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megérted végre az áhított meleget
közelség kell
s egy egész élet
addig is csak méregesd
magadban a csendet
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Támogatóink

Kötéltánc
Csak táncolj
ne nézz le
ne érezd hogy kötél
kötve vagy ha kötetlen is
gúzsba kötve ne élj
Ne köss ki
Mint papírsárkányt húzd a kötelet
Vigyázz, felkötik aki száguld
Csak lépj
csak táncolj
csak úgy közeledj
távolodj közben
ha távol vagy
hát kötődj
csak lépj
csak táncolj kötéltáncos
Egyensúlyozz
ne nézz semerre
az életed a fontos
talán a halálod is lehetne az
akkor inkább mélyre nézz
nagyon mélyre
a szemed fenekére
be a vesédbe nézz
ne inogj
ne botorkálj
csak táncolj kötéltáncos
Mérlegelj
ellensúlyozz
jót a rosszal
meg vice verza
csak csináld
ne ácsorogj
a Föld forog
csak táncolj kötéltáncos

Balogh Ilona
Balogh Sándor
Bartha László
Bartha Magda
Bartha Setfan
Bartal Klári
Békássy Akbert
Bíró János
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Cs. Szabó Zoltán
Dohi Alex
Fábián Mihály
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Gyulai Ferenc
Haraszti Ferenc
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Klein Georg
Koós Andrei
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Lõrinc Dezsõ
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Maros Miklós
Mayer Hella
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Neufeld Robert
Sántha Judit
id. Sebestyén Gábor
Sebestyén Mária
Szent István Magyar Egyesület
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Tanászi Mária
Tar Károly
Tompa Anna

Tóth Ildikó Irma
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Csak lépj
nagyon halkan
- hallod-e a ketyegést
a mozgást
a lépést
Ne válaszolj
Neked csak az van
a lépted
az egyensúly
meg a tánc
táncolj hát kötéltáncos
Tapsra ne várj
ne is akard
csak le ne lépj
csak színre ne
csak menj tovább
amíg bírod
ha nem
hát akkor leginkább
kell az egyensúly
csak el ne billenj
le ne ess
fel ne add
ne gondolkozz
csak ugrálj
csak lépj
csak táncolj
neked ez van
ez a feladat
tenned kell
szeretned
lépj csak tovább
közelíts
távolodj
mozogj
meg ne állj
csak táncolj bátran
kötéltáncos
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Budapest táncraperdül
Lépten-nyomon, te.
Lépten-nyomon, én.
Lépteinkkel egyre közeledünk;
találkozzunk a Ferenciek terén.
Minden hópehelynyi távolság
gondolatpernyével közelít,
egyre csak, minket Budapest libeghet-ringhet.
S már látlak is,
már érzem is, lám,
tekintetünk találkoztával,
Budapest táncraperdül.

Életem ritmusa
Reggel: kakaó.
Este: pizsamaosztás.
Napközben: megtervezett spontaneitás.

Posztkolonializmus
évszázadokig mosták a feketét
tettek fehér rendet
oszt elmentek
maradt a végtelen szürke
megerőszakolt
körülhatárolt
összefaricskált forróság
őskiáltás
újra alkotása annak ami hajdan volt
megtörtént ami megtörtént
ribanc jelenből ki kovácsolhatna szűz múltat
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A lundi Burányi Gyula sikere

Lőrinczi Ágnes versei
lázasan írnak
rendezik vissza azt ami volt
érzések festményeit komponálják
újra nap mint nap
kihordják a fehér piszkot
tanult elméletek
új rendet teremteni
kell a fegyver a fátyol a kendő
kell erőszak szeretet meddő
kell asszony mégsem elegendő
kell gyermek
a sok áldozat
visszafordítható az idő

Szisz Ferenc erdélyi szász származású, a Békés megyei Szeghalmon született
magyar gépkocsiversenyző éppen száz esztendővel ezelőtt nyerte a franciaországi
Grand Prix versenyt. A világhírű eseményt már negyven évvel ezelőtt
számontartotta Burányi Gyula, a motorossportok kiváló lundi ismerője. Most az ő
sikerének örvendhetünk, mert évekig kitartó levelezéssel, innen, a svédországi
Lundból eljárta, hogy az esemény alkalmából „100 éve nyerte Szisz Ferenc az
első autós nagydíjat” felírattal bélyeget és különpecsétes első napi borítékot adott
ki a Magyar Posta. Burányi Gyula alapos gyűjtőmunkájának eredménye lesz az a
könyv is, amelyet a legnagyobb győzelemként számontartott magyar versenyző
életéről ír.

