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           OSLOI HÍREK 
 
* 2005. jan. 19.  8. Irodalmi Teadélután. Krausz György, a Magyar Köztársa-

ság nagykövete és Krausz Judit meghívására a nagykövet úr oslói rezidenciáján 
tartottuk irodalmi teadélutánunkat az „élő magyar irodalom" címmel. A nap ven-
dége Gáspárné Monostori Judit az Akadémiai Könyvtár osztályvezetője és Gápár 
György szerkesztő, a Petőfi Irodalmi Múzeum Hang- és Videótárának munkatársa 
volt. A beszélgetést Kovács Ferenc vezette.  
Az estek háziasszonya Krausz Judit volt. 
 
      * Jan. 29 -én tartotta a Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) szokásos farsangi-
anyáknapi estjét. A különböző egyéni és csoportos szórakoztató programok után 
videófilm részleteket láttunk a Böjte atya alapította dévai gyermekotthon életéből. 
Az est bevételét a gyermekotthon megsegítésére ajánlottuk fel. A kisorsolásra ke-
rült lottó-fődíjat Szinnyei Kiss Ildikó Oslóban élő festőművész ajánlotta fel. 
     * 2005 febr. 5. Kovács Ferenc filmelőadása. Az est házigazdája Dávoti Barna-
bás. Folytattuk a 2004 őszén elkezdett Tolnay Klári Filmklub sorozatot az oslói 
filmbarátok körében. Az első két részben az 1945-ig ill. az 1945 után készült fil-
mekről esett szó. A harmadik esten Tolnay Klári színházi szerepeiből láthattunk 
részleteket. 
 

* Február 5.-én, a Tolnay sorozat utolsó estjén Csiky Gergely fergeteges vígjá-
téka kapcsán ismerhettük meg "a nagymama" bájos mosolyát, páratlan humorát, 
fenséges méltóságát. 

Csiky Gergely (1842-1891) a Nemzeti Színház egyik legtöbbet játszott írója, 
színes egyénisége a múlt század vége drámairodalmának. Eredeti végzettsége sze-
rint pap, tanár és egyházjogász. Szíve azonban fiatal korától a színházhoz, iroda-
lomhoz húzta. Egy párizsi tanulmányútja során megismerkedik az ún. társalgási 
drámával, amit hazatérte után a magyar színpadon ő alkalmaz először. A társalgá-
si dráma a realizmus felé fordul, tárgyát a korabeli társadalom életéből meríti, a 
polgári erkölcsöt védelmezi, a társadalom aktuális kérdéseivel foglalkozik. Csiky 
Gergely 1881-ben szakít papi hivatásával, megnősül, a Nemzeti Színház drama-
turgja lesz haláláig. Hatalmas munkabírással ontja színdarabjait, fordítja a külföl-
di szerzők műveit. A Nemzeti Színházban legtöbbször színpadra került vígjátéka 
A NAGYMAMA. Méltán volt nagy siker már az első bemutatóján is a finom hu-
morban, fordulatokban és érzelemben gazdag mű, s ezért hat máig is a közönség-
re. Csiky Gergely vígjátékának legnagyobb értéke, hogy remek szerepekkel aján-
dékozza meg a színészeket. A bemutatón, 1891-ben Prielle Kornélia játszotta a 
Nagymamát, később parádés szerepet jelentett Blaha Lujzának, Berky Lilinek, 
Honthy Hannának, Dajka Margitnak, Tolnay Klárinak. 
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„Az igazság egyszerű, csak meg kell találni" 
Beszámoló egy Teller Edénél tett látogatásról 

 
Hogy Teller Ede kicsoda, azt ma már nemcsak a fizikusok vagy a közelmúl-

tat tanulmányozó hadtörténészek tudják, hanem majdnem mindenki. Én elsősor-
ban mint emberről szeretnék beszélni róla, nemrég nála tett látogatásunk - férjem-
mel, Péterrel együtt kerestem fel - benyomásai, valamint feljegyzéseim és Péter 
videofelvételei alapján. Lehet, hogy kissé rapszodikus leszek, de remélem, a sok 
mondanivaló-részletből, ami most eszembe jut, bennetek kialakul egy egységes 
összkép. 

Emberi nagysága, de részben tudósi nagysága is, az emberekre tett hatása 
alapján mérhető fel leginkább. Élete nagy része küzdelmekben, eszmei és szakmai 
csatákban telt el. Munkájának jellege folytán elkerülhetetlen volt, hogy fizikus 
létére a politikába is belekeveredjék. Kemény vitapartner volt: minden energiáját 
saját igaza bebizonyításának szentelte a politikában is, akárcsak a tudományban. 
Rám ebben a vonatkozásban talán az őszintesége és egyenessége tette a legna-
gyobb hatást: az, hogy ha egy tévedése evidenssé vált, ugyanúgy elismerte, mint 
ahogy az önmaga előtt bebizonyosult igazságokhoz ragaszkodott. 

Első alkalommal középiskolás koromban találkoztam vele egy könyvben: 
Robert Jungk Ezer napnál fényesebb — Atomtudósok élettörténete című, eredeti-
leg az NDK-ban kiadott művében. Bár a könyv a hidegháborús korszakra jellem-
zően "békeharcos", tehát a hangvétele ma már kissé idejétmúltnak tűnik, nem szé-
gyellem bevallani: nekem ez a könyv keltette fel érdeklődésemet a fizika, a mate-
matika és a kutatók világa iránt. 

Második élményem Teller Edével kapcsolatban az 1990-es évekből való: 
egy Budapesten tartott előadás-sorozata, amelyet sikerült végighallgatnom. Ez 
tovább fokozta akkor már eleven csodálatomat lebilincselő személyisége, óriási 
tudása, roppant intuitív képessége és sajátos logikája iránt. 

Később Svédországba kerültem. Miközben a stockholmi egyetem Fysikum 
nevű laboratóriumában dolgoztam, megint foglalkoztatni kezdett az a régóta érle-
lődő gondolatom, hogy egyszer személyesen is elbeszélgessek a rám oly nagy ha-
tást tett, új környezetemben is "élő legenda"-ként emlegetett tudóssal. Levélben 
próbáltam kapcsolatot teremteni vele, aminek az lett a végeredménye, hogy sze-
mélyes meghívót kaptam tőle stanfordi "rezidenciájába". 

Mielőtt erre térnék, röviden idézek néhány fontos, Teller Edével kapcsolatos 
tudnivalót. 

