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FIÚ Nincs nyomás.
APA Ez máshol is megtörténik.
FIÚ Meg.
APA Különben?
FIÚ Semmi különös. Telik az idő.
APA Kibírod?
FIÚ Ki.
APA Van valami problémád? Beszéljek-e a tiszttel?
FIÚ Nincs miért. Felettesem rendes ember. Kijövünk vele. Nemrég kötelező bőröndvizit volt. Senkitől nem vett el semmit. Mások piszkálódnak. Holnap lőgyakorlatunk van, megkért, hogy ne maradjak le, ha tudok, menjek velük tornacipőben.
APA Vállaltad?
FIÚ Igen.
APA Tornacipőben?
FIÚ Már nagyjából begyógyult a lábam.
APA Hogyhogy nagyjából?
FIÚ Holnap már csak ragtapasz lesz rajta. Három napig lötyöghetek a hálóteremben…
(Hangszalagról felidézett párbeszéd.)„Tudsz-e kapcát kötni?”, „Tudok!”,
„Honnan tudnál?”, „Nem nagydolog.”, „Na, nem baj. Megtanítlak.” „Ha sért a
csizma, használd a kapcát!” „Bakancsot adnak.”, „Bakancsba is lehet…”, „Jó.”
APA Felsértett a lábbeli. Mondtam, hogy vigyázz…
FIÚ Hány óra?
APA Mindjárt hat.
FIÚ Gyűlésre kell mennem. Ha már felmentettek a gyakorlatozás alól, a gyűlésről
nem hiányozhatom.
APA Jól van, menj. Mondd, hogy apád vár reád…
FIÚ Hát akkor megyek.
APA Várlak!
(Az apa körbejárja a szobát, olvassa a feliratokat, kekszet majszol, közben elsötétül, és újra kivilágosodik a színpad. A fiú csomaggal tér vissza, mutatja a kalapot,
amit a barátnőjének vásárolt)
APA Nehéz?
FIÚ Ááá dehogy…
APA Mutasd a lábad. Húzd le a zoknid!
FIÚ (önérzetesen) Hát nem hiszed el nekem, hogy csakugyan begyógyult már?
APA (a fiút fürkészve, lassan) Elhiszem.
FIÚ Nemsokára letesszük az esküt. Utána biztosan még könnyebb lesz…
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Az Ághegy-Liget Baráti Társaság

Virtuális egyesület
Céltudatos szervezkedés
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság április végén tartotta elnökségi ülését Lundban,
amikor rögzítette tagjainak egyöntetű határozatát a Társaság további tevékenységének korszerűsítését illetően. A Társaság honlapjának segítségével lebonyolított
virtuális közgyűlésén a véleménycsere és a vezetőségválasztás eredményeit összegezve, az elnökség nyilvánosságra hozta az ALBT szervezeti szabályának módosított változatát, és a három évre megválasztott vezetőség névsorát. Újdonság az
is, hogy a Társaság anyagi lehetőségeit tekintve, az elkövetkezőkben a skandináviai fiókszervezetek választmányi tagjainak segítségével bővíti szervezeti tevékenységét, amelynek középpontjában továbbra is „a magyar nyelv és kultúra, az
irodalom és képzőművészeti alkotás népszerűsítése” célkitűzés áll.
Az elnökségi határozat értelmében a Társaság a jövőben továbbfolytatja az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lap, valamint a Magyar
Liget című dél-svédországi családi lap népszerűsítését, amelynek támogatására
alakult, és e célból igyekszik újabb tagokat toborozni. Svédországi tevékenységi
tervében szerepel a lapok bemutatása Stockholmban: a magyarok önképzőkörében, az Idős Magyarok Klubjában, a Sétáló Nők rendezvényén és a Magyar
Nagykövetségen. A SZMOSZ segítségével pedig, a meghívott Határon Túli Magyarok Hivatala elnökével, jelen lesz mindazokban a svédországi magyar szervezetekben, amelyek igényt tartanak az anyaországgal közös ügyeinkről szóló kiadós beszélgetésre, és az otthoni segítséggel nyomtatott Ághegy második kötetének bemutatására.
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságával kötött szerződés az Ághegy második kötetének nyomtatására további nehézségbe ütközik, immár több
mint fél éve húzódik. A nyomtatás megnövekedett ára miatt, a 2006. május végi
határidőt sem sikerült betartani, de további ígéretet kaptunk arra, hogy a kötet hamarosan elkészül.