A Szilvágyi-kettős
A magyar származású karmester-testvérpár,
Szilvágyi Géza és Csaba által irányított finn
együttes Schubert c-moll Overture-jét (D 8),
A halál és a lányka vonósnégyes (D 810)
Mahler-féle vonószenekari változatát és
Joonas Kokkonen 20. századi finn
zeneszerzõ „…durch einen Spiegel…” („…
tükör által homályosan…”) c. darabját vette
lemezre.

csak bocsánat van a bűnre
mi örökkön megmarad
mert időtlen az én-te ellentéte
a mi-ti harca,
mint sakktáblán
a fekete-fehér játszma
s hogy valaki feltalálta
az csak véletlen egybeesése
időnek s helynek
szerencsés átformálása
az ellentéteknek

Michel
Lejegyeztem valahova mosolyod,
most nem találom,
pedig végiglapoztam
az étlapokat
sőt, kedvenc borodat
is megittuk,
bárcsak mámor lennék,
de józan vagyok,
álmodom.
S te már rég
nem vagy itt.
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Örökségem
porosodjon a könyv;
-csak a tiszta szót,
az anyámét,
gyerekkorom dalait,
nagyapám hangját
ami bennem él s csirát hajt,
apám tartásának színskáláját
ügyetlen mozdulataim dallama,
ezeket édesgetem.
gyerekeim mosolyát a szív
nem az ész táplálja
az értelem teremt rendet
kontrollálható káoszt
véges végtelent
lehetőséget
szabadságot, csendben
száguldozást
esést a szívnek
dobbantást
újabb könyvekhez könnyeket
értelmem ad
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Tisztelt Szerkesztõség!
Straszer Boglárkának hívnak és több évtizedes finnországi tanulmányaim
után jelenleg az Uppsalai Egyetemen dolgozom mint PhD-hallgató. Doktori
disszertációs munkámban Svéd- és Finnországban élő magyar származású ill. az
ún. második generációt képviselõ felnõttek nyelvhasználatával és identitásával
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozom. Munkámban külön vizsgálom, majd
összehasonlítom a svédországi és finnországi magyarok helyzetét és azokat az
egyéni és társadalmi tényezõket, amelyeknek szerepe van e két csoport
identitásában, a nyelvmegõrzésben vagy az esetleges nyelvvesztésben.
Hasonló nyelvszociológiai kutatási munka a svédországi és finnországi
magyarok körében korábban nem készült, viszont más Svéd- és Finnországban
élõ etnikumról, valamint Európa más országaiban és távoli kontinenseken élõ
magyarokról már egyre több tanulmány, szakdolgozat és doktori disszertáció lát
napvilágot. Ezért tartom fontosnak munkámat és hálás köszönettel fogadnám, ha
minél több második generációs magyar venne részt e kutatómunkában.
Ehhez a doktori disszertációs munkámhoz keresek segítséget olyan
vállalkozó kedvû 18. életévét betöltött fiataloktól és felnõttektõl, akik
Svédországban születtek, vagy még Magyarországon születtek, de iskolakezdés
elõtt telepedtek le Svédországban és akiknek legalább az egyik szülõje magyar
származású és Magyarországról egyenesen vagy egy másik országon át érkeztek
Svédországba legalább iskolakezdéskor. Ha valaki esetleg még szívesen részt
venne egy interjún, azt külön hálával fogadom. A kutatáshoz való részvételnek
nem feltétele a magyar nyelvtudás.
Szívem szerint kiterjeszteném kutatásomat minden Svéd- illetve
Finnországban élõ magyarra, de sajnos tudományos és kutatásmódszertani,
valamint anyagi okokból kell az informánsok részvételét a fenti meghatározás
szerint korlátoznom.
Minden információt bizalmasan kezelek és csak tudományos célokra
használok fel.
