Feléjük fordulva kiabált nekik :  - „Mit akartok? 
Tik az utcán cigarettáztok! A lámpásházba valók vagytok!”  És 
szidta őket. A falusiak próbálták csitítani, de ö nem hagyta ma-
gát.- „Mit vehetnek el tőlem, nem félek tőlük, én vagyok a 
poretár”. Az egyik gazda menteni akarta a helyzetet és Juli néni 
háta mögött mutatta a bizottságnak, hogy nem normális, dilis. 
Juli néni észre vette és kifakadt:-„ Mi az ,hogy én nem vagyok 
dormális? Tik nem vagytok dormálisak!” 
A TSZ agitátorok elleni fellépése miatt kétszer is a járási szék-
helyre idézték,ahol megvádolták trágár kifejezései  miatt.- 
„Micsoda? Én nem mondtam semmit! Én csak mutasztottam! 
Hát az is valami?” Védekezett. 

Fonyad Péter:  
 

VIDÁM  TEMETÉS 
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Ha gimnazista lennék és a magyartanárunk azt a házi 
feladatot adná, hogy röviden írjunk   kedvenc írónkról, 
vagy egyről a kedvenc íróink közül, akkor körülbelül 
ezt írnám: 
Wass Albert az egyik kedvenc íróm. Az utóbbi időben 
több könyvét olvastam: Elvásik a veres csillag, Adjátok 
vissza hegyeimet!, A kastély árnyékában, Eliza és a 
ház, amit Jacob épített, A funtineli boszorkány.  
Miért tetszik nekem Wass Albert? Mert nagy mesemon-
dó, cselekményei izgalmasak, szórakoztatóak, egy pilla-
natig sem unalmas. 
Stílusa? Én nem vagyok nagy versolvasó, de a mesteri-
en írt prózától mindig meghatódom. Szinte szabad vers 
ez számomra. Hallgassuk meg ezeket a sorokat:  
„A sovány ember meghajolt mélyen, aztán kiment. Kint 
fejébe nyomta a kucsmát, kezére húzta a rossz paraszt-
kesztyűt, felült a rozoga szánra, s kezébe vette a vén, 
sovány ló gyeplőjét.  
- Gyű te, Pillangó.  
S szegény kimustrált öreg Pillangó elindult fáradt koco-
gással lefelé, a szürkületbe hulló kerti úton. A fák kö-
zött már sötétség volt, szürke párákba burkolódzva 
gunnyasztott lenn a falu, s a kastély ablakából egy ki-
szűrődő fénycsík hidegen végigcsillant a télbe temetke-
ző estén.”  
Ez szinte vers prózában, nem?  Milyen európai nyelven 
tudnám ezt mondani: 
[…] szürke párákba burkolódzva gunnyasztott lenn a 
falu… 
A sorok A kastély árnyékában c. könyvből valók. Cso-
dálatos, szép és nagyon szomorú könyv. Mármint annak 
a generációnak a számára, akinek még fáj, hogy Erdély 
román lett.  
Még szebb könyve A funtineli boszorkány, olyan  meg-
döbbentő sorsokról szól, hogy néha féltem az abbaha-
gyott olvasást másnap folytatni, mert éreztem, hogy 
valami nagy tragédia fog megint történni. Életem egyik 
nagy könyve és nagy írója.  
Prózában írt vers az Eliza és a ház, amit Jacob épített c. 
könyvből:  
“Kis ideig mindketten a karcsú, magányos alak után 
bámultak, aki a puszta novemberi szántóföldön vágott 
át a gyalogút felé. Ezüstös pókhálók szikráztak körülöt-
te a hűvös reggeli napfényben, mintha tündérek terítet-
ték volna el száradni a gyomokra meg kukoricagórék-
ra.” 
Az Antikrisztus és a pásztorokból: 
“[…] a sápadt holdfényben mereven állt az öreg temp-
lom, s a virágzó szilváskertek illatával kísértetek lab-
dáztak a holt falu fölött.” 
Aki az izgalmas mesék és a szép stílus szerelmese, an-
nak tetszeni fog Wass Albert. 

Borka László 
Oslo, 2017. november 

NAPLÓ 

Miért szeretem Wass Albertet? 



A háború után, a jegyrendszer idején a HAN-
GYA nevű népboltban is csak jegyre lehetett ruha-
anyagot vásárolni de egyszerre csak egy jegyet ka-
pott mindenki. Várni kellett a következő jegyekre. 
Juli néninek a dunyhahuzathoz három jegyre lett 
volna szüksége. Amikor ezt a boltban megtudta 
kifakadt:-  „ Mit gondolnak ezek!? Hogy én majd 
nemzetiszínű dunyhával takaródzok?” -  
Már a kommunista hatalomátvétel után jöttek az 
elvtársak a faluba és a jegyzőséget vették tulajdo-
nukba. Juli néni a jegyzőség szomszédja lévén az 
elvtársak szóba elegyedtek vele a kerítésen keresz-
tül.-„ hát tik mit csinyátok itt?” Érdeklődött. –
„Jöttünk átvenni a jegyzőséget, a régi rendszert fel 
kell számolni, mert sok köztük a gazember!” – „Hát 
tik se panaszkodhattok” jött a frappáns válasz. 
Sokszor elmondta , még a szomszéd falukban is 
tudták, hogy a Juli néni egy napon született a Sztá-
linnal. 1878 .december 18-án.” És egy napon is 
fogunk meghalni”,  jelentette ki magabiztosan.-„ 
És ,amikor majd szállunk felfelé , a mennyország 
felé! a Szent Péter elé, (ő és a Sztálin) útközben jól 
megcibálom azt a gazember  rablógyilkost. Azt a 
hóhért! Majd én ellátom a baját!” 
A falusiak csendben kérdezték tőle, hogy mit csinál 
majd a Sztálinnal? Ö pedig részletesen ismertette 
velük, hogyan fogja azt a gazembert elintézni.( A 
nyomdafesték nem bír mindent el)! 
Valóban így is történt, ha igaz, hogy a Sztálin 1953-
.március 5.-én halt meg, akkor egy napon hagyták 
maguk mögött  az életüket.  
Juli nénit a házuk melletti templomban ravatalozták 
fel, onnan indult el a hosszú gyászmenet a temető-
be. A saját háza előtt is elhaladtak vele. Sokan sze-
rették életében, sokan kisérték utolsó útjára. Még a 
szomszéd falukból is jöttek. 
Szokás szerint elöl ment a pap a kántorral, utánuk 
következett a  koporsó a hozzátartozókkal . Juli 
néninek nem volt senkije. A koporsót a sirató asszo-
nyok követték és a gyásznép fekete ruhában, nők, 
férfiak egyaránt. 
Temetéskor a mi falunkban szomorúan,feketébe 
öltözve kísérik a halottat, szomorú temetési éneke-
ket énekelve. Van a világnak olyan csücske, ahol 
fehérben és nagy vidámsággal búcsúznak a halottól. 
De nem nálunk. Van itt Somogyban egy falu, Csö-
köly, ott is fehér a gyász színe. 
Így volt ez Juli néni temetésén is. Szomorúan haladt 
a temetési menet. Mindaddig, amíg az egyik gyá-
szoló asszony félhangosan meg  nem jegyezte  „ 
Most cibálja a Juli néni a Sztálint!” 
Erre a hosszú temetési menetben  kissé feszélyezett 
nevetés hallatszott. A pap és a kántor először pró-
bálta visszafojtani a nevetést, de nem tudták és el-
kezdte rázni őket a nevetés, bárhogy küzdöttek elle-
ne. Mint a futótűz ment végig a nevetési hullám  a 
gyászoló seregen. „ Most cibálja a Juli néni a Sztá-
lint!” „Most látja el a baját a gazembernek”! Most 
heréli…!” 
Ezután vidám beszélgetésbe kezdtek, vidáman, ne-
vetgélve mesélték Juli néni mondásait, tetteit. Így 
érték el a temetőt. 
Legalább a temetése volt vidám, ha már az élete 
nem lehetett az.  
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Gyászhír 
2017. december 2-án elhunyt Dr. Tremkó Györgyné.  
Gyászjelentését a család kérésére mellékelem.  
 