Az elnökség fontolóra vette, hogy minden lehetséges módon elősegíti a skandináviai magyarok számítógépes levelezése magyar helyesírását, folytatja a Magyar
Ligetben évekkel ezelőtt meghirdetett Tudnunk kell egymásról! akciót, felhívja a
figyelmet az északon élő magyarok szükséges összeszámlálására.
A közelmúltban közel négyszáz magyar család kapott a Társaságtól ismertetőlevelet. Folytatva ezt, sziszifuszi munkára vállalkozik a Társaság, amikor elkövetkező években igyekszik minden északon élő magyar családot levélben vagy tele-
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fonon megszólítani. Ezért kérem, ne lepődjenek meg, amikor Tanászi Mária, a
Társaság titkára, telefonon érdeklődik majd, hogy kívánnak majd nyomtatott tájékoztatót kapni tevékenységünkről, támogatnánk-e az Ághegy nyomtatását befizetéseikkel a Plus Girot 404 86 10-2 bankszámlánkra.
A Társaság eddigi bevált gyakorlatát folytatva, a két lap tartalmának gyors ismertetése céljából a világhálón teszi közzé a két lap internetes változatát (www.
hhrf.org/aghegy és www.hhrf.org/magyarliget). Összetartozásunkat erősítendő,
jelvényt készítünk, amelynek kialakítására pályázatot hirdetünk.
Mi újság az Ághegy és a Magyar Liget háza táján?
Az újság: a Magyar Liget.
Az Ághegy folyóirat, amelynek
internetes változatát lapfolyamnak
neveztük.

11-15. szám (1354 – 1978 oldal) — 2006

A Magyar Liget
legközelebb ősszel
jelentkezik összevont
számmal,
amelyben ezúttal
is nagyobb terjedelemben, gazdagon
illusztrált,
olvasmányos Nyári
történeteket
közlünk. Várjuk
olvasóink írásait.
A Magyar Liget
továbbra is igyekszik
a
DélSvédországban élő
magyarok mindent
kibeszélő
lapja
lenni.
Időszerű
közügyünkről szól
idén elkezdett sorozatunk az anyanyelvi
oktatás

1855

5. jelenet
A színpadra leengedett, arctalan habszivacs-bábuk katona létét, jelzésszerűen
sapkájuk mutatja. A két vagy négy sorba rendezett bábuk élén, az első sorban, a
fiú. Sapkája, esetleg kabátja és ormótlan bakancsa mutatja katona voltát. A színpadon kívülről harsanó, unalomig ismételt vezényszóra, előbb a bábukkal egyszerre, aztán késve vagy a bábukat megelőzve, összezavarodva, hajtja végre a parancsot. Az arcára irányított fényben, az egykedvűségtől a dühödt felháborodásig,
majd a megaláztatás miatti könnyezésig terjedő játéka közben gépiesen ismétlődik
a kíméletlen parancs.
PARANCSNOK HANGJA Század, előre in-dulj! (döngő léptek hangja) Visszakozz! (A parancsszótól lemaradó ütemben lépések felerősített zaja.)
PARANCSNOK HANGJA Egyszerre! A hétszentségét! Csak semmi csattogás…
Század, előre in-dulj! (döngő léptek hangja) Vissza-kozz!
A nézőket is sokkoló, feszültséget keltő ismétlések után, a bábuk ütköztetése közben, fokozódó szuszogás, káromkodás foszlányok hallatszanak, végül a bakancsos
lábak robajában összecsuklik a bábukból álló század.
A fiú merev arccal, vigyázzba feszülten néz a semmibe.
PARANCSNOK HANGJA Országszomorító, anyámasszony társaság! Girhes intellektuel-banda! Puliszka népség! De ha vért izzadtok is…
6. jelenet
A látogatóknak fenntartott terem a kaszárnyában, előtérben ülőalkalmatosság. Az
apa a fiára vár. A belépő fiú egyik lába bekötve, papucsban.
APA (kibontakozva az ölelésből) Mi történt?
FIÚ Három napra felmentettek, mert feltörte a lábamat a bakancs. De már gyógyul…
APA Hogyhogy feltörte?
FIÚ Tele lett a lábam vízhólyaggal. Az egyiket a talpamon ki kellett vágni. De
már gyógyul…
APA Fáj?
FIÚ Már nem… Mondom, hogy gyógyul…
APA Mesélj!
FIÚ Jól vagyok.
APA Tényleg?
FIÚ Tényleg. Reggel már csak fogat mosok
APA Kevés az idő?
FIÚ Nincs víz.
APA Hogyhogy nincs víz?
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ezen a listán. Ismeri őket?
APA (elveszi a papírt, mormolva olvassa a névsort) Mindeniket ismerem.