Kérem, hogy amennyiben az egyesületen és a vezetõségen belül bárkinek a
baráti illetve ismeretségi körébõl bárki megfelel a fenti meghatározásnak és
szívesen vállalkozna arra, hogy kitöltené kérdõívemet és ezzel hozzájárulna ehhez
az egyedülálló kutatási munkához, az alábbi címre jelezze érdeklõdését. Minden
kedves jelentkezõnek postán küldök el egy kérdõívet válaszborítékkal
Fil.mag. Boglárka Straszer
Institutionen för moderna språk
Uppsala universitet
Box 636, 751 26 Uppsala
E-mail: boglarka.straszer@moderna.uu.se
Telefon: 073-059 58 18 v. hétfõ-péntek 018-471 14 88
Szívélyes köszönettel, Straszer Boglárka.
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Straszer Boglárka levele
Megjelent az Új Kéve folyóíraban
Uppsalai Egyetem
2006.03.06.
Február délutáni szürkületben hagyjuk el Jokkmokk nyüzsgő számi
vásárának hangulatát. Buszunk kellemesen döcögtet vissza bennünket az északi
sarkkör ezen oldalára végtelen erdõkön, hófehér tájakon és búcsút intõ kedves
mécsesekkel díszített falucskákon át. Kitekintve buszunk ablakából a néhány nap
alatt ismertté vált falvak szélén még utolsó alkalommal örömmel pillanthatunk
azokra a táblákra, amelyek mindnyájunk számára igazolják, hogy immár a számi
lakosság és nyelvük is elismerésre talált.
Murjek csendes kis falva egyszer egy évben megtelik turistákkal. Ezen az
estén idén mi is ott voltunk a -33 fokos hidegben és bár fájó szívvel, mégis
türelmetlenül vártuk szorgos hétköznapjainkba visszavezetõ vonatunkat. Hat
személyes kabinunkban Bodenig olvasztgathattuk lábujjainkat a fûtõtesthez
simulva. Bodenban két 30 év körüli fiatalember társult hozzánk. Mindnyájan
tisztességesen elhelyezkedtünk kabinunkban, majd még a vonat továbbzakatolása
után megtörve a csendet beszélgetésbe elegyedtünk. A társalgás pedig a három fiú
anyanyelvén, svéd nyelven folyt, amely közben társammal én a mi közös
nyelvünkön, finnül váltottam néha egy-egy szót. Egy megfelelõ pillanatban az
egyik bodeni fiú rákérdezett, hogy ugye finnül beszélünk. S a következõ perceket
már épp az a téma töltötte ki, amely oly közel áll szívemhez és amely néhány
évvel ezelõtt egy egészen új pályára sodort: a nyelv és identitás kapcsolata.
Beszélgetésünkbõl kiderült, hogy ennek a bodeni fiúnak az édesanyja finn,
Finnországból, egy finn anyanyelvű családból származik. Már felnõtten telepedett
át Finnországból Svédországba és itt egy svéd anyanyelvû férfival kötött
házasságot. Gyermekeiket svéd nyelven nevelték és bár a Finnországban élõ
nagyszülõkkel és rokonokkal még tartották a kapcsolatot, a gyerekek õket már
csak tolmács segítségével ismerhették meg. Megint elgondolkoztatott, hogy ugyan
hogyan lehet egy nagymamával bensõséges kapcsolatot teremteni egy tolmács
segítségével; hogyan lehet a nagyihoz elmenni nyaralni… Ez a bodeni fiú nem az
elsõ ilyen ismerõs, hanem még számtalan hasonló esettel találkoztam mind
Finnországban mind Svédországban. Valójában az én kis családomban sem
ismeretlen ez a jelenség, viszont hálás lehetek annak, hogy egy felnõttkorban
ébredt motiváció visszahozhatta egy részét annak, amelyet a szülõk annak idején
elmulasztottak. Ennek örömére három országban, három nyelvterületen vannak
rokonaink és barátaink, akikkel közvetlenül és rendszeresen tarthatjuk a
kapcsolatot és akikkel bármikor meghitten tölthetünk együtt minden percet.