Dr. Tremkó Györgyné szakmai tevékenységét a miskolci 
ÉSZAKTERV könyvtárában kezdte. Budapestre költözése után 
előbb a KÖTUKI, majd a Típustervező Intézet könyvtárában foly-
tatta. Ezután nyugdíjazásáig az OSZK-ban dolgozott több terüle-
ten, különféle beosztásokban. Cikkei jelentek meg szakfolyóiratok-
ban. Különböző tisztségeket töltött be Magyar Könyvtárosok 
Egyesületében, a Műszaki Szekció tagja volt. Nyugdíjba vonulása 
után figyelme elsősorban a család felé fordult. Büszke volt lányai 
tudományos eredményeire, sokat tett az unokái szellemi fejlődésé-
ért. Jó íráskészsége volt. Először egy Svédországban játszódó, tör-
ténelmi tárgyú regényt írt XII. Károlyról. Majd családi emlékeit 
foglalta össze az Életrezzenések c. könyvében, mely a stockholmi 
Erdélyi Könyv Egylet kiadásában jelent meg 2005-ben. 2013-ban 
„Előttem a sorban – Lányaimnak” című írásával vett részt és nyert 
díjat az Életünk című, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
nyugdíjasoknak és időskorúaknak meghirdetett pályázaton. Kevés 
ember képes a családi hagyomány ilyen fokú ápolására és továbba-
dására. Családján kívül figyelme mindig kiterjedt kedves kollégái-
ra, barátaira.  
Áldott volt az élete, nyugodjék békében!  

Prőhle Éva 

Tar Károly  
Kolozsváron 
Családias hangulatú beszélgetés 
során mutatkozott be Tar Károly 
író a Kolozsvár Társaság szék-
helyén hétfőn este. Buchwald 
Péter az est házigazdája, a Ko-
lozsvár Társaság elnöke az ese-
mény kezdetén elmondta: igaz, 
hogy a Táncház című verseskö-
tet bemutatójaként hirdették meg 
a rendezvényt, de jobb lenne, ha 

a gyermekversekből álló könyv rövid bemutatását követően az író 
életéről, munkásságáról is beszélne, amely ajánlatot Tar Károly író 
készségesen elfogadott. 
Buchwald Péter bevezetésként röviden vázolta az író pályafutását, 
hangsúlyozva, egy olyan szerző látogatott el, tért vissza Kolozsvár-
ra, aki Svédországban ismert és aktív, és aki könyvírás mellett az 
északi országban az újságírásban és szerkesztésben is helytállt, így a 
svédországi magyar közösségben népszerűségre tett szert. 
A Társaság elnöke azt is elmondta, az erdélyi magyar közösség ke-
veset tud Tar Károly munkásságáról, bevallotta, ő is egyetlen alka-
lommal találkozott vele, Kántor Lajosnak köszönhetően, köteteit is 
nemrég ismerte meg, amikor szervezni kezdték a könyvbemutatót. 
Ezért vélte úgy Buchwald, hogy jobb lenne ha a meghirdetett kötet-
bemutató helyett egy életpályát ismerhetne meg a közönség. 
Ehhez Tar Károly csak annyit tett hozzá, hogy míg Svédországban 
ismerik, közel félszáz kötete jelent meg, nemrég szembesült azzal, 
hogy ezt a hatalmas munkát az erdélyi magyarság nem ismeri. 
„Bemutatkozni jöttem” – mondta az író, majd Buchwald Péterrel 
beszélgetve többek között szó esett a közös, második osztályos foci-
zásokról az iskolaudvaron, arról, hogyan tiltották meg Tar Károly-
nak a kommunizmusban, hogy publikáljon, de arról is, hogy milyen 
okból költözött ki 1995-ben Svédországba. 
(Borítókép forrása: Horváth László) 



 
Tor Eystein Øverås 

Hamsun,  
Észak-Norvégia és egy 
fiatal író 
 
  I 
  Mit jelent számomra Knut Hamsun. Megkértek, hogy 
erről beszéljek ma. 
Máris  csalódást  kell  okoznom;  számomra  semmit  sem  je
lent Knut Hamsun. 
  Becsaptalak benneteket. Fiatal író vagyok, az északi 
Nordland megyében születtem, ott is nőttem fel, nevezete-
sen Bodø városban, de Knut Hamsun nekem semmit nem 
jelentett. 
   Ha azzal kezdem előadásom, hogy aláhúzzam nemlétező 
viszonyom egy olyan íróhoz akinek szülőhelye a közelben 
van, annak két oka is van.   
Az egyik ok az, hogy magam is ezen a vidéken nőttem fel, 
csak néhány óra autózásra  déli irányában attól a helytől, 
ahol Knut Hamsun nőtt fel, gondoljuk csak meg, egy No-
bel-díjas egy kis faluból Nordlandban, és ő nekem mégsem 
jelentett semmit. A másik ok pedig az, hogy én tavaly kiad-
tam az első regényem, egy olyan regényt, ami mutatja, 
hogy egy fiatal, bizonytalan írónak milyen viszonya van 
más írókhoz, mit jelent az, hogy vannak irodalmi példaké-
pei, egyfajta apák, nem csak egy, hanem több is, ami prob-
lémát okoz, mert így az ember elveszti hovatartozását, egy 
felderítetlen apasági ügy lesz belőle, menekül, el, el az 
irodalmi apáktól, akik a fiatal író gyenge teste fölé hajol-
nak, amint ő az íróasztalánál dolgozik, és veszekednek 
vele, a billentyűkre mutatnak, rá akarják venni, hogy mit 
írjon, milyen szót, milyen ritmust, milyen kifejezéseket 
használjon, és ő tiltakozik, igen, és vitatkozik velük, de egy 
másodperc múlva beadja derekát, majd a következő pilla-
natban összeszedi magát, és szeretne minél távolabb kerül-
ni ezektől  a zaklató kísértetektől, ezektől az élőhalott 
apáktól, akik be akarják csalni őt saját irodalmi formájuk-
ba. De mindez még nem elég. Míg egy ilyen irodalmi szel-
lem, kísértet az egyik pillanatban próbálja elcsábítani a 
fiatal írót, a következő pillanatban egy revolverrel jelenik 
meg, azt átadja a fiatalembernek és saját kísértet szívére 
mutat. Próbálják a fiatal írót rábeszélni arra, hogy kövesse 
azt az irodalmi konvenciót, amit apagyilkosságnak nevez-
nek. 
     De Knut Hamsun nem állt mellettem. Magas, erős alka-
ta soha nem vetett árnyékot a billentyűimre, nem úgy mint 
sok más szerző tette. De ha ott állt volna, akkor meg va-
gyok győződve arról, és ehhez a hitemhez még vissza fo-
gok térni, hogy Hamsun a szellemeknek ahhoz a csoportjá-
hoz tartozott volna, amely először elcsábít, majd a a követ-
kező pillanatban kezembe nyom egy revolvert. 
    Knut Hamsun miért nem állt mellettem? 
    Először megpróbálok egy felületes földrajzi magyaráza-
tot adni. Ha utazom és idegen városokba érkezem, azonnal 
nekiállok sétálni a városban, fel-alá az utcákon, órákig, 
napokig, hogy megismerjem a várost, és  soha nem mu-
lasztom el azt, hogy felmenjek egy toronyba, ahonnan jó a 
kilátás és az áttekintés. Múzeumokba megyek, felkeresem 
a parkokat, nézegetem a középületeket, és megnézem a 