BELÜGYIS Nagyszerű! Nem kérek lehetetlent, csak annyit, hogy adjon véleményezést róluk.
APA Minek?
BELÜGYIS Káderügy. A szokásos bürokrácia… Kell az irattartóba. Máskor is írt
ilyet, amikor munkahelyi előléptetésről, felvételről volt szó… És amikor külföldi
utat kérelmeztek ismerősei.
APA Rólam is gyűjtöttek véleményezéseket.
BELÜGYIS Na látja. Írjon néhány sort, például erről az emberről. (Egy névre
mutat a listán)
APA Kollegám volt.
BELÜGYIS Hát akkor, mi sem könnyebb.
APA Jó. (leül, a térdére fektetett irattartóra helyezett papírlapra ír gyorsan néhány sort)
BELÜGYIS (átveszi a papírlapot, és félhangosan olvassa) Alulírott stb. évtizede
ismerem stb, kiváló munkaerő, talpig becsületes, rendes, családszerető stb. stb.
(felkapja a fejét) De hiszen ez egy hibátlan ember! Nahát! Ez egészen valószínűtlen, nem gondolja?!
APA Bírálni való benne is van.
BELÜGYIS Na látja! Írja csak ezt is oda. (Visszaadja a papírt)
APA (gyorsan ír még néhány sort) Tessék!
BELÜGYIS (elégedetlenül olvassa) A munkaköri teendők során olykor ingerült,
hirtelen haragjában az asztalt csapkodja, munkatársai, javítószándékkal, felhívták
a figyelmét, hogy, ha lehet, káromkodjon ritkábban stb. stb.
BELÜGYIS Ennyi?
APA Más nem jut eszembe.
BELÜGYIS Erőltesse meg magát.
APA Jó! (elveszi a papírt és nekikészülődik az írásnak, de előbb felmondja a szöveget) Sok évvel ezelőtt, hirtelen felindulásból, pofon ütött egy belügyist, mert az,
többek között, az ő édesanyját is szidta… Így jó lesz?
BELÜGYIS (kikapja az apa kezéből a papírlapot) Ez nem fontos! (Parancsolóan
az apa elé tartja.) Írja alá! Írja alá, mondjuk, hogy VIKA. Ez lesz a titkos neve.
Nyugodtan írhat bármit, senki sem fogja megtudni...
APA (aláírja a papírt és átadja a belügyisnek) Tessék.
BELÜGYIS (méltatlankodva) De hiszen ez a maga neve?
APA Vállalni szoktam, amit leírok.
BELÜGYIS (csodálkozva) Rendben. Maga tudja!
Hirtelen sötét.
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színvonaláról, amelyhez számos, a valóságot feltáró írást és javaslatot remélünk.
Elkészült az Ághegy 11-15. számát tartalmazó III. kötete. Nyomtatásához, a
társaság tagjain, a magyar egyesületek és ezek szövetségén (SMOSZ) kívül, további segítségét remélünk a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságától
és a Határon Túli Magyarok Hivatalától.
A kötet tartalmából kiemelkedő néhány tekintélyes skandináviai magyar alkotó
kerek évfordulós köszöntése, Szente Imre zárt ë-vel átírt, dicséretes Kalevala fordításának, Hegedűs Zsolt olvasmányos Svédcsavar című könyvének és Bartha
István (és munkatársai) által svédből ordított regény (Bernhard Nordh: A hódtavi
telepesek) folytatása. A Páholy rovatban olvasható a szerkesztő új, Az ismert katona című tragédiája. A Rügyek rovatban többek között bemutatjuk: Csillag János
verseit, Tóth Ildikó svéd-magyar témájú rövid írásait, Bartha Magda vízfestményeit és Tóth Tímea festményeit.

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság honlapjának első oldala
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Alapszabályzat
1.§. A szervezet neve: Ághegy-Liget Baráti Társaság. (Ághegy—Liget
Vänskapföreningen)
2.§. A szervezet célja: a magyar nyelv és kultúra, az irodalom és képzőművészeti alkotás népszerűsítése, a skandináv kultúra terjesztése.
3.§. A társaság tagjai tevékenyen részt vállalnak a közösség munkájában, kapcsolattartásuk főként az Internet segítségével történik. A virtuális közgyűlés, illetve a skandináv országokként öt-öt választmányi tag által javasolt és az elnökség
által kidolgozott célkitűzések megvalósításában, anyagiakkal és munkával támogatják az egyesületet. A szervezet egész tevékenységét a tagság cselekvő részvételére építi.
