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Mokos Ádám zeneművész,  
a svéd protestáns egyház szolgálatában 

 
 
    Az ÁGHEGY különös figyelmet fordít, a Skandiná-
viában élő és pályájuk kezdetén lévő fiatal magyar 
alkotókra. Felkutatásukat és bemutatásukat  szívügy-
ének tekinti. Ez alkalommal a zene világából muta-
tunk be egy fiatal reménységet, aki ígéretes pálya 
előtt áll. MOKOS  ÁDÁMMAL dél-stockholmi ottho-
nában beszélgettünk.  A kellemesen berendezett nap-
paliban, a zongorán kívül, festmények, szobor (kis 
plasztika), rajz és művészi fotó adja meg a szoba mű-
vészi jellegét. Mint megtudtuk, mindezek Ádám fiatal 
feleségének, Enikőnek a munkái. 

    - Kérlek, mutatkozz be olvasóinak. 

    - Kolozsváron születtem 1976-ban, zenész család-
ban. Apám a kolozsvári Zeneművészeti Főiskola ta-
nára volt, maga is koncertzongorista. Édesanyám a 

zeneművészeti gimnázium csellószakos tanára. Hatéves koromtól 1987-ig, svédor-
szági kitelepülésünkig tanultam a kolozsvári zeneiskolában. 

- A családi hagyomány vagy az elhívatottság miatt döntöttél a zenei pálya mel-
lett? 

- Családunk barátai a zenészek köréből kerültek ki, ezért aztán már kiskorom-
ban, abban a tudatban éltem, hogy csakis zenész lehetek, mert csak zenésznek áll a 
világ, más mesterség nem is létezik. Nagyszerűen éreztem magam ebben a környe-
zetben, örömet okozott a zenélés, döntésem egyértelmű volt, elköteleztem magam a 
zenének. A zongorát azért választottam, mert a nővérem csellista volt. De próbál-
koztam időközben, mellékágon, fúvós hangszerekkel is, például vadászkürttel és 
harsonával. Tizennégy éves korom óta játszom orgonán. 

- Hol folytattad tanulmányaidat a svéd zenelíceum elvégzése után? 

- Első próbálkozásra sikerült bejutnom a Svéd Királyi Zeneakadémia művész-
képzős szakára, majd három év után egy évet tanultam a budapesti Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskolán. Sajnos nem sikerült meghosszabbítanom ott a tanulást, mi-
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nei effektusok hallatszanak, látszólag funkciótanul. S még egy buktató: a beteg 
szüleit meglátgató fiú két villanófény közötti extra világításban szájbarágósan fel-
vázolja az eddig történteket. Ezzel meggátolja a közönséget abban, hogy a törté-
netet magában írja/élessze tovább.  

Az anya meghal, kiviszik a színről, becsapódik az ajtó. Vége. Tényleg vége? 
Ilyen sivár, kopott, kiégett, magára maradott az ember? Érdemes egyáltalán élni? 
Nincs a világon valamirevaló kultúra, hagyomány, hit-kapaszkodónak? Mert a 
darab csak és kizárólagosan ezt, a reménytelenséget tükrözi. Mi tehát az üzenete?  
Egy világosabb, karakteresebb rendezői beavatkozással még figyelmeztetés is le-
hetne, hogy mindenképpen lehet élni, csak nem így. 

Fosse lírája – mert hiszen e drámája is zene, ritmus, poétikus nyelvi játék – 
elképesztően megragadó, rétegközönséget csalogató. Önmagában nagyon szép, de 
ettől vajon halad-e a világ előre…? 
(Jon Fosse: Lebegés /Svevn/ ősbemutató, Oslói Nemzeti Színház Amfiteátrum 
színpad. Rendezte Sofia Jupiter /Svédország/). 
 

Csodás 
Fesztiválhasználatra a 25 lépés széles és 35 lépés hosszú, s a szürke hétköz-

napokban kulisszatárnak használt, sötét falú és mennyezetű terem szükségmegol-
dásként már sokszor bevált, de ennyire, mint a görögök vendégjátékán, még soha. 
A norvégiai hosszú, sötét, téli napokat s az alsó megvilágítással előidézett nyári, 
napfényes estéket nagyon jól adta vissza az ide varázsolt hangulat. A rendező a 
tetemes, üres, kongó térrel is eljátszogatott a 90 perces előadás alatt. Egyetlen dí-
szítő elem a hosszanti végfalra tűzdelt fénykép-kollekció a történekben kulcssze-
repet játszó fjordról, csónakházról, öreg csónakról.  

A térben mindig csak ott van világítás, ahol a szereplők éppen tartózkodnak. 
Maguk gyújtanak, oltanak villanyt. Kivéve azokat a jeleneteket, ahol az érkezők 
vagy a távozók után, a végfalon nyíló ajtón keresztül vakító "napfény" árasztja el 
a termet. 