1909. január 15-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait abban 
az egyetemi gyakorló gimnáziumban végezte, amelyet a jeles rakétatudós Kármán 
Tódor édesapja, Kármán Mór alapított. Tagja az "öt jóhírű magyarok"-ként is em-
legetett csoportnak, amelynek - mint neve mutatja - öt tagja volt, és mindnyájan 
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mérnöknek adatnak meg, de Imre lehetővé tette számukra, hogy elkezdhessék ál-
maik megvalósítását. Persze a fiúk nem voltak hálátlanok, és köszönetüket ke-
mény munkával fejezték ki. Többször találkoztam velük reggelente a kávézóban; 
nyúzott, fáradt arcuk éjszakai munkára vallott." 
Imre mindig meglepett minket rengeteg energiájával, határozott szakmai vélemé-
nyeivel, éleslátásával. A "hiszem, ha látom"-ban összefoglalható műszaki szkepti-
cizmusa és ennek következetes alkalmazása talán a legfontosabb tanulság, amit 
személyes örökségeként viszünk magunkkal a mérnöki pályán. 
Íme azok listája, akik az évek során hosszabb-rövidebb időre megfordultak Juhász 
Imre és Cselényi István körül a Teliánál, s akiknek ők ketten indították el szakmai 
karrierjét: 
Bartók István - azóta Amerikában is dolgozott egy évet egyetemi kutatóintézet-
ben, katonai projekten; 
Horváth Zoltán Ede - ma egy innovatív pécsi távközlési cég műszaki szakembere; 
Csáki István Norbert - azóta egy jól menő pesti cégnél kormányzati projekteken 
dolgozik; 
Váry Péter - az egyik legnagyobb magyar Internet-szolgáltató fejlesztő mérnöke; 
Botka Péter - egy másik nagy magyar Internet-szolgáltató cég szakembere; 
Végh Norbert - ma is a Telia kutatóintézeténél dolgozik, egyre komolyabb nem-
zetközi projekteken; 
Füzesi Csaba - konzultánsként dolgozik a Teliának, Imre szerint a vállalat legjobb 
Internet routing szakembere; 
Viczián István - az Ericsson cégnél szerzett szakmai tapasztalatával, Csabával 
együtt dolgozik a Teliának; 
Markosz Maliosz, Füzesi Péter, Malicskó László Gábor, Moldován István, Né-
meth Krisztián, Farkas Károly, akik ma már mindnyájan e műszaki tudományok 
doktorai; valamint e sorok írója, Daróczy Szabolcs - Csabával és Istvánnal együtt 
a Telia tanácsadója. Élve az alkalommal, szeretném mindannyiunk köszönetét ki-
fejezni Cselényi Istvánnak, aki jelenleg a Telia magyarországi vállalatának ügyve-
zető igazgatója. Sajnos Imre már nem fogadhatja személyesen köszönetünket, de 
mi még sokáig el tudjuk képzelni azt az arckifejezést és azt a gesztust, amellyel 
megjegyzi: Mi az? Ilyesmiket írogattok, ahelyett, hogy dolgoznátok? 
 

Daróczy Szabolcs 
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* Kovács Ferenc filmelőadása. Az est házigazdája Dávoti Barnabás. 
Március 6.-án megkezdtük Makk Károly (1925) rendezői sorozatát az oslói film-
barátok körében. Makk Károly Berettyóújfaluban született, édesapja mozigépész 
volt. 1944-ben került a Hunnia filmgyárba, mint műtermi gyakornok. Közben 
egyetemi hallgató művészettörténet-filozófia-esztétika szakon. 1946-ban felvették 
a Színház- és Filmművészeti Főiskola első rendező osztályába. Tanárának, 
Radványi Gézának Valahol Európában című filmjében ügyelő, majd asszisztens 
Bán Frigyes Talpalatnyi földjében. Első filmjét, az Úttörőket a forgatás befejezése 
előtt leállították, így a Liliomfi lett az első igazi rendezői munkája. Sokszínű alko-
tó: pályáján ugyanúgy feltűnik a könnyed vígjáték (Liliomfi), a véres dráma (Ház 
a sziklák alatt) és a lírai film (Szerelem), mint az 50-es évek korrajzának is beillő 
MESE A 12 TALÁLATRÓL. 
 

* Március 12.-én emlékezett a Norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) Nem-
zeti ünnepünkre s az MBK fennállásának 15. évfordulójára. Az ünnepi műsorban 
a Magyar Táncakadémia diákjai (Gyurka Gergely, Krizsai Dávid, Urbán Szabó 
Nikolett, Petrovics Petra és a Norvég Opera énekesei (Rajta Erzsébet, Valeska 
Zurn) közreműködtek. Az estet nagy sikerű táncház zárta. 

 
* Nemzeti ünnepünkön, március 15.-én fogadta megújult épületében az oslói 

magyarokat a Magyar Köztársaság Nagykövetsége. A meglepetés-programban  
négytagú együttestől magyar népdalokat, katonadalokat hallhattunk. 

 
* Március 21.-én "…új tengert kéne teremteni… Napjaink norvég irodalma" 

címmel tartotta a budapesti Országos Idegennyelvű Könyvtárban a Nagyvilág c. 
irodalmi folyóirat a norvég antológiát tartalmazó különszámának bemutatóját. Az 
összeállítást készítő és fordító Kovács katáng Ferenc oslóban élő íróval Szöllősi 
Adrienne irodalomtörténész beszélgetett. Másnap Nyíregyházán, a Vikár Sándor 
Zeneiskolában folytatódott a beszélgetés, ahol Pregitzer Fruzsina és Petneházi 
Attila, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei olvastak fel a lefordí-
tott művekből és a Zeneiskola diákjai és tanárai játszottak az esthez illő Grieg da-
rabokat.    

 
* 2005. ápr. 6.-án  9. Irodalmi Teadélután. Krausz György, a Magyar Köztár-

saság nagykövete és Krausz Judit meghívására a nagykövet úr oslói rezidenciáján 
tartottuk irodalmi teadélutánunkat  "József Attila emlékév - 2005" címmel. A nap 
vendége Haumann Péter, a Katona József Színház  színművésze volt. A beszélge-
tést Kovács Ferenc vezette. Az est háziasszonya Krausz Judit. 