szobrokat, és a számomra ismeretlen 

nők és férfiak mellszobrait. Bodøben eszembe 
sem jutott volna ilyeneket tenni. 20 évig laktam 

Bodøben, de soha nem voltam a Nordland Múzeumban. Nem 
tettem be a lábam abba  a kis parkba, amit Pelle Molinnak 
hívnak. És soha nem tettem meg azt  a rövid utat, ami 
Hamarøybe vezet, hogy megnézzem az író szülőhelyét, a 
mellszobrát, vagy a gazdaságot, amit később vezetett, vagy 
talán a legérdekesebbet: a tájat, ami őt formálta és ami őt kö-
rülvette. Mindez annak ellenére történt, hogy a szüleimmel 
több  éven át Hamarøyön mentünk át, hosszú és végtelen 
unalmas autózással Bodøből  nagyszüleimhez Troms megyé-
be, útközben Ulvsvågnál mindig északra fordulva, így Knut 
Hamsunt elkerülve. Azt sem kértem soha, hogy menjünk 
Oppeid és Hamsund felé, mert biztos megtehettük volna, de 
úgy látszik nem érdekelt ez engem. 
   Bodø és Hamarøy és Nordland. Ezek a helyek a közelemben 
voltak, a környéken, mint a világ legtermészetesebb részei, 
amiket nem volt semmi  különösebb okom felkeresni. Nem, 
inkább el kell utazni, messzire, olyan messzire, amennyire 
csak lehet. Akkor például fel lehetne keresni Bodø városi 
könyvtárát, ahol a könyvespolcokon az ember egy Thomas 
Mannt találna. Egy Ernest Hemingwayt. Egy J.D. Salingert. 
Egy Søren Kirkegaardot. Egy Henry Millert. Egy Hermann 
Hessét. Egy Dosztojevszkijt. Evvel kapcsolatban ismert, de 
mégis érdekes tény az, hogy ezek közül legalább három író 
nagyra becsülte Hamsunt, olvasták őt és tőle tanultak írni, sőt 
még Hemingwaynak sem volt  ő közömbös – azaz négyet is 
említhetünk. 
 
    Itt éltem tehát Bodøben, pár mérföldre attól a helytől, ahol 
Knut Hamsun felnőtt, és olyan írókat olvastam, akik a konti-
nensen éltek és alkottak, sőt olyan földrészen, ami az Atlanti-
óceán másik oldalán van, írók, akik istenítették Hamsunt, de a 
félisten Hamsunt, magát Knut Hamsunt, akinek szülőhelyétől 
pár mérföldnyire délre éltem, ugyanazon a tájon és környezet-
ben, ahol Knut Hamsun csaknem minden regénye játszódik, 
őt nem olvastam. 
 