4.§. A tagok joga, hogy igényeiknek megfelelően országonként és régiókként
kisközösségeket alakítsanak, és ezek élére vezetőket válasszanak. A kisközösségek autonóm tevékenységét a Társaság elnöksége összefogja és irányítja.
5.§. Az egyesület legfőbb határozószerve a virtuális közgyűlés. Évenként legalább egyszer, a három héttel előbb meghirdetett javaslatokról dönt, de legalább
tíz tag kérésére, egyszerű szavazattöbbséggel elfogadhat vagy elutasíthat javaslatokat a Társaság tevékenységének tervéből. A vita és a szavazás a társaság honlapjának levelezőlistája segítségével történik.
6.§. A közgyűlés háromévenként választ vezetőséget. A vezetőség: elnökségből
és országonként öt választmányi tagból áll. A választmány elnökséget választ. Az
elnökség elnököt, ügyvezető elnököt, s a tevékenységi területeknek megfelelően
alelnököket valamint titkárt és pénztáros választ. A vezetőség köteles évenként
részletes tevékenységi tervet kidolgozni és annak teljesítését nyomon követni.
7.§. A szervezet aláírás jogát az elnök, ügyvezető elnök és a pénztáros gyakorolja.
8.§. A szervezet anyagi alapjait az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi
és művészeti lapfolyam és a Magyar Liget című dél-svédországi magyar családi
lap könyv és lemezkiadványainak támogatására érkező, adományokból, saját rendezvényeiből és a tagdíjakból biztosítja. A tagdíjat a vezetőség állapítja meg.
9.§. A szervezet könyvvitelét a pénztáros végzi, évenként szakavatott könyvvizsgáló ellenőrzi
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lasztották le, ahova négy évig jártam, mert iskolánkat megszüntették?! És a pincét, amelynek sivárságával fenyegettek, jobban ismerem maguknál, hiszen, mi
diákok hordtuk be oda, minden ősszel, a krumplit és azt a rengeteg káposztát. Mit
akar?
BELÜGYIS (erőltetett nyájassággal) Szólítson Rusunak. Ha valaki kérdezősködne rólam, mondja, hogy képzőművészeti kritikus vagyok, és rendkívül érdekelnek… Mondjuk, hogy a Nagybányai Iskola alkotóinak munkái érdekelnek.
APA (felvillanyozódva) Tényleg… Ferenczy Károly, Glatz Oszkár, Réti István,
Iványi Grünvald Béla, Thorma János… És Hollósy técsői iskoláját is ideszámítva,
de a posztnagybányaiak közül Bernáth Aurélt sem kihagyva. Mit szól például sárga kabátos önarcképéhez? És a nagybányai kék… Valóban csodálatos világ.
Ferenczy Károly immár vitathatatlanul a magyar impresszionizmus mozgalommá
teljesedő nagy alakja, aki szelíd modernsége mellett megőrizte a klasszikus értékeket is…
BELÜGYIS Tudtommal Nagybánya Romániában van! Mindaz, amit mondott a
mi impresszionizmusunkat dicséri. Javítson ki, ha nincs igazam. A neveket pedig
felírom. Majd mi utána nézünk, mit csinálnak ezek az elvtársak ott Nagybányán!
Hirtelen sötét.
4. jelenet
Ismétlődő jelenet.
A színpadon nappali fény. Az anya kabátban, éppen elmenőben, az apa ajtóig kíséri.
ANYA Ha lesz időd, javítsd meg a konyhai csapot, megint csöpög. Ne várjatok,
ebédeljetek. Vacsorára majd hozok a pékségből friss kenyeret… Tartják a helyemet a sorban.
APA Ne nyugtalankodj, minden rendben lesz. Várlak…
ANYA Szervusz (Kimegy).
APA (elgondolkozva kivár, később észbe kapva) Szevasz, szevasz… Várlak…
(Téblábol a szobában, jegyzetel, felkapja fejét a csengetésre, sietve ajtót nyit) Mit
felejtettél itt?
BELÜGYIS (civilben, lerí róla a rosszul öltözöttség) Üzenetet hoztam…
APA (felháborodva) Kifigyeli, hogy mikor megy el a feleségem… Mit akar már
megint?!
BELÜGYIS Semmit, semmit. De mert a múltkor azt mondta, hogy mi nem adhatunk magának semmiféle megbízatást, utánajártam a dolognak. A megyei első
titkár utasítását hoztam, személyesen kéri, hogy segítse munkánkat.
APA (elgondolkodva) Mit kell tennem?
BELÜGYIS (belelapoz a kezében lévő irattartóba) Vagy félszázan szerepelnek
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szőrmés