 
* A Norvégia Magyarok Baráti Köre április 9.-én tartotta szokásos, évente két-

szer megrendezésre kerülő Filmestjét. Az est vendége Haumann Péter volt, akivel 
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Kovács Ferenc beszélgetett film és televíziós szerepeiről. Több, apró filmrészlet-
tel illusztrálták Haumann Péter igen sokrétű, gazdag, filmes jelenlétét a magyar 
művészeti életben. 

 
* A norvégiai Magyarok Baráti Köre rendezésében április 19.-én Oslóban szere-

pelt a budapesti Bartók Táncegyüttes.  
A Bartók Táncegyüttes, Bartók Béla és Martin György munkásságát tekintve 

példának, a népzene-és tánchagyomány gyűjtését, feldolgozását és széleskörű ter-
jesztését tartja feladatának. A táncegyüttes 1958-ban alakult szakszervezeti támo-
gatással. 1991 óta önfenntartó. Zene- és táncrepertoárja felöleli az egész Kárpát-
medence folklórhagyományát. Az együttes rendszeresen részt vesz magyarországi 
szakmai rendezvényeken, bemutatókon. Tagjai az együttesi munkán túl igyekez-
nek személyesen megismerni a még fellelhető tánchagyományokat, és azt saját 
közösségi életükben ápolni. Az együttesben tudatos utánpótlás, nevelőmunka fo-
lyik. Két gyermekcsoport és egy ifjúsági csoport dolgozik rendszeresen a felnőtt 
együttes mellett. A jelmeztárat eredeti darabokból és készíttetett jelmezekből állí-
tották össze, ügyelve a tájegységi különbözőségekre, illetve egyezésekre. Műsor-
számaikat a táncosok az adott tájegység viseletében, élő zenekísérettel adják elő. 
Az együttes évente 40-50 előadást tart. Több alkalommal nyertek díjat hazai és 
külföldi fesztiválokon. Többszörösen „Kiváló Együttes". 1975-ben elnyerte a F.
V.S. „Európa Díjat". (JG) 

 
* A norvégiai Magyarok Baráti Köre rendezésében május 21-én, Martinovits 

Katalin vezetésével az Akershus erőd megtekintésére került sor. Az Akershus 
erőd, királyi vár méltán tekinthető a középkori norvég várépítészet legjelesebbjé-
nek. Nemcsak az idő viharait állta ki V. Håkon Magnusson 1300-as évekből szár-
mazó vára, de kilencszeri támadás, körülzárás ellenére egyszer sem került az el-
lenség kezére. Stratégiai szerepe mellett a norvég királyi adminisztráció székhe-
lyeként szolgált évszázadokon keresztül. Gazdag történetét szerelmi intrikák, kü-
lönböző ármányok fűszerezik. Ha a falak mesélni tudnának… Rabok láncainak 
csörgéséről, sóhajairól, de a német megszállás alatti kivégzésekről is szólna a tör-
ténet. 

Napjainkban az Akershus erőd Oslo egyik fő turisztikai látványossága – többek 
között itt található a királyi sírkápolna, és a Norvég Ellenállási Múzeum is. Fesz-
tiválok, koncertek, állami reprezentációs események teszik élő történelmi szín-
hellyé. (MK) 

 
* A Magyar Köztársaság Nagykövetsége "európai piknik"-re invitálta a Norvé-

giában élő magyarokat május 1.-én az Ekeberg-i szabadidőparkba. 2004. május 1-
én új időszámítás kezdődött számunkra. Hazánk az Európai Unió teljes jogú tag-
jává vált, és mi magyarok végre ismét elfoglalhattuk méltó helyünket az európai 
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zikát. Imrével órákig lehetett beszélgetni a két sziget történetéről, nevezetességei-
ről, a korzikai nép és nyelv származásának titkairól. Nyilvánvaló volt: bárhova 
ment, felkészült utazóként indult el. Ahogyan egy öreg családi barátunk mondta: 
nem úgy, mint a koffer, ami utazik, de se lát, se hall. 

A nyelvi problémákat igen egyszerűen oldotta meg. Sokaknak emlegette - 
talán olyanoknak is, akik nem értékelték a humorát -, hogy nálunk, a svéd Telia 
általa vezetett Nagyteljesítményű Hálózatok Laborjában, három hivatalos nyelv 
van, a következő sorrendben: első a magyar, második az angol, harmadik a svéd. 
A dokumentációt mindenki angolul írta, ami teljesen elfogadott, lévén a Telia 
multinacionális vállalat, lévén továbbá, hogy majdnem minden svéd tud angolul. 
Ha nem tartózkodott más a laborban, akkor viszont a magyar volt a fő nyelv. Imre 
persze akarva-akaratlanul is tanította nekünk a svéd szakmai nyelvet, hangulatos 
magyar-svéd keverék mondatokkal. Amikor nem szakmáról volt szó, tökéletesen 
tisztán beszélt magyarul, de mivel a magyar szakkifejezéseket nem ismerte, a 
megfelelő angol szavak helyett a svédeket szőtte a mondatokba. Így alakult ki az 
idők során az a pszeudomagyar "törzsi szaknyelv", ami nemcsak jellemzi itteni 
munkánkat, hanem annak lényegét is leírja: átbrüggázzuk a kundokat a netbe, 
csak klikkázniuk kell a hemszídán. Sok svédet sokkolt azért néha, hogy hangos 
magyar nevetéssel volt tele a vállalati étkezde, de ha munkáról van szó, ma már 
mindenki szívesen dolgozik velünk. 

Nem volt könnyű elérnie, hogy magyarokkal dolgozhasson. Bármilyen ko-
moly hajtó-erőt jelentett is a Műegyetem harminc évvel ezelőtti iránymutatása, 
sokat kellett küzdenie azért, hogy a cég alkalmazza a fiatal magyar mérnököket. 
Személyes tekintélyének köszönhető, hogy még a távközlés és informatika 2000-
es nagy visszaesése után is maradhattunk és dolgozhattunk. Néha egy-egy mellék-
mondatban utalt a főnökséggel vívott harcaira, de bővebben nem beszélt róluk. 
Érdekes módon tudta motiválni munkatársait. Komoly elvárásai voltak, de köz-
vetlenül nem követelt meg semmit - s ezért mindenki magától igyekezett megfe-
lelni, mert azért mindenki értette, mi a tét. Imre vakon megbízott bennünk, így 
nem volt kérdés: teljesítenünk kellett. Imre kapcsolatai és a mi munkánk révén 
történhetett meg, hogy még a rossz gazdasági körülmények között is folyamato-
san jó eredményeket produkáltunk. 