Ma I.
ülök mozdulatlan
létem
egyik gondolatból a másikba
csorog
ma nem öntöztem meg
a virágokat
s a bűntől
széthasad a szám
magamba harapok
ma csikorog
szemeim mögött a jóság
könnyként pattan ki a szó
amit mondtál
ha remegni tudna
az ég ma
virágokra hullva omolna öledbe

Ma II.
Van egy fénypontja
a mának,
a virágok nekem
trombitálnak.
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Lőrinczi Ágnes önmagáról
1974-ben születtem Marosvásárhelyen. Legkisebb gyerek révén én voltam Vacak, jóapám
Vackinak szólított. Azóta sem
tudok megválni ettől a szereptől,
bár a nevem azóta már a családban is Ágnes. Egyedülálló diákanyaként kiérdemeltem nevem.
Néha bohóc, néha meg visszavonuló megfigyelő, vagy mások
szemével épp résztvevő, ezek a
szerepeim. Ebből kiindulva, vagy
talán ennek ellenére is állandó
társam az elmélkedés. Az írás
számomra szükséglet, gondolataim és érzéseim letisztázása, valamiféle belső, néma beszélgetés a
léttel. Lőrinczi leány vagyok,
többször is hangsúlyozták szüleim, de még mindig nem ismertem meg eléggé a
Lőrinczieket. Inkább csak önmagamat…
1994-ben, költöztem Svédországba. Házasságunk alapján Borg Agnes-ként léptem színre - 20 évesen. Ismét gyerekként, svédül gügyögve mások számára teljesen ismeretlen lévén önmagam újraalkotása, folytatása lett a kezdetnek. Jelenleg
Lundban élek. Tizenkét évi ittlétem summázásával két egészséges és boldog gyereket, egy aránylag nem hátborzongató válást meg két mesteri végzettséget - magyar irodalom meg államtudomány terén - mondhatok magaménak. Ennyi, ami
jogilag hiteles és dokumentált, minden többi imitt-amott barátságként, szeretetként, versként vagy lomként van jelen életem színterén. Mint mindenki másnál.
Minden erőmmel azon dolgoztam és dolgozom, hogy olyan legyek, mint bárki
más, igyekezeteim évei alatt kezdem elfogadni azt, aki vagyok. Remélem, hamarosan többet látok magam körül: nyárral kezdődőleg már nem diák, hanem munkanélküli leszek.
A számomra értékesebb közel 50 versemet mostanában javítottam át és kiadásra várnak. Igaz még sem kiadó sem támogatóm nincs. A kötet címe pedig Anyák
verse, versek verse - lenne.

csoportos metakommunikációs felkészülés, művészeti alapgyakorlatok, zenés
meditációk, stb.) és konzultációk formája és kerete adott. Ugyanis ott folytatjuk,
ahol a ta-ní-tási kísérleteket abbahagytuk, hasznosítva az Ághegy 10. számában
megjelent a Haza a MAGosban képzés tanulságait. abban a reményben, hogy öt
éven át tartó folyamatban gondolkodva tovább építhetjük a képzést, amennyiben
számíthatunk arra, hogy legalább egy mag megpróbál majd mind az öt helyszínen
jelen lenni, ami a gyakorlatozás öt fokozatának kidolgozására is alkalmat
teremt.
Mindezt persze, remek előadókkal, vagyis látókörinspirátorrokkal együtt,
szakrális vidámságok, és játékok közepette.
Mindet jelezzük, elsősorban a hamvasbela.org-on, az összes fogadóképes
fórumon és sajtóorgánumban is.
Lázár Ervin Járkáló
A képek a szentendrei találkozón készültek.