Középkorú pár kora tizenéves lányukkal látogat el nyáron a szülői házba. Cso-
dás táj, kies vidék, csak az igen elszántak maradtak meg a faluban, csak ők nem 
költöztek munkát, szerencsét keresni máshová. A férj találkozik ifjúkori barátjá-
val. A felületes, semmitmondó beszélgetések alatt ott feszül valami régi titok. A 
feleség is mérgesíti a helyzetet, mert "valószínűleg" összefeküdt a baráttal. A sza-
badságot megszakítva szélsebesen elhagyják a szülői házban élő anyát. Csak az 
unoka marad szívesen, új, érzékeny, igazi barátot talált egy tőle jóval idősebb fiú-
ban. Alig tudunk meg valami konkrétumot. Ismerkedünk a tájjal, próbáljuk leol-
vasni, megfejteni a szereplők arcából, mozdulataiból a jellemüket, egymáshoz 
kötődő kapcsolataikat. Rengeteg a szünet, a hallgatás. Csak a fiatalok élénkebbek, 
beszédesebbek kicsit. A lány görkorcsolyával siklik a nagy térben, a fiú néha vele 
tart. Mint a szél, mint a hullámok keringnek. Szépek, fiatalok, és ők még keresik 
egymást, a másik érintését, gondolatát. A nyitott ajtón át beömlő fényben állnak. 
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Az oslói Nemzeti Színház páros években rendezi a Nemzetközi Ibsen Fesztivált. 

Páratlan években, pedig a főváros többi színházával karöltve a kortárs drámának 
szeretne teret adni. 2001-ben indult útjára a nemzetközi Kortárs Dráma Fesztivál. 
Akkor kilenc nap alatt 15 darabot mutattak be, s ez összesen ötven előadást jelentett 
hat játszóhelyre elosztva. A nagy siker ellenére sem tudták a szervezők összehozni 
a 2003-as fesztivált. 2005 őszére viszont alapos előkészületek után létrejött egy 
olyan nagy volumenű nemzetközi rendezvény, aminek mind mennyiségi, mind mi-
nőségi szintjét nagyon nehéz lesz tartani az elkövetkező években. Talán csak az iga-
zi, széleskörű nemzetköziséget hiányolhatjuk, mert mindössze egy-egy német, 
orosz, görög és svéd vendégegyüttes szerepelt a programban. A 12 játszóhelyen 23 
darabot láthattunk. E háromhetes periódusban 111 előadást. Érdekesség, hogy az 
eddigi két Kortárs Dráma Fesztiválon 3-3 Jon Fosse bemutatóra került sor. Az idén 
más ismétlődések is voltak, pl. két Sarah Kane és két Presnyakov-fivérek darabot is 
láthattunk. 
 

JON FOSSE HÁROM TÉTELBEN 
Lebegés 
Bútorozatlan szín. Lecsupaszított falak. Kifakult, málladozó tapéta. A színpad 

olyan, mint egy babaház – közepére, a láthatatlan közfalra szimmetrikus ikerház. 
Egy-egy ajtó a hátsó falon, mellette kapcsoló, alatta konnektor. Bura nélküli meny-
nyezetlámpák, kopott parketta. A lakásokba egy-egy fiatal pár érkezik. Szűkszavú 
beszélgetések. Az egyik pár családot tervez, a másik pár nőtagja már ekkor is a kar-
rierjét, önállóságát félti, a gyerekkocsinak még a látványa is riasztja. 

Idősebb alakok jelennek meg a színen. A két lakás lakói s a két korosztály 
is belebeszél a másik történetébe. Majd kiúsznak a fiatalok a képből, mint egy ef-
fektusokkal megtűzdelt filmben. Ugrás az időben, mindkét pár feje felett sötét fel-
hők. Az egyiknél fokozatosan romlik az anya/feleség egészsége. Nehezen áll a lá-
bán, majd tolókocsiba kényszerül, végül nem beszél, mered a semmibe. A fal másik 
felén a feleség egyre később jár haza, szeretőt tart, s végül elköltözik. A férj, aki 
szinte az egész darab folyamán színen van, talán maga az író, a mesélő, mindent lát, 
figyel és sejteti a közönséggel, hogy képes lenne befolyásolni a történteket. S hogy 
ezt nem teszi meg, az inkább tükrözi az individualista társadalom, a mindennek, 
mindenkinek hátat fordító individuum önzését, mint dramaturgiai szükségszerűsé-
get. 
           Hétköznapi dolgoktól kongó üres szavak verődnek faltól-falig. Időnként ze-

vel a budapestiek nem ismerik a cserediák intézményét, és az éves tandíj meghalad-
ta a 65.000 koronát, amely számomra megfizethetetlen volt. Visszatérve Stock-
holmba elvégeztem a negyedik évet, vizsgáztam, és oklevelet kaptam.  