Egyik fiatal kolléganőnk, Nagy Andrea - aki 2000 elején helyezkedett el a 
Teliánál, de a cég egy másik vállalatánál - ezt írta Imréről, amikor erre a megem-
lékezésre készültem: "Én sajnos Imrével csak kétszer-háromszor találkoztam. 
Egyszer a kávézóban, amikor meghallottam a magyar szót, egyszer a folyosón, 
amikor biztatott, hogy süssek süteményt a fiúknak. Harmadszor amikor valame-
lyik fiú ment haza, s a kocsi mellett álltak és cigiztek a labor épülete előtt. Ez a 
néhány röpke találkozás olyan embert mutatott be számomra, akinek nagyon fon-
tosak voltak a védencei, a Magyarországról kihozott fiatal mérnökök. Őket pró-
bálta előresegíteni karrierjük első lépcsőin. Ilyen lépcsőfokok nem minden kezdő 
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gató és két diplomázó dolgozott; Imre mellett egy mérnök és két diplomázó, vala-
mint én mint negyedéves gyakornok. Imrét az első napokban - és ezt a többi újonc 
is így látta - távolságtartónak tartottam, kissé talán mogorvának is. Nem kellett 
azonban több néhány napnál, hogy az ember rájöjjön: fanyar humora, gyors gon-
dolatváltásai, mondjam ki, zsenialitása az, ami távol tart tőle mindenkit az első 
napokban. Viszont amint megismertük szokásait, beszéde fordulatait, amint meg-
értettük gondolkodásmódját, azonnal egy összekacsintós, folyamatosan magas 
szintű, szellemesen humoros társalgásba csöppentünk, ami - azt hiszem - minden-
kit magával ragadott, aki együtt dolgozott vele. 

A fiatal mérnökök, akik talán először voltak hosszabb időre külföldön, na-
gyon sok problémával találták szemben magukat. Vízum, bankszámla, lakás, bú-
torok, vásárlás, céges belépők, nyelvi problémák, költözködés. Imre mindig kész-
séges volt; természetes volt számára, hogy azonnal segítsen mindenkinek. Egy idő 
után azt mondogattuk: ő az itteni apánk. Nem volt túlzás. Néhányunk, akik hosz-
szabb időt töltöttek kint vele, tanúsíthatja ezt. Mindeki kapott valamit tőle, vala-
mit, ami megkönnyítette az illető számára a svédországi életet, a távollétet az ott-
honiaktól. 
Többször meghívott minket Mälarhöjden városrészben fekvő házába. A ház egy 
gyönyörűen karbantartott kertben volt, a kert volt Imre egyik hobbija. Mindig szá-
mon tartotta, melyik virág mikor nyílik, melyiket mikor kell ültetni. Sokat mesélt 
nekünk a fránya őzekről, akik lerágják a tulipánbimbókat. Éva, a felesége, fül-orr-
gégész orvosnő, mindig valami magyaros ebéddel várt bennünket, ami igazi meg-
könnyebbülés volt számunkra sok hét svéd vállalati-éttermi koszt után. 
(Emlékszem, egyszer Imre azt mondta: az étkezdénkből azért vitték el a régi jó 
bolgár szakácsot, mert a múlt héten túl jó pontszámot adtunk neki a minőségfel-
mérésen; azóta a főnökségnek főz.) 

Egy ilyen mälarhöjdeni alkalommal kérdezett meg Imre, hogy volna-e ked-
vem diplomázás után vele dolgozni - ahogy már többen tették. Ekkor mesélte el a 
történetet a villamosmérnöki kar dékánjáról, aki nem tartotta fontosnak, hogy Ju-
hász Imre külföldre mászkáljon. Ő annál inkább annak tartotta a kitekintés lehető-
ségét, a széles látókört, és igen komoly nemzetközi szakmai kapcsolatokat tartott 
fenn. Az Internet legfontosabb műszaki szervezeténél, az IETF-nél az egyik szab-
vány társszerzője volt; dolgozott az Ethernet-ajánláson, amely ma a legfontosabb 
hálózati szabvány; dolgozott európai távközlési szervezetekkel különféle közös 
munkákon; volt idő, amikor sokszor tartózkodott Svájcban, hasonló munkákat 
végezve. 

Világlátott ember volt, a földkerekség bármely szeglete jött szóba, volt róla 
egy anekdotája, tudta a történelmét. Egyszer egy svéd kolléga - visszaemlékezve 
rá - azt mesélte, hogy sokakat meglepett, amikor pontosította őket a svéd történe-
lem valamely kérdésében. Egyszerűen: jobban ismerte a svéd történelmet, mint az 
átlag svéd. Pár éve óriási élmény volt számomra, hogy láthattam Szicíliát és Kor-
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nemzetek körében. Európai uniós tagságunk első éve bizonyította, hogy helyes 
döntést hoztunk: ha néha nehéz alkalmazkodási folyamat eredményeként is, de 
élni tudtunk a lehetőségekkel, és megtanultuk, hogy mi is felelősséggel tartozunk 
az Unió valamennyi polgáráért." (MKN) 

 
* Május 25.-én Cserna Szabó András író, a kortárs magyar próza, novellairoda-

lom ismert alakja volt a Magyar Köztársaság nagykövetének és Krausz Judit házi-
asszonynak a vendége a 10. Irodalmi Teadélutánon. 1974-ben  született Szente-
sen, a PPKE BTK  magyar-média/kommunikáció szakán végzett. Gasztronómiai 
újságíró, a Magyar Konyha főmunkatársa is volt. Esszéket publikál az ÉS-ben, a 
Népszabadságban, a Magyar Hírlapban. A Levin körút - gasztroesszék, 
hasnovellák - a negyedik kötete. A beszélgetést Kovács Ferenc vezette. 

* Május 28.-án az oslói filmbarátok estjén is fellépett Cserna Szabó András író, 
aki a pompás ételekről, lakomákról szóló filmbejátszások között hasnovellákat 
olvasott fel legutolsó kötetéből. Majd kötetlen beszélgetés folyt irodalmi, filmes, 
gasztronómiai témákról. 

* A 76. Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozatán részt vett könyvheti verseskö-
tetével Kovács katáng Ferenc Oslóban élő író, műfordító. Május 3-án és 5-én de-
dikált a Szent István téren a Napkút Kiadó sátrában, majd író-olvasó találkozók 
keretében előadásokat tartott a kortárs norvég irodalomról Budapesten a Katoli-
kus Ifjúsági Mozgalom,  Zalaegerszegen a Deák Ferenc Könyvtár és Nyíregyhá-
zán a Móricz Zsigmond Könyvtár szervezésében.  

