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AZ ÁGHEGY CÍMÛ SKANDINÁVIAI
MAGYAR IRODALMI
ÉS MÛVÉSZETI LAPFOLYAMRÓL
Skandináviában számos magyar
alkotó él. Az Ághegy címû irodalmi és mûvészeti lapfolyam célja,
hogy írók, mûvészek, zenészek, elõadómûvészek mûhelyeként, egymásra hatva, egymásból erõt merítve, a tõlük telhetõ legmagasabb szinten szolgálhassák magyarságunkat.
A lapfolyam megjelenési helye elsõsorban a világháló (http//
aghegy.hhrf.org), de eddig, összesen ötezer oldalas terjedelemben, öt-ötszámonként, antológiaként, nyomtatott formában és CD-lemezen is megjelentünk, hangos kiadása pedig amíg egyetlen szerkesztõje bírta erõvel, az
Ághegy Rádió volt: www.lifs.org.
Az indulásunk óta eltelt tizenkét esztendõben mûhelyépítéssel foglalkoztunk. Gyarapodó közösségünkben születésünkkel kapott tehetségünket, otthonról hozott, iskolákban ránk ragadt értékeinket és hitünket összeszedve
irodalmi és mûvészeti alkotásainkat becsülõ olvasótábort és anyagi támogatókat kerestünk és találtunk. Beruháztunk javainkból majd minden szellemit,
de kevés anyagi és erkölcsi támogatásra leltünk. Pedig hangoztattuk mindenfelé, hogy tettünk közösségszolgáló indítékú: ahhoz, hogy az anyaországunkon kívül élõ magyarok nyelvükben, hagyományaikban megmaradjanak,
szükséges az irodalom és a mûvészet helyi alkotóinak a szolgálata, a példamutatása is. Magyarnak lenni ma nem állami hovatartozást jelent, hanem az
érzésnek és gondolatnak egy specifikus módját, ami ezer év értékeibõl szûrõdött le: kultúrát  A többször elismételendõ idézet egyik a jövõt világosan
látó nagyságunktól, Szerb Antaltól való. Az európai közösségbe beilleszkedõ
Magyarországon is tudják ezt, és vallják tiszteletreméltó, mûvelt fõk szép
számmal. De talán azt hiszik, hogy itt északon lazacból fonják a kerítést, és
azok, akik irodalmi és mûvészeti alkotásra adják a fejük: milliomosok. Sajnos, nem így van. Az északra vándorolt magyarok számához viszonyítva, az
itteni magyar vagy magyar származású értelmiségiek száma jelentõs, de csak
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kivételes összefogással lesznek képesek szellemi mûhelyt képezõ saját folyóiratot eltartani. De mivel ez az összefogás egyaránt szolgál minket és szülõhazánkat, reménykedtünk némi elismerésben és támogatásban. És szüntelenül keresgélünk az értõk érvei között, és hirdetjük a Mészöly Miklós által
hangoztatott osztatlan magyar érdekek szellemében, hogy az európai kultúra nem más, mint soha meg nem szûnõ folyamatos cseréje a kulturális
értékeknek.1 Az északon fogant magyar alkotás elõszámlálásával csereképességünket óhajtjuk növelni. Tisztában vagyunk azzal is: Cserére a kultúrában csak az képes, aki értéket teremt, akinek van mit felkínálnia, és aki
nyitott a Másik szavának befogadására.2
A magyarországi és a svédországi különféle  nehezen elérhetõ  pályázatok hálójában vergõdve egyetlen reményünk erõsödött: magunkra vagyunk utalva. Így aztán, induláskor kitûzött célunk, miszerint lapfolyamunk nemcsak a világhálón, hanem legalább néhány száz példányban nyomtatott formában is megjelenjen  csak nagyon nehezen, sok üggyel-bajjal,
szégyenletes anyagi körülmények között, minõségi megalkuvások árán valósulhatott meg. Azt, hogy a skandináviai magyar irodalmi és mûvészeti
kiadvány szûkség, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy köteteinkbõl
mára már alig maradt mutatónak néhány.
Így lépünk hát  tovább. Mert kell! Mert most különösen szükséges: a skandináv országokban élõ magyarok hídszerepe hangsúlyozottan fontos. És felemelõ is. Mert adhatunk, mert szolgálhatunk hazánknak. A befogadóinknak éppen
úgy hasznára lehetünk, mint az otthoniaknak. És ahhoz, hogy ezt az utánunk
jövõk is így cselekedjék: meg kell tanulniuk magyarnak maradni. Ebben segíthet, és segít az a magyar alkotóközösség, amelynek mûhelye az Ághegy.
Lapfolyamunkat olyan magyar vagy magyar származású északi képzõmûvészek munkáival díszítjük, akiknek elismertségére büszkék lehetünk.
Folyamatosan összegyûjtött értékeinket azzal a gondolattal továbbítjuk
olvasóinkhoz, hogy sokféleségünket igenelve, összefogásunk eredményességét bizonyíthatjuk.

TAR KÁROLY

alapítószerkesztõ

JEGYZETEK:
1
2

46

Bányai János, Kisebbségek: Európa védett vesztesei, Nyelvünk és Kultúránk, 2003/5.
U. o. 11. o.