II 
Ahogy belenövünk ruháinkba, éppúgy belenövünk irodalmi 
formáinkba is. Fiatal korunkban elolvasunk bizonyos könyve-
ket, egyiket másikat ki nem állhatjuk, némelyek nagyon tet-
szenek, tájékozatlanok vagyunk, azt hisszük, hogy az iroda-
lomnak ilyennek kell lennie és megpróbálunk hasonlóak len-
ni. Másolunk és példaképeket utánzunk. Ez történt Knut 
Hamsunnal is. Igen, még Knut Hamsunnal is. Fiatalon 
Bjørnsont olvasta és megpróbált úgy írni, mint Bjørnson. Úgy 
tűnik, egy fiatal író jobban szeretné, hogy elismerjék, mint 
hogy a saját lábára álljon. Az a vágya, hogy saját lábára álljon 
s meglegyen saját területe, az később valósul meg, mélyebb 
lelki élmények után. Ez Hamsunre is érvényes. Az az író, aki 
pont arról lett ismert, hogy stílusa sajátos, mondatai egyéniek, 
nyelvi telitalálatai vannak, ő is azok közé az írók közé tarto-
zik, akiknek hosszú időbe tellett, míg megtalálták ezt a stílust. 
Hamsun csaknem harminc évet használt arra, hogy ide jusson. 
Hamsun nem volt égből küldött zseni, aki azonnal, amint tol-
lat ragadott, megtalálta önmagát és irodalmi hangját – hogy 
egy mostani irodalmi kifejezést használjunk. Keresgélt és 
hibázott legalább tíz évig. Tíz évig tartott, míg elmúlt a fiatal 
kezdő író vágya, hogy elismerjék és helyébe lépett az érettebb 
és sokat olvasott fiatal ember vágya és kényszere, hogy önálló 
irodalmat teremtsen. Igen, nem tévedés azt gondolnunk, hogy 
maga az ellenállás, amibe ütközött, az tette Hamsunt ellenál-
lóvá,  „mássá”, ez adott neki  erőt és bátorságot, hogy az ural-
kodó irodalmi konvenciók és ezek valóságleírása mögé néz-
zen. Azzal az irodalommal, amit ezek után Hamsun alkotni 
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akart,  nem volt egyedül a világon. Olvasta Doszto-
jevszkijt, Nietschét, és főként Strindberget, akiről úgy írt, 
hogy az kétségen kívül előre mutatott egy olyan irodalmi 
programra, amit későbbi  írásaiban követett is. Ahogy  
Hamsun belépése az irodalmi színpadra szenzáció volt, ez 
talán annak volt köszönhető, hogy mesés érzéke volt arra, 
hogy meghallja, mit vár tőle az idő, mi van a levegőben, mit 
tudott onnan leemelni, olyat, ami pont megérett. 
Mert azonnal sikere volt, mindenesetre olyan fontos kritiku-
soknál, mint Brandes és Skram. Amikor az Éhség megjelent, 
nyilván létezett az olvasókban hiányérzés olyan olvasnivaló 
után, amely igazat mond az életről, valóságot ír, miután érez-
ték, hogy a létező irodalomból mindez hiányzik. 
    Mindezt átgondolva úgy olvasom Hamsunt, mint realistát. 
Olyan értelemben realista, mint aki a világot valósan mutatja 
be, visszahozza a valóságot az irodalomba, próbálja bemutatni 
azt, úgy ahogy van, ahogy most van. Ez a valóságmegértés 
tudottan a cseh nyelvésztől, Roman Jakobsontól származik. 
Jakobson kimutatta, hogy a törések az irodalomtörténetben, 
amikor egy új irodalom fellép és kiszorítja a régit, az valódi 
törekvés, az új azt állítja, hogy a régi irodalom nem realiszti-
kus, mivel az a tegnapot írja le, miközben a világ megválto-
zott és ez új kifejezést követel. 
     A  realista irodalom próbálja, ahogy említettük, a világot 
újra valóssá tenni, a dolgokat és embereket megszabadítani 
attól a fátyoltól, amibe őket a korabeli irodalom évtizedekig 
beburkolta, igen, rávesz minket, hogy új és friss szemmel lás-
sunk, akkor, amikor a domináló irodalom kiürült, és üresen 
létezik, tele tényekkel, hatásokkal, üres állításokkal, konstruk-
ciókkal, rabja olyan irodalmi formáknak, amik megkötik a 
világot és a valóságot, mialatt sokan már érzik, hogy a világ 
és a valóság kinőtt ebből a régi formából és más lett. 
    Hamsun esetében mindez ellentmond önmagának, mert az  
irodalom, ami ellen tiltakozott, az irodalomtörténetben realiz-
musnak számított, a nagy realista és naturalista regények kor-
szaka volt, regények, amik főként Franciaországban, Angliá-
ban és USA-ban íródtak. De ezt a korhoz kötött realizmust, 
ezt a klasszikus realizmust Hamsun már nem tartotta realiz-
musnak. Nem, Hamsun mindezt a legjobb esetben üres iroda-
lomnak fogta fel. Olyan irodalomnak, ami tele van eljegyzé-
sekkel, bálokkal, kirándulásokkal és balesetekkel. Olyan iro-
dalomnak, ami arról szól, hogy megkapja-e a lányt a férfi, 
vagy nem. 
   Ez nem volt elég Hamsunnek. Hamsun érezte, hogy olyan a 
lélek és az élet, ami mozog és remeg, vadul robog, nyugtala-
nul él és érzékel, néha nem is a maga ura, ami váratlan gondo-
latokat kap, zabolátlan, engedetlen. Igen, ilyen volt a modern 
ember a tizenkilencedik század végén, így képzelte el Hamsun 
a valódi életet, a reálist, azt ami a valóság és aminek helyet 
kell adni az irodalomban, a fűrésztelep adminisztrációja és a 
rönkúsztatás mellett. Hamsunnak be kellett venni programjába 
az öntudatlan életet és helyet találni az irodalomban olyan 
eseménynek, hogy valaki lelőheti a szomszéd lovát, mert az 
ferdén nézett rá. 
    Természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy Hamsun 
tudta, mit csinál és hogy előadókörútja magasröptű kísérlet 
volt arra, hogy az irodalmi Norvégiát meggyőzze arról, hogy 
művészete értékes és szükséges, de emellett egy fiatal művész 
kiszámított kísérlete volt önmaga bemutatásának, egy reklám-
körút, fiatalos szívóssággal, burzsoázia ellenességgel, sokkha-
tásokkal. Míg próbálta meggyőzni a hallgatóságot arról, hogy 
amiről nem is tudnak, pont azt akarják, azaz az ő irodalmát, 
addig pont azt kapták, amit akartak: egy udvarias formákban 
lezajló forradalmat a kristianiai Brødrenes Hals hangverseny-
termében. 
   Megjegyzendő, hogy Hamsun nehéz helyzetbe hozott ben-

nünket, követőit. Mert Norvégiában ennek az 
irodalmi apagyilkosságnak a képe, ott ahol Ibsen az első 
sorban ül, bevésődött  a fiatal és jövendő írók lelkébe és az 
irodalom őrzőiébe is. Az a fordított helyzet állt elő, hogy az 
apagyilkosság rendszerré vált, mint forma, jobban, mint 
bármikor az érvényes irodalomban. 
     Állítólag a legegyszerűbb módja annak, hogy bejussunk 
az irodalmi szentélybe az, hogy ellenkezzünk vele. Azt hi-
szem, ez helyes megfigyelés. Az irodalom, mint intézmény 
lázadást vár el, a botránynak örül, avantgárd önmagáért az 
avantgárdért, és ez a követelmény fogságba ejti a fiatal írót. 
De nem biztos, hogy az olvasóközönség örül az avantgárd-
nak, mivel az beleavatkozna az életükbe, mert  az igazi 
avantgárd fel tudna rázni egy blazírt közönséget, ha az olyan 
írod alommal találkozna, amivel korábban soha nem volt 
dolga. 
   Ezzel a háttérrel úgy hiszem Hamsun nekem is adna egy 
revolvert. Nem csak nehézzé tette azt, hogy kövessem. Azt 
hiszem elvárná, hogy jobb legyek, mint ő. Amikor  kitágítot-
ta a regény témáinak határait és módjait, és formáit, akkor 
aligha volt olyan rövidlátó, hogy ne sejtette volna, hogy 
mindez ne lehetne tovább bővíthető. Cikkeiben kifejezi hi-
tét, hogy új ideákkal fognak fellépni a fiatalok és hogy az 
öregeknek – bizonyos kivételekkel – illik visszavonulniuk, 
amikor betöltötték az ötvenet, egyedül magát tartotta a kivé-
telek egyikének. 
   Például emlékszem arra, hogy legelőször az Áldott anya-
föld regényt olvastam, ami egyben az első észak-norvég 
regény volt számomra. Az ágyon fekve olvastam, és bosz-
szankodtam, mert újra és újra felbukkant egy szóváltás, amit 
egész egyszerűen nem értettem, egy kifejezés, ami számta-
lanszor előfordul a regényben. „Mit Te mondasz?”, ezt ol-
vastam és nem volt nyugtom, mert nem értettem, mit akar 
ezzel Hamsun mondani. Miért írja ő ezt így, mit akar ezzel 
elérni, hisz ez annyira idegen. Még más kifejezést is ilyen  
szokatlan módon írt. „Ezt mondtam én is volna.” „Mit Te 
gondolsz?”. 
    Nos, egy este, mikor feküdtem, és a regény kinyitva a 
mellemen volt, hangosan mondtam magamban: Na ne! 
Majdnem azt mondtam! Hogy gondolsz ilyet! Egy pillanat 
alatt helyre estek ezek a kifejezések. A szólások, amik oly 
idegenül hangzottak, távoli vidékről valóknak tűntek, most 
egész közel jöttek, hiszen ez a saját nyelvjárásom volt. Az 
idegenség érzése csak azért volt, mert Hamsun a nyelvjárás-
ból csupán a szórendet vette át, azt a füle megjegyezte, de 
amikor írt, szókincsül már a korabeli fél-dán nyelvet hasz-
nálta. Azaz a nyelvjárást nem fonetikusan írta le, illetve né-
ha úgy is megtette, például le tudta írni, hogy Ti helyett 
„Tik”.  
   Úgy gondolom, ebből a kis részletből láthatjuk, hogy mi-
ként dolgozott Hamsun.A nyelvjárás természetessége, és 
közelsége kombinálva az írott nyelv mesterkéltségével és 
idegenségével valami egész újat teremtett, mármint Hamsun 
irodalmi nyelvét, stílusát. Hamsun kifinomodott művészi 
nyelven ír, ugyanakkor földrajzi gyökereit is jelzi, Nordland 
megyét. Mivel így ír és gondolkodik, kettősség lép fel, dia-
lektikus feszültség. Ez a feszültség abból áll, hogy amit is-
merünk és tudunk, a nyelvjárás és ahogy ebből Hamsun  
irodalmat csinál, stílus lesz, ami akkor születik, mikor az 
ismertből idegen lesz. Mert Hamsun nem csak egyszerűen 
tükröt tart a valóság elé, másolja és formálja is azt, hanem 
egy bűvész tükrén keresztül nézi. A nordlandi regényeit ol-
vasva rávett engem arra, hogy figyeljem, hogy beszélnek az 
emberek, hogy fejezik ki magukat. Nyitva tartom a fülem, 
ha kávézóban ülök. 
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III 
Mindezt azért mondom, mert most pár szót fogok szólni az 
észak-norvég irodalomról. Az észak-norvég irodalom egy 
olyan zászlócska, amit az ember szeret magasan tartani, 
egy gyűjtőfogalom, amire az ember büszke. Nekem nem 
különösebb vágyam az, hogy ehhez az észak-norvég iroda-
lomhoz tartozzam, pillanatnyilag nem is tudnám, hogy 
kihez kössem magam, vagy milyen vitában vegyek részt. 
Amikor jelenleg az irodalomról beszélnek Észak-
Norvégiában, akkor a következőkről esik szó: 1. hogyan, és 
ki fogja azt fizetni, hogy valaki elvállalta azt, hogy Észak-
Norvégiában író legyen. 2. egyáltalán ki alkalmas arra, 
hogy észak-norvég író legyen, és ha könyveket írna, meg-
érdemlik-e azok, hogy észak-norvég irodalomnak nevez-
zük. 3. miért, és hogy lehet az, hogy a jó mindig a periféri-
ából jön, és a rossz mindig a központból. Észak-
Norvégiában életerős periférián vagyunk, szél borzolja 
hajunkat, só van lábujjaink között, verset írunk és éneke-
lünk, játszunk az emberekkel, szabadságérzetet adunk az 
embereknek, Oslóban az irodalmi korifeusok tanyáznak és 
beképzeltségükben, önmagukkal való elfoglaltságukban azt 
sem értik, honnan fúj ez a friss, és éltető szél. 
 