- Tapasztalatod szerint mi a lényeges különbség a svéd és a magyar zenei felső-
oktatás között, tanáraid közül kitől tanultál a legtöbbet?  

- Szembetűnő, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán hosszabb az elő-
képzés. A szakaszos, a fokozatos nevelés ott a jellemző. A svéd módszer sokkal 
inkább egyénekre szabott. Gyakran, a diák dönti el milyen szabadon választott dara-
bot óhajt megtanulni. Vizsga esetén a Liszt Ferenc Főiskolán a tanár általában há-
rom előadásra szánt darabot jelöl ki, a diák technikájának a fejlesztésére megfelelőt. 
A diák ezek közül választhat... Legszívesebben  Jacob Moskowitzra, Staffan 
Scheiara, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskoláról pedig, Hargitai Imrére és  Bú-
zás Pálra emlékezem.  
  

 - Milyen a véleményed az elektronikus zenéről ? 
 
 - Hétköznapi életemben nem találkozom vele, korunkat tükröző kifejezési mód, 

kissé távolabb áll tőlem. 
 
- Mivel foglalkozol, mik a terveid? 

   
- A svéd egyháznál dolgozom, mint orgonista, ifjúsági énekkart vezetek. Ter-

vem a szakmában fejlődni, hogy ne rutinból, beidegződött foglalkozásként művel-
jem mesterségem. Szeretem az újabb kivívásokat…  

 
 - Említetted, hogy ifjúsági kórust vezetsz, az egyház keretén belül, milyen kihí-

vásokkal jár ez akkor, amikor a tömegkommunikáció silány „férczenével” szédíti a 
fiatalságot? 
 

- Valóban kihívás számomra, mert amire összeáll a kórus, kiderül egyrészűk  
„afro-amerikai gospelt„ azaz utcai dalokat akar énekelni, amikor Pergolesit, vagy 
Bachot terveztem. Ilyenkor mindig kétséges vajon hányan fognak eljönni a követ-
kezőpróbára?! De azért eljönnek és nő az énekkar tagjainak száma. Sajnos nagy 
erők ellen kell küzdenünk, az embernek az az érzése, hogy olyan meredek dombot 
kell megmásznia, aminek soha nem ér a tetejére. A művelődésben elég egyedül ér-
zem magam. Különben a svéd protestáns egyház adja a zenei életben a legtöbb elő-
adói közösséget. 
   

- Mi a hobbid? 
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- A Kung-Fu a távol-keleti védekező-támadó sport, amivel ellensúlyozni pró-
bálom a zongora és az orgona által okozott fizikai sérüléseket. Tíz éve aktívan 
foglalkozom ezzel a sportággal. 
 

 - Mit jelent magyarságod a mindennapi életben? 
 
- Magyarnak születtem, és magyar maradok, viszont a svéd társadalomban 

élek, svéd állampolgárként részese szeretnék lenni a svéd kultúrának is. Úgy ér-
zem az ember két kultúrát bírva, gazdagabb szélesebb látókörrel rendelkező 
egyénné válhat. Kötelességemnek érzem viszont gyökereim, önazonosság-
tudatom átadását a következő generációnak is. Barátaim fele magyar, fele svéd. 
Hétköznap inkább svéd kollégákkal találkozom, ünnepnapokon vagy rendezvé-
nyeken magyar barátaimmal. Számos svéd barátom jelen volt a budapesti eskü-
vőnkön, amit igazán nagyra értékelek. 
 

 - De párválasztásodban, házasságotokban is döntő volt nemzetiséged… 
 

- Hihetetlen plusz volt számunkra az, hogy tizenhárom éves korunk óta ismer-
jük egymást Enikővel. A stockholmi Magyar Ház keretén belül működő cserkész-
csapatban ismerkedtünk, ifjúságunk emlékei közösek, ennyivel is gazdagabbnak 
érezzük magunkat lelkileg is. Enikő is művészi beállítottságú, irodalmat, művé-
szettörténetet tanul, de emellett fest, szobrászkodik, belsőberendezést és fotókur-
zust is végzett. 
  

 
 
 
 
 

Moritz László 
                          

Fotó: Tiglezán József 
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* 
 
Falevél suttog: 
egy vaddisznó orgonál. 
És üt az óra. 
  
*   
 
És éjsodrásban 
kelettől nyugatig a 
hold járásával. 
 
IV. 
 
Szitakötő-pár 
egymásba kapaszkodva 
eltivornyázik. 
 
* 
 
Jelen az Isten. 
Madárfüttyös alagút 
után nyit kaput. 
 
* 
 
Ladik és hold. 
Fény és csillagkép. 
Tenger a neve. 

 
Fordította: Tar Károly 

 
 
 
 
 
Tomas Tranströmer: Samlade dikter - Összegyűjtött versek 1954-1996 – 

Sorgegondolen – Gyászgondola - (l996) - Albert Bonniers Förlag, 2001. 
 
 