 

* Az oslói filmbarátok május 11.-i Filmestjén folytattuk a Makk Károly rende-
zői sorozatot. Ezúttal az 1960-1970-es időszak filmjei volt a téma. Részleteket 
láttunk az 1960-63 között készült trilógia filmjeiből (Megszállottak, Elveszett pa-
radicsom,  Utolsó előtti ember), s szó esett Sarkadi Imre (1921-1961) tragikus 
életéről, munkásságáról is. Az előadást Kovács Ferenc tartotta, a házigazda 
Dávolti Barnabás volt. 

* A június 15.-i Irodalmi Teadélután vendége Jankovits Irén volt, aki gazdag 
receptes, konyhaművészeti könyvtárából válogatott igen tartalmas beszámolójá-
hoz illusztrációt. A "Ne csak együnk … beszéljünk is róla" c. előadás történelmi 
visszatekintést nyújtott a szakács- és cukrászmesterség titkaiba, az éttermi és ká-
véházi élet alakulásába, valamint az italok és más élvezetek világába. A Magyar 
Köztársaság nagykövete rezidenciáján tartott esten Krausz Judit volt a háziasz-
szony. A tea mellé az Irén készítette Balzac parajpalacsintát és a sós szerelmes 
levelet fogyaszthatták a vendégek. Az alábbi idézet részlet a meghívó szövegéből: 

…a levest idejében kell berántani vita tárgya kis cikkekre vágott 
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burgonya és a felkarikázott füstölt virsli nem lehet 
puhuláskor felejtsék el magyar polgáraim a lightot 
kemény tejfölbe szaporázott virulens tojássárga a jó elegy 
és végül a gyöngém mivel nekem is van a vágott kapor 
de alatta tűz már ne maradjon csak a leült illat szálljon 
s öregedve sajnos evés közben egyre jobban szürcsös hangom 

 
Aczél Géza (részlet az Élet és Irodalom 2001/46. számában megjelent Frankfurti 
leves c. versből) 
 

• Sulyok Vince költő, műfordító Tegnapodban élsz című verseskötete 
felkerült a világhálóra, s a mek.oszk.hu oldalon olvasható. 

•   
„Elszállt óráiddal, múltaddal 

élhetsz csak, amíg élsz, 
s ha tán nem is akarnád: mádban is 

a tegnapodban élsz!" 
 

* A Magyar Köztársaság nagykövetei rezidenciáján 2005. augusztus 17.-én 
tartott irodalmi teadélután vendége Fázsy Anikó, a NAGYVILÁG című világiro-
dalmi folyóirat főszerkesztője volt. A beszélgetést Kovács Ferenc vezette. A házi-
asszony Krausz Judit volt. E napon fogadták az IFLA (a világ könyvtáros egyesü-
leteinek nemzetközi szervezete) oslói konferenciáján résztvevő magyar delegáció 
tagjait is  egy tea melletti kis kötetlen beszélgetésen. 

 
* A Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) szervezésben augusztus 19.-én az 

Eikeli templomban kórus- és orgonakoncertre került sor. Tatabánya város felnőtt 
vegyes kórusa és három orgonaművésze adott műsort.  

 
* A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) Szent István-napi ünnepségén a 

48 tagú komlói Kodály gyermekkórus szerepelt. A műsor után a Magyar Köztár-
saság oslói nagykövetsége adott fogadást. 

 
* Szeptember 2.-án Koltai Róbert Világszám! című filmjét mutatta be a 

Cinemateket (Filmens Hus, Lillebil terem). Az oslói ősbemutatón Bogya István 
vendégeként részt vett Koltai Róbert, a film rendezője, akivel a vetítés után rövid 
beszélgetésre találkozhatott a közönség. Filmrendezései: Patika (1993), Sose ha-
lunk meg (1993), Szamba (1996), A miniszter félrelép (!977), Ámbár tanár úr 
(1998), Csocsó, avagy éljen május 1-je (2001), Világszám! – Dodó és Naftalin 
(2004). Filmjeinek közös vonása a hétköznapok emberének ábrázolása. Az embert 
mutatja be, aki néha nyer, de legtöbbször veszít az élete során. Akit lehet szeretni 
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nyelven beszél. Mivel az abszolút tartalomnélküliség abban az egyedül létező for-
mában rögzül, amelyben minden tárgyiasság megfoghatatlanná válik, a költői sze-
mélyiség is feloldódik ebben a formában és eggyé válik a nyelvvel, az egyedül 
megfogható minőséggel. 
 

Susanna Fahlström 
 
 

Itteni apánk 
Emlékezés Juhász Imrére 

 
Olyan emberről szeretnék megemlékezni, aki nagyon sokat jelentett számunk-

ra. Aki biztosan eljárt volna közénk a Peregrinus Klubba, mindig lett volna hoz-
zánk néhány csendes szava, okos tanácsa - de ezt már nem érte meg. Pontosab-
ban: mi nem értük meg, hogy köztünk lehessen. 

Juhász Imre életpályája, így visszanézve a mi szemszögünkből, a Budapesti 
Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kara dékánjának irodájában kezdődött vala-
mikor a hetvenes években, egy ösztöndíj odaítélése kapcsán. „Nekünk nincs szük-
ségünk arra, hogy maga külföldre mászkáljon!" Az ív csúcsa számunkra az volt, 
amikor harminc évvel később körülbelül tizenöt magyar - egyetemista, doktoran-
dus, fiatal mérnök - ült a svédországi távközlési vállalat, a Telia étkezőjében, és 
Imre köré gyűlve derűsen beszélgettek a szakmáról, a munkáról, a jobb jövőről. 
Dióhéjban elmondva a Juhász-saga, Juhász Imre élete, a huszadik század második 
felének igen karakteres magyar története. 