   Említettem, hogy Hamsun kilencvenes évekből való re-
gényei csak kísérletek voltak, többek közt arra, hogy be-
hozza a valóságot abba az irodalomba, ami ekkor nem tük-
rözte  pontosan a valóságot, nem követte azt, ami a való 
életben történik Ezeket a kísérleteket folytatta Hamsun az 
északi regényeiben, de csak külsőleg. Ezekkel a regények-
kel  mutatja be olyan társadalomnak a kifejlődését, amiről 
eddig alig volt írott szó, hogy milyen volt az élet az északi 
kereskedő helyeken, a városok hogy váltak modernné, mi-
képpen növekedtek. 
   Közben Hamsun megöregedett és bölccsé vált. Óh, mi-
lyen okos lett. Mindentudó mesemondó lett, aki ítélkezik, 
moralizál, elmondja véleményét szereplőiről. De ha ez 
bosszant bennünket, ami nekünk, fiatal íróknak szokásunk, 
akkor csak egy kis részét vettük észre észak-norvég regé-
nyeinek. Mert Hamsun regényei csaknem mindig több han-
gon szólnak. Nem szabad ezeket leegyszerűsíteni, tenden-
ciózus modern- és iparosítási regényekként felfogni. Kiin-
dulópontjaival, a kis, apró világegyetemekkel, mint 
Segelfoss városka, Sirilund és Polden, meg tudta Hamsun 
tenni azt, amit például William Faulkner megtett irodalmi-
lag konstruált kis világával, aminek nevét ki sem merem 
ejteni, mert olyan bonyolult, azt, hogy regényeit és azok 
szereplőit egyetemes magasságra emelte.  De Hamsun meg 
tudja ezt tenni, mert biztos támpontja van, és mert ért az 
irodalomhoz, amint ezt már említettem az észak-norvég 
nyelvjárások használatával kapcsolatban és tudja, hogy a 
művészet mesterkélt. Két teljesen ellentétes dolgot tesz. 
Ismeri az életet, ami regényeinek alapja, ugyanakkor tudja, 
hogy a művészet mesterkélt, hogy a regények csak az író 
fejében levő kitalálások, azaz szakadék van az élő élet és a 
leírt mű között. 
    Mindezt tudva merem mondani, hogy Hamsun egész 
életét kitöltő kísérlete, hogy a valós világot mutassa be, azt 
elmélyítse, áttetszővé tegye, mindez nem tette Hamsunt 
naggyá az észak-norvég irodalomban. Ez azért van, mert 
már Hamsun életében, majd nem sokkal halála után a gaz-
dag észak-norvég próza komoly kísérlet volt arra, hogy 
művészileg és nyelvileg a lehető legjobban bemutassa az 
irodalom segítségével a való életet. Ez sokszor azt eredmé-
nyezte, hogy sem a világ, sem az irodalom nem lett nagyon 
valós. Az észak-norvég irodalom komplikáció nélkül óhaj-