2000 márciusában jöttem ki először Svédországba, még negyedéves informati-
kus mérnök hallgatóként, huszonkét évesen. Azt hiszem, senkinek sem kell elma-
gyarázni, mit jelent egy fiatal egyetemista számára külföldön szakmai tapasztala-
tokat szerezni. 2000. január 1-jén írtam egy egyetemi barátnak: ha lehet, beszéljen 
svédországi ismerősével, Cselényi Istvánnal, aki éppen a Telia kutatóintézeténél 
dolgozik, és lelkesen szervezi a pesti Műegyetem hallgatóinak stockholmi diplo-
maírását és doktori munkáját. Másnap levél várt a számítógépben Istvántól, hogy 
márciustól mehetek. Nem volt kérdés. A Telia kutatóintézete nem tudott fogadni, 
de Juhász Imre, aki a Telia fejlesztővállalatánál dolgozott, vállalta, hogy kijöhetek 
hozzá. Így ismertem meg őt, és bátran állíthatom: egy év közös munka alatt még 
egyszer annyit tanultam tőle a távközlési szakmáról, mint az - innen nézve, nem-
zetközi viszonylatban is - igen jó színvonalú pesti Műegyetemen. 

De nem ez volt a legfontosabb. Megtanultam, jó néhányan megtanultuk tőle, 
hogyan kell mindig a világ felé fordulva, másokat segítve élni. 
István mellett a kutatóintézetben egy fiatal magyar mérnök, két doktorandus hall-
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1945 előtt sem volt, de a mellőzések, amelyek ezután érték, még inkább elvették a 
kedvét a politikától. A szabadság, amely a társadalomban csupán illúzió, Weöres 
esetében belső személyi szabadsággá rögződik, amit a nyelvi megformálás a szo-
kott virtuóz módon követ. Nem véletlen, hogy a tört világot tört szavak tükrözik. 
Krízis kulturális terméke volt a dadaizmus is. A zürichi Harry Ball lefordíthatatlan 
versei erősen emlékeztetnek a Barbár dal képzelt eredetijére. A krízisből kiutat 
keresve kutatta a költő az eredendőt, a mágikust, a misztikust a legősibb rétegek-
ben, a minden rossz használattól mentes szavakat. Tény azonban, hogy különösen 
pályája kezdetén Weöres minden költői kísérletre nyitott volt. Nem véletlen tehát, 
hogy a dadaisták univerzális nihilizmusa is érezhető költészetén. Hamvas Béla a 
Sciencia Sacrában a nyelv fejlődésének következő szakaszait említi: ősnyelv, 
idea-nyelv, szimbólum-nyelv, mítosz-nyelv, költői nyelv, köznyelv, fogalmi 
nyelv. A fogalmi nyelv, az emberiség mai nyelve szerinte - úgy is, mint parado-
xon - a legfejletlenebb. Ebben ugyanis a fogalomnak tartalma nincs, a dolgokat 
nem reálisan tükrözi, és ezáltal valódi jelentését elvesztette. A köz- vagy népnyelv 
Hamvas szerint nem egyenletes színvonalú, mivel gyakori változásokat mutat. A 
költői nyelvben minden a kifejező egyéntől függ, és nagy tévedése a hasonlat, 
amely „öszszetéveszti a külsőt és a belsőt, azt hiszi, hogy a képpel kell megvilágí-
tania, s a képet külsőnek látja, holott a kép a belső, s ez az, amit meg kell világíta-
ni." A mítosz nyelvében ez a tévedés már feloldódott, a szimbólum-nyelv pedig  
„elrejti azt, amit kimond és kimondja azt, amit elrejt". Az idea-nyelv az „észfeletti 
értelem" nagyon kevesek által megfogható, egyszeri megnyilatkozása. Az ős-
nyelv, a legfejlettebb fok már teljesen felfoghatatlan az emberi értelem számára, 
csupán az extázis kivételes pillanataiban villanhat fel egyesekben, mint nagyon 
távoli sejtés. „Az ősnyelv arról ismerhető fel, hogy a szavakat eredeti jelentésük-
ben, eredeti teremtő feszültségükben és sugárzó hatalmukban mondja ki." Az ős-
nyelvben a dolgok között analógia van, minden dolog azonos minden dologgal. 
Az egyes dolgok egymással felcserélhetők, hiszen az egységben minden egy. Az 
egyéni jelleg megszűnik, a lélek nem hasonlít a pillangóhoz, a lélek a pillangó 
maga. 

Weöres efelé az ősnyelv felé törekedett, ezt az ősi egységet kívánta újraéleszte-
ni. Az ősi egység természetes elemei pedig a hangok és a dallam. Hangok, és dal-
lam alkotja elsősorban a Barbár dal képzelt eredetijét. Szavai csak formai érte-
lemben léteznek, a verset mégis valódinak, konkrét jelentéssel bírónak érezzük. 
Ennek az oka az a mód, ahogyan Weöres a léttelen valóság ösztönösen felbukka-
nó szavait tudatossá formálja. Ez a nyelvtan segítségével történik: nem fiktív, ha-
nem egy tudós alaposságával kidolgozott valódi nyelvtan segítségével. A fiktív 
nyelv nem fiktív nyelvtana a nem létező szavakba életet lehel, az elvontság meg-
foghatóvá válik. Amikor Weöres leszáll az érthetetlen szavak mélységére és azo-
kat a nyelvtan, a struktúra által sugárzott rejtett jelentéssel tölti meg, maga is át-
alakul. Az első vers első költőjévé válik, amikor más korban, más hangján, más 
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vagy nem szeretni, de a hite, az optimizmusa és a humora mindig forrása annak, 
hogy újra és újra neki merjen menni az élete során eléje tornyosuló gondoknak, 
feladatoknak, és persze néha örömök is érik.  

 
* Másnap, az oslói Magyarok Baráti Köre (MBK) rendezésében, Koltai Ró-

bertnek önálló kabaréestje volt. 
 
 * Elindult egy lány címmel színpadi előadásra került sor szeptember 17.-én a 

norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) szervezésében. A darab Párkány László 
könyve nyomán készült, s Tolnay Klári életének egy konkrét epizódjáról szól. 