totta tükrözni a világot. A háború utá-

ni fő irodalmi tradíció Észak-Norvégiában a do-
kumentarista irodalom volt, a történelmi regény (ami csak 
kevéssé mutatja azt, hogy mi is valójában egy történelmi 
regény), továbbá egy szóbeli-humoros, papírra vetett elbe-
szélő stílus, és a régi iskolából ismert erős realista regénytra-
díció, amiről próbáltam állítani, hogy nem realista, hanem 
belemerevedett egy formába, egy olyan formába, ami annyi-
ra megszokott lett, hogy nem is tudunk nélküle gondolkodni, 
egy ketrec lett. Van  mindez alól pár kivétel a háború utáni 
évekből, kísérletek, de mégis ez volt a fő irányzat. 
   Úgy tűnik, hogy az észak-norvég irodalom most bezárkó-
zik, szeretne békében lenni, izolálja magát, magába húzódik. 
Megteremtette a maga képeit, a maga műveit, a maga 
mitoszait, önmaga képét és nincs kedve mindezen változtat-
ni. Pillanatnyilag lehetetlen elképzelni egy James Joycet, aki 
tromsøi Ulyssest választ témául, vagy egy Marcel Proustot, 
amint bezárkózik egy izolált szobába a narviki bányával 
szemben, hogy visszaemlékezzen gyermekkorára ebben a 
bányavárosban, vagy egy Bret Easton Ellist, amint a rejtett 
életről mesél Altában, Honningsvågban vagy 
Hammerfestben. 
  Érdekes, hogy sokan, akik szeretnének egy olyan észak-
norvég irodalmi nyelvet teremteni, ami a tájnyelvre épül, 
irodalmi szemléletükben is szeretnének komplikáció mentes 
realizmust. Ez olyan, mintha Észak-Norvégiában egy nyelvi 
Édenkertben kívánnának élni, ahol a külvilág és a nyelv 
egyebe esik és megfelel egymásnak, és ahol az irodalom és a 
való élet viszonya olyasmi, amivel nem kell törődni mindad-
dig, amíg az embernek van  elbeszélni valója. De az elbe-
szélni valójuk az a tegnap világa. Észak-Norvégiában még 
mindig olyan Észak-Norvégiáról írnak, ami már rég megvál-
tozott. És ezt olyan irodalmi formában teszik, ami nem más, 
mint üres forma, mindezt olyan természetességgel, mintha 
nem lehetne más módon irodalmat írni, mintha nem lehetne 
másképpen bemutatni azt a társadalmat, amiben élünk és 
azokat az embereket, akik ezt a társadalmat teremtették. 
   Korábban említettem, hogy Nordland megyéből szárma-
zom és ez olyan tény, ami alól nem lehet kibújni, bárhogy is 
szeretnék, mert szeretnék, titkos vágyam, hogy végre meg-
szabaduljak, nesztek! Itt vagyok én, régóta titkos nyugat-
norvég. Nyugat-Norvégia felé fordulok, és felfedezek ott egy 
világot, amiben kétely, irónia és egy bizonyos távolságtartás 
van az élethez és az irodalomhoz, ellentétben Észak-
Norvégiával, ahol azt tanuljuk, hogy a dolgokat el kell tűrni, 
mosolyogva kell elfogadni az életet, mert az nem nehéz. 
Nyugat-Norvégia felé fordulok, például az egyszerű kis ipari 
központ, Sauda felé, ahol Kjartan Fløgstad író nőtt fel, és 
szülőhelyéről kiindulva olyat ért el, mint Knut Hamsun és 
William Faulkner, ugyanis egy kis irodalmi univerzumot 
teremtett, egy egyszerű norvég iparra épült társadalmat, amit 
felemelt, bemutatott és regényein keresztül olyasvalamit tárt 
elénk, amit még soha nem láttunk. Igen, népi történetekre és 
adomákra alapozva felrobbantja az univerzumot, csak azért, 
hogy fantasztikus módon újra összerakhassa, és így tud 
bonyolultul összetett regényeket írni, amik népiesek lesznek 
éppen azért, mert kivetkőznek a naiv realizmusból, ami na-
gyon is nem népies művészi forma, hanem a polgári regény 
változatai, azaz a társadalmi hatalom birtokosaié, azaz a 
centrumé. 
   Észak-Norvégiában vagyunk tehát, és azt hisszük, hogy 
egy népies művészetet teremtünk, de a regényformánk olyan, 
amit a polgárság a múlt században teremtett. Az elnyomott 
vidék kifejezi, hogy távol akar lenni a centrumtól, de ezt 
olyan formában teszi, amit a centrum határozott meg. És 
nem győzök csodálkozni: Sauda típusú kis ipari központok-
ból elég sok van Észak-Norvégiában. De szerintem senki 
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nem ragadta meg az alkalmat, ezt az anyagot, ezt a 
gazdag és sokrétű anyagot, ami magába öleli az 
észak-norvég mesemondást, hogy mást is tegyen, mint hogy 
már létező formákat használjon – olyan formákat, amik ha-
tásosan meggátolják, hogy új élet szülessen a szunnyadó 
lehetőségekből. 
       Az észak-norvég irodalom kezd egy gigantikus néprajzi 
múzeummá válni, aminek van egy elég nagy háborús emlék-
részlege. Az észak-norvég házak természetesen szépek, az 
észak-norvég hajók valóban mutatósak a képeken, és termé-
szetesen több a kultúrtörténet abban, ha arról olvasunk, hogy 
kézzel tisztítják meg pikkelyeitől a halat, mintha ezt gép 
csinálná. De ma ezt a munkát gép végzi, mi olyan házban 
lakunk, amit a Block Watne tervezőiroda rajzolt, és mű-
anyag csónakban evezünk ki Ranából. 
    Ha csak olyan irodalom fog születni, ami leírja azt, ami 
volt, akkor Észak-Norvégia, ahol élünk, egyre idegenebb 
lesz. El kell ismernünk, hogy Hamsun többnyire lenézte az 
új időket, de ez nem gátolta őt abban, hogy késői regényei-
ben, és ami azok hátterében volt, már az új idők jövetelét, s 
egyben az életformák változását is jelezte. És mivel az új 
időket bedolgozza regényeibe, ő talán olyan jó költő, hogy 
akarata ellenére meg is érti azokat. Hamsun ritka jó példája 
az olyan írónak, aki regényeket ír, amik okosabbak, mint 
saját véleménye és ideái. Ha rosszabb író lenne, akkor sze-
met hunyhatna az új idők felett, s folytathatná a falusi törté-
neteket, idillikus tájképeket, boldog pásztordalokat, mint azt 
próbálta tenni az Áldott anyaföldben. Ha valaki elismer 
vagy konstatál valamit, még nem jelenti azt, hogy azt el is 
fogadja vagy kedveli. 
     Azt hiszem, hogy mivel fiatal író vagyok, a legnagyobb 
dicséret, amit Knut Hamsunnak adhatok az az, hogy elfoga-
dom a revolvert, körülnézek és azt találom, hogy Bodøben a 
főutcában egy gyorsbüfé van, amit Éhségnek hívnak, és az 
ezzel párhuzamos utcában a lármás diszkó neve Az utolsó 
Öröm. Ma Észak-Norvégiában a megszűnt ipari létesítmé-
nyeket múzeumokká változtatunk, Észak-Norvégia városai-
ban nincs mit tenni, mint a másnapi újságot várni. Észak-
Norvégia lakóinak fejében és szívében olyan benyomás-és 
valóságkép van, amit a film-és a tévé képekből kapnak, de 
egyben saját környezetükből is. Olyan Észak-Norvégiát talá-
lunk, ami megváltozott, ahol olyan emberek élnek, akik új 
módon élik át az életet, új módon cselekszenek, új indítá-
sokkal, új motívumokkal. Ahogy a hamsuni észak-norvég 
ember, aki megjárta Amerikát, már megváltozott bensőjében 
egy olyan emberhez képest, aki egész életét Poldenben töl-
tötte, ugyanúgy más valaki az a modern észak-norvég em-
ber, aki műholdas Észak-Norvégiában él, és különbözik 
mindkettőtől. Alá kell húznom, hogy ugyanakkor mindegyi-
kük találna a másikban valami önmagához hasonlót. 
 
IV 
Ez, amiről eddig beszéltem, nem központi téma Knut 
Hamsunnél, de ha nem említettem azt, ami sokkal fonto-
sabb, az életművét, s amit az tartalmaz, az azért történt, mert 
ahhoz mások jobban értenek. De ha már ennyire helytelenül 
leredukáltam Hamsunt szociológussá és antropológussá, 
akkor szeretném befejezésül óvatosan jelezni, hogy  mégis 
miért fogom Hamsunt továbbra is olvasni. 
   Ha Hamsun megkísérelte, hogy leírja a  modern embert, 
akinek idegrendszere is van, aki érzékeny lelkületű, nüán-
szokat felfogó, remegő, ideges, az azért volt, mert Hamsun 
véleménye szerint ennek az embernek a viszonya megválto-
zott a világhoz és önmagához képest. Más lett, mint például 
Shakespeare embere, aki Hamsun szerint  egyszerűbb volt, 
hiányzott belőle a sokrétűség. Véleményem szerint minden 

komoly irodalomnak állandóan erre kell töreked-
nie, igyekeznie kell, hogy a mai világból való legyen, 
hogy hallgasson arra, ami a ma hangja. 
   De kérdés, nincs-e kicsit igaza Hamsun ellenlábasának, 
Sigrid Undsetnek, aki azt állítja, hogy az emberek szíve 
soha nem változik. Vagy javítsunk kicsit Sigrid Undset 
leegyszerűsített állításán, és mondjuk azt, hogy úgy tűnik, 
az emberi szív mélyén vannak olyan alapvető hajlamok, 
kívánságok vagy vágyak, amit a történelem nem tud kitö-
rölni. A komplikált, modern ember számára ez azt jelenti, 
hogy míg benső életében erők működnek, ugyanakkor a 
társadalomban is részt vesz, ami arra kényszeríti, hogy 
civilizálja, nemesítse önmagát, és mindez azt eredményezi, 
hogy a modern ember tele van ellentmondással. Ezt a re-
ménytelen és ellentmondással teli embert akarja Hamsun  
leírni anélkül, hogy leegyszerűsítse vagy kibújjon a kérdés 
alól. Mert Hamsun nem egy, hanem több lehetőséget lát 
ugyanabban az emberben. Mert Hamsun nem természet-
imádó, vagy a rejtett lelki élet költője, se nem vándor, 
vagy földműves, vagy a szerelem dalnoka, se nem ember-
gyűlölő vagy illúzióját vesztett szatirikus. Ő mindez egy-
szerre. 
   Hamsun sem tudta, hogy hova tartunk, hol a helyünk 
ezen a földön. Mint Rousseaunál, úgy Hamsunnél is több 
alak visszatér egy természeti állapotba, egy önkívületbe, 
olyan állapotba, ahol az emberek boldogok lehetnek, mert 
nem tudják, hogy boldogok. Mint Rousseau szemében, 
éppúgy Hamsunében is a civilizáció kifejlődése és a társa-
dalom létrejötte rontja meg az embert, és kitépi azt, ami-
nek a gyökereknek kellene lennie. 
De mivel az őszinteség és a valóság utáni vágy, a termé-
szettel való összhang, és az eredetiség lehetetlennek tűnik, 
így az emberiség hova tarozása is elveszett. Az ember ma-
gányos, magányos életre van ítélve, arra, hogy még önma-
gával szemben is távolságot tartson, sőt még arra is ítélte-
tett, hogy tudja a legnagyobb kívánságairól és vágyairól, 
hogy azok elérhetetlenek  - az a vágy, hogy őseivel egye-
sülni tudjon s megszűnjön izolált és megzavarodott lény 
lenni. 
   A színházat gyűlölő Hamsunnak be kell látnia, hogy az 
elveszett valóság és eredetiség nem más, mint egy társa-
dalmi színházi játék a maga dolgaival és örökös színjáté-
kával.  Ebben a színjátékban az emberek nem tehetnek 
mást, mint hogy tetteikben mindehhez alkalmazkodjanak, 
remélve, hogy a nézők ezt jóváhagyják. Mert mindez mö-
gött semmi nincs. Senki nem húzogatja a drótokat. Senki 
nem mutatja meg az embernek a helyét. 
    Befejezésként Knut Hamsunt idealisztikus írónak fogom 
fel. Hamsun embere bizonytalan, hol ide, hol oda fut, a 
Benőtt ösvényeken szerint „nem vagy se  rossz, se jó,  egy 
elképzelt Cél nélkül születtél. Ködből jöttél és Ködbe térsz 
vissza, mert tökéletesség nélküli vagy.” Mégis, amikor az 
ember találkozik ezzel a költészettel, amely mentes min-
den illúziótól, akkor az a furcsa dolog történik, ami Samu-
el Beckett, meg Kjell Askildsen költészetével is, hogy az 
emberben egy felemelő érzés támad, elbővülő érzés, a 
költészet fel akar bennünket emelni, mégis lehangolódunk, 
mert nem vagyunk olyan buták, hogy ne vennénk észre a 
csalást. Talán pont ez a művészet: felemel, miközben le-
húz. 
 
Fordította Borka László 
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Svéd irodalom Magyarorszá-
gon – magyar irodalom Svédország-
ban 
Az európai jelentőségű Göteborgi Könyvvásár vendég orszá-
ga idén szeptemberben Magyarország volt. Göteborg után jó 
alkalom kínálkozik arra, hogy röviden fölmérjük, hol áll a két 
irodalom kölcsönös ismertsége. 
A svéd irodalom ma Magyarországon 
Skandinávia irodalma érdeklődésre tartott számot általában is 
a magyar olvasóközönség körében, a svéd pedig kiváltképp. 
A Nyugat című folyóirat nagy irodalmi korszaka figyelt fel 
először a skandináv szerzőkre, rendszeresen fordították a 
műveiket, rendszeresen recenzálták azokat, az északi színpadi 
szerzők darabjait szívesen játszották az 1900-as évek eleje 
óta. Ibsen és Strindberg szinte „magyar szerzőnek” számított. 
(E két skandináv nagyság színműveit azóta is gyakorta szín-
padra állítják.) A svédek iránti figyelmet már az 1910-es évek 
óta a Nobel-díj mind nagyobb nemzetközi értéke is fokozta. 
Tehát a nagy irodalmi nemzetek mellett mindig érdeklődés 
kísérte azt, hogy mi történik északon. Ezt igyekezett 
„meghallani” a magyar irodalom – innen is a svédekre vigyá-
zó szem. 
Ha csak az elmúlt félévszázadot tekintjük: az érdeklődés nem 
hogy lankadt volna, inkább növekedett: a svéd irodalom to-
vábbra is nagy becsben állt a magyar írók, de ami ennél fon-
tosabb, az olvasók körében is. Igen emlékezetes eseménye 
volt ennek például az 1977-ben kiadott Megzavart nyugalom 
című elbeszéléskötet, amely Strindbergtől Artur Lundkvistig 
mutatta be nívós válogatásban és fordító teljesítménnyel a 
XX. század addigi legjava svéd prózáját. Mára fordítva a 
szót: az elmúlt évtizedben pedig minden korábbinál több svéd 
szerző könyve került kiadásra itthon. Ehhez a föntebb emlí-
tettek mellett hozzájárult az is, hogy a svéd irodalom két ma 
is virágzó műfaja, a jó minőségű gyermekirodalom és a kvali-
tásos bűnügyi történet – a krimi ugyanis hiánycikk a magyar 
irodalomban, a könyvkiadásban pedig a nemzetközi trendek-
hez igazodva – az északi „hideg” krimi óriási siker lett. 
(Mindenekelőtt a Millennium-trilógia, de egyéb kiváló bűnre-
gények is). A gyerekkönyvek és a bűnügyi regények iránti 
érdeklődés hatvanas-hetvenes években százezres példányszá-
mot jelentett.) A szépprózában is folytatódott a svéd sikerszé-
ria a XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra jelent 
meg az idősebb nemzedékek egyik reprezentánsának, Per 
Olov Enquistnak az önéletrajzi regénye, az Egy másik élet, 
amely 2011-ben Budapest Nagydíjat kapott. 
Hosszú kiadói listát lehetne összeállítani a svéd irodalom 
magyarországi jelenlétéről. Vagyis túlzás nélkül állítható az, 
hogy az északi kultúra erőteljes és tartós jelenléte Magyaror-
szágon több, mint egy évszázados, és ez ösztönzően hatott 
ránk. Az északi irodalmak stílusa és szelleme nem idegen 
tőlünk. Ez érdeklődésünk, és kíváncsiságunk erős tartópillére 
is. 
A legutóbbi svéd Nobel-díjasról 
Tomas Tranströmer (1931–2015) volt 2011 irodalmi Nobel-
díjasa. A svéd költő Pilinszky János barátja volt, és több ma-
gyar szerző verseit fordította svédre. Magyarul három kötetet 
olvashatunk tőle: 1979-ben válogatás jelent meg az Európa 
Könyvkiadó gondozásában; 2001-ben 117 vers címmel a 
Széphalom Könyvműhely adott ki könyvet tőle, majd a Szép-
halom kiadó következett Az emlékek látnak címmel 2002-
ben. „Munkássága egy zsebkönyvbe is beleférne” – mondta 
róla a Nobel-bizottság főtitkára. Szövegei nem a minket kö-
rülvevő világot szemlélik, hanem a „halál, a történelem, az 
emlékek, a természet figyelnek minket bennük”. Verseit több 