Szereplők: 

Rózsi: Kara Tünde 

Mater Henrich: Kautzky Armand 
Rendezte: Pozsgai Zsolt 

Tolnay Rózsi /későbbi művésznevén Klári/ tizenhét éves, és a nyíregyházi Angol-
kisasszonyok Iskolájának tanulója. Legkedvesebb tanára - az egyetlen férfi tanár - 
Henrich vele marad egy karácsony előtti este, mert Rózsi szülei nem tudnak a lá-
nyért jönni, hogy karácsonyra hazavigyék. Mater Henrichnek a fiatal lány felvá-
zolja az elképzelt jövőt, megosztja vele terveit a jövőjére vonatkozóan…mit látott, 
mit érzett akkor a tehetségéből az a tizenhét éves lány? És mi valósulhatott meg 
belőle? Erről szól az emberi érzésekből szőtt történet… 

 

* Október 9-én, az oslói Magyarok Baráti Köre (MBK) szervezésében, Kertész 
Judit, a Polar Kiadó társtulajdonosa tartott előadást a "Norvég irodalom magya-
rul" címmel. Ebben áttekintést nyújtott az utóbbi 130 évben megjelent magyar 
fordításokról. Az előadást követő kiállítást megnyitó beszédet Krausz György 
nagykövet tartotta. Az Országos Széchenyi Könyvtártól, az oslói Deichmanske 
könyvtárból, valamint magánszemélyektől kölcsönzött könyvek október 31-ig 
voltak láthatók egy oslói fiókkönyvtárban. 

 
• A Norvég-Magyar Egyesület és a Magyar Köztársaság Nagykövetsége 

október 23.-án, a magyar forradalom és szabadságharc 49. évfordulója 
alkalmából emlékünnepséget szervezett Oslóban. Az est ünnepi beszé-
dei mellett irodalmi részleteket hallhattunk Arnulf Øverlandtól, George 
Orwelltől, s komolyzenei betéteket Henryk Wieniawski műveiből. Fel-
lépett Per Bleikelia színművész, Piotr Janowski hegedűművész, 
Wolfgang Plagge zongoraművész, és Emilie Holmen, Fredrik Paasche 
dráma szakos diákok. 
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* A NAPÚT – Irodalom, művészet, környezet – folyóirat októberi számában 

norvég kortárs alkotók antológiája kapott helyet. Azok az írók, költők kerültek az 
összeállításba, akik 1960 és 1970 között születtek. Ezt az összeállítást korábban 
két antológia előzte meg. A könyv alakban is megjelent, 1980 után születettek 
antológiája, s a Nagyvilágban megjelent 1970-1980 között születetteké.  
Október 24.-én a budapesti Alexandra Könyvesházban e lapszám bemutatójára 
került sor, amit megtisztelt a Norvég Királyság újonnan kinevezett nagykövetasz-
szonya. Jelen voltak a prózaszövegek fordítói – Gangl Orsolya, Kőszegi Dóra, 
Kunszenti-Kovács Dávid, Szanyi Ágnes –, valamint VIRTUÁLISAN Kovács Fe-
renc, az antológia összeállítója, a bevezető esszé írója, a versek fordítója. Ugyanis 
Oslo és Budapest között az Interneten keresztül "élő adás" volt kamerákkal, mik-
rofonokkal, hangszórókkal. A maga nemében ez volt Európa első ilyen jellegű 
író-olvasó találkozója. 
 

* Az október 28.-i Irodalmi Teadélután egyik vendége Pregitzer Fruzsina szín-
művésznő volt, aki az „Uram, nem látta Magyarországot?" című önálló estjéből 
mondott részleteket. Az oslói nagykövet rezidenciáján beszélgetéssel zárult az est, 
ahol a háziasszony Krausz Judit és a beszélgetést vezető Kovács Ferenc a határon 
túli „szolgálatokról" kérdezte a másik vendéget, Vraukóné Lukács Ilona könyvtá-
rost. 

November 5.-én az oslói Magyarok Baráti Köre (MBK) rendezésében Bartók 
Béla halálának 60. és József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából 
"…A SEMMI ÁGÁN…" címmel emlékestet tartottak az oslói Színházi Múze-
umban. Közreműködött Korhecz Imola előadóművész és Érdi Tamás zongora-
művész. 

* November 9.-én az Irodalmi Teadélután keretében az aradi Irodalmi Jelen 
című folyóirat mutatkozott be. Az oslói magyar nagykövet rezidenciáján zajló 
sorozaton Kovács Ferenc kérdéseire Böszörményi Zoltán író, laptulajdonos, fő-
szerkesztő, Pongrácz Mária író, szerkesztő, valamint Nagyálmos Ildikó költő, 
megbízott szerkesztő válaszolt. Mindhárman részleteket olvastak fel a közelmúlt-
ban megjelent új kötetükből.  
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Az „érthetetlen versek" másik típusába tartoznak azok, melyekben már nemcsak a 
nyelvtan önkényes, hanem maguk a szavak is. Ilyen a Táncdal, A vers születése 
című diszszertáció mottója, vagy A képzelt város, amelyek teljesen a versritmusra 
épülnek. Hogyan keletkeztek ezek a versek? A sorsangyalokat, későbbi címén A 
csillagokat például véve Weöres ezt maga magyarázza el: „Az első fázis az, ami-
kor néhány értelmetlen sor bukkan fel a tudatban (naur glainre iki...). Ebből kelet-
kezik a nyers szöveg, a szavaknak különböző értelmet adva." Vajon ez a keletke-
zési mód jellemzi a Barbár dal-t is? Nagyon valószínű, hogy igen. 

Amikor Domokos Mátyás az értelmetlen vers értelméről faggatta a költőt, 
Weöres azt válaszolta, hogy az értelmetlen vers „gyakran szembehelyezkedik a 
korral, amiben élünk, és annak érvényességét bírálja vagy tagadja." Arra a kérdés-
re pedig, hogy milyen nosztalgiák nyilvánulnak meg az értelmetlen versben, 
Weöres válasza a következő volt: „Egy rendezettebb, egyszerűbb, áttekinthetőbb 
világ iránti nosztalgia." A korábbiakban tárgyalt tört nyelvű versek olyan időszak-
ban keletkeztek, amikor nagyon sok emberben megtört a hit is. A második világ-
háború és a személyi kultusz korszakában. Számtalan írót hallgatásra ítélt a politi-
kai dogmatizmus. Weöres is köztük volt. 1956-ban szólalhatott meg először A 
hallgatás tornya című kötetével. Lehetséges, hogy a krízishangulat öltött költői 
formát ezekben a versekben? Lehetséges, de a költészetfilozófiával foglalkozó 
következő rész más körülményeket is megvilágíthat. 

2.3. Költői világ. Költészetfilozófia 
„Olvass verseket oly nyelveken is, amelyeket nem értesz. Ne sokat, mindig 

csak néhány sort, de többször egymásután. Jelentésükkel ne törődj, de lehetőleg 
ismerd az eredeti kiejtésmódjukat, hangzásukat. Így megismered a nyelvek zené-
jét s az alkotó lelkek belső zenéjét. S eljuthatsz oda, hogy anyanyelved szövegeit 
is olvasni tudod a tartalomtól függetlenül is; a vers belső, igazi szépségét, testtelen 
táncát csak így élheted át" - írja Weöres A teljesség felének A versről szóló fejeze-
tében. 