mint hatvan nyelvre lefordították, ezzel ő a 
világ legtöbbet fordított élő lírikusa. A költő agyvérzés 
következtében 1990-ben megnémult, végül már járni sem 
tudott. 
Művészete iránt a nemzetközi érdeklődés a hatvanas 
években élénkült meg, amikor az Egyesült Államokban 
megjelentek a versei angol nyelvű fordításai. 
Költészetét a kritikusok Rainer Maria Rilke, George Eliot 
és Paul Éluard műveihez hasonlítják. Költészetét általá-
ban a szimbolizmus és a szürrealizmus ötvözetének tart-
ják, amely túlmutat a nemzeti érdeklődésen. 
Magyar irodalom Svédországban – fogadtatás, is-
mertség 
Noha a magyar irodalom nem ismeretlen svéd földön, a 
mi irodalmunk ismertsége meg sem közelíti azt, amit a 
svéd irodalom Magyarországon elért. (Ennek lehetséges 
okait és részbeni magyarázatát érintettem a föntiekben.) 
A Svédországban élő magyar irodalmárok tapasztalatai 
egy irányba mutatnak e vonatkozásban: általános véleke-
dés szerint a kritika jól fogadja a magyar írók könyveit, 
az olvasóközönség azonban egy szűk körből áll. A nagy-
közönség számára elsősorban természetesen a Nobel-
díjas Kertész Imre és Esterházy Péter ismert. Nádas Péter 
legtöbb könyve megjelenik svédül és Krasznahorkai 
László is szép kritikákat kapott legutóbb. 
Szeles Judit Debrecenből elszármazott – 2003 óta Své-
dországban élő – költőnő ezzel némileg ellentétes véle-
ménye 2014-ből: „Svédországban nagyon keveset tudnak 
Magyarországról, főleg a magyar irodalomról. Pár vájt 
fülű hallott már Kertészről, Nádasról, esetleg Esterházy-
ról, mert itt nagyon számon tartják a Nobel-díjasokat, 
illetve azokat, akik szóba jöhetnek Nobel-díjra. Ezen 
kívül szerintem, nem ismernek senkit. Most vettem részt 
a Göteborgi Könyvvásáron, és elmondhatom, hogy a fent 
említett írókon kívül csak Kányádi és pár klasszikus ma-
gyar szerző van lefordítva svédre. Sajnos, nem sokan 
fordítanak magyar irodalmat.” 
Rosenberg Ervin műfordító szerint, aki 1956 óta él Své-
dországban, és Kertész három regényének is a fordítója, 
„Svédországban olyan szerző művét kiadatni, akinek a 
nevét külföldön nem ismerik – legyen bár zseniális mű – 
a lehetetlenséggel azonos. Én megpróbáltam ezt Bodor 
Ádám Sinistra körzetével és Lázár Ervin novelláival, és 
nem jártam sikerrel.” 
A Nobel-díj Svédországban a kiadók és az olvasók szá-
mára is óriási vonzerő. A svéd könyvkiadás a külföldi 
szerzők vonatkozásában a Nobel-díj vonzásában él. E 
vonzerő gyümölcsét Kertész Imre aratta le értelemszerű-
en a magyar írók közül. Nobel-díjas művét minden svéd 
iskolás megkapta 2002-ben, amely óriási elismerés volt. 
A szórványos fordítások és a szórványos recenziók alap-
ján nehéz megítélni azonban, hogy Svédországban mit 
gondolnak az olvasók a magyar irodalomról. Kertész 
Imre Sorstalansága mindenesetre erős tájékozódási pon-
tot jelent már, ahogy jelenthet Krasznahorkai László idei 
Man Booker-díja is. 
Tehát akkor számíthatnak a magyar írók új kiadásokra, 
megjelenésekre, ha a nemzetközi figyelem előterébe ke-
rül a magyar irodalom valamely alkotója, műve, illetve 
ha személyes kontaktus alakul ki valamely magyar és 
svéd író között. Az ugyanis igen komoly problémát je-
lent, hogy kihalt az a fordítónemzedék (Thinsz Géza és 
társai), akik tagjai tökéletesen birtokolták mindkét nyel-
vet, és anyanyelvi szinten tájékozódtak a magyar iroda-
lom fejleményeiről, továbbá első kézből ismerték a svéd 
könyvpiac igényeit, elvárásait is. 

Mohai V. Lajos 
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Hajnalban vad nyuszik  
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 
 

XLV 



Képtár melléklet 

Mayer Hella:  
 
Útválasztók  
a Házsongárdban 
 
 
 
 
 
Mayer Hella:  
 
Oly közel 

XLVI 



Képtár melléklet 

Mayer Hella: Vándorok 

  XLVII 



Képtár melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayer Hella:   
Házsongárd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayer Hella:   
Átjáró 

XLVII 



Képtár melléklet 

Mayer  
Hella :   
Vándorok  
út előtt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayer  
Hella:  
Virágokat 
gyűjtünk 
csokorba 

XLVIII 



Képtár melléklet 

Mayer Hella: Kárpát utca 

Mayer Hella:  Mama 1 

XLIX 



Képtár melléklet 

Mayer Hella:  Mama 2 

Mayer Hella:  Ablak alatt 

L 



Zsombori Erzsébet: Selyemfestmény 

Mayer Hella:  Fák halála 

Képtár melléklet 

LI 



Zsombori Erzsébet: Köszöntők 

Mayer Hella munkája 

Képtár melléklet 

LII 



Képtár melléklet 

LIII 

Palotai Gábor munkái 



Képtár melléklet 

LIV 



Képtár melléklet 

LV 



Képtár melléklet 

LVI 

Palotai Gábor munkái 



Képtár melléklet 

LVII 

Palotai Gábor munkája 



Képtár melléklet 

LVIII 

Bálint Levente munkái 



II. sorozat 7. szám — 2018 / 1. szám 

Mayer Hella: Rózsaszínben lebegő szentem 
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