A teljesség felé prózavázlatai 1945-ben jelentek meg először, a Barbár dal 
keletkezése után egy évvel. Ismeretes az a mérsékelt lelkesedés, amellyel Weöres 
az ország újjáépítését az adott körülmények között üdvözölte. A kiábrándultság 
számos, ebben a korszakban írt versében kifejezésre jut. Egyfajta passzív ellenál-
lásról tanúskodnak ezek a versek, de ugyanakkor annak a meggyőződésnek a nyo-
mai is, amely minden fejlődést elutasít. Weöres számára a fejlődésnek nincs jelen-
tősége: "Az emberek mozgásában hiszek, a haladásban nem hiszek. [...] Ha fejlő-
dött a gépi technikai civilizáció, ez a szellemi kultúra rovására történik. [...] Min-
dig történik valami, de soha nem történik semmi igazán lényeges." 

Kétségtelen, hogy egy ilyen fejlődésellenes filozófia a magánéletben is érez-
teti hatását. Különösen abban a fontos történeti időszakban, amikor a lelkesedés 
kifizetődőbb lett volna. Hogy Weöres nem igyekezett alkalmazkodni, az elsősor-
ban ösztönösségén és őszinteségén múlott. Közéleti költő Weöres természetesen 
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hanem maga a megholt végzi a megrontást. 
Nem elégedhetünk meg azonban a képzelt fordítás vizsgálatával. A tartalom rej-
tettebb dimenzióinak megfejtéséhez elengedhetetlen a képzelt eredeti elemzése is. 
Weöres egyik nyilatkozatában arra a kérdésre, hogy lehet-e egy értelmetlen szö-
veget úgy átfuttatni zenével, hogy az jelentést kapjon, a következőképp felel:  
„Ange amban ulanoje balanga janégol, vagy Panyigai kudora, kudora. Ezeknek 
semmiféle szótári vagy szóhatározó jelentésük nincs; csak hangzási, dinamikai és 
strukturális jelentésük van." Ugyanezt mondhatnók a Barbár dal képzelt eredetijé-
ről is. Ezeket a Weöres által említett jelentéstartományokat már érintettük a külső 
kontextusról szóló részben. A jelentés az ilyen "értelmetlen versek"-ben nem a 
belső, hanem a külső kontextus sajátja. A külső kontextusban a jelentés azonban 
jellé abszorbeálódik. A szemantika területét a szemiotika váltja fel. 
A Barbár dal képzelt eredetijében a jelek önmagukban hordozzák a jelentést. 
Ezek nem mindenki számára érhetők, mint ahogy a sámán varázsszövegét sem 
mindenki érti. Amikor a sámán természetfeletti hatalmakkal akar kapcsolatot te-
remteni, extatikus állapotba kerül, elrévül. A révül és rejt szó közötti etimológiai 
összefüggés a sámán elrévülése és a rejtezés összefüggésére vet fényt. A sámán 
lelke ismeretlen dimenziókba távozik, ahol elrejtezik. Csak így tud a természetfe-
letti lényekkel kapcsolatba lépni. Az elrejtezés eszköze a nyelv. 
Amikor Weöres Rejtelem című versét „magyarázza", a következőképpen fogal-
maz: "Nem magamnak, hanem másoknak írok. Ezért szuggesztivitásra törekszem. 
Nem fontos, értik-e, de az idegek borzongjanak, mint a kifeszített húr a szélben." 
A tartalom legbensőbb dimenzióihoz ezen a szent borzongáson keresztül lehet 
eljutni. A sámán rejtezik itt. 

2.2 A vers az életműben 
A Barbár dalt Weöres 1944-ben írta. Mely versek kerültek ki még a tolla 

alól ebben a történelmi időszakban? Mennyiben releváns az a kritika, amely külö-
nösen ez időben Weörest a társadalom problémáival vajmi keveset törődő apoliti-
kussággal vádolja? Költőnk számos 1944-ben írt verse cáfolja ezt a vádat. A re-
ménytelenség könyve címűt például Tamás Attila a fasizmus dokumentumának 
nevezi. Az Elesett katonák, Szirénák légitámadáskor, Háborús jegyzetek mind-
egyike már a címében is jelzi tárgyát. 

Könnyen érthető versek ezek, de vannak más, ugyanebben az évben írt ver-
sek sokkal nehezebben kibogozható tartalommal. Az áramlás szobra, korábbi cí-
mén Eidolon, felháborodást keltett az olvasók körében, elsősorban azért, mert a 
nyelvtani szabályokat teljesen önkényes módon használja. Weöres a verset kísér-
letnek nevezi. Egy bizonyos: az izmusok, különösen a szürrealizmus és a dadaiz-
mus erősen hatottak költészetére ebben az időben, és minden formával kísérlete-
zett, az Eidolon esetében feltehetőleg az automatikus írással. Hasonló kísérlete A 
megmozdult szótár, a Dob és tánc, az Ablak az éjbe és számos más verse. 
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* November 19.-én került sor a hagyományos Katalin –bálra, amelyet az 
oslói Magyarok Baráti Köre szervezett. A nagysikerű esten jókat ehettek, táncol-
hattak, mulathattak a megjelentek. 
 

* November 30.-án újabb Irodalmi Teadélután volt Oslóban Krausz 
György nagykövet úr rezidenciáján. Dr. Borka László tartott diavetítéses előadást 
"Káosz vagy rend van a világban?" címmel. 
 
           * December 3.-án az oslói magyar Filmklubban a III. résszel folytatódott a 
Makk Károly filmrendező munkásságát bemutató sorozat. Kovács Ferenc előadó 
az I. részben az 50-es évekkel, a II. részben a 60-as évekkel ismertette meg a láto-
gatókat. Legutóbb Makk Károly 70-es években készült filmjei kerültek terítékre. 
Ebben a periódusban született eddigi életművének egyik legsikeresebb alkotása, a 
Déry Tibor két írásából készült SZERELEM című film. A házigazda: Dávoti Bar-
na volt.. 
 

Az Irodalmi Jelen estjének szereplői: Böszörményi Zoltán, Nagyálmos Ildikó, 
Pongrácz Mária és Kovács Ferenc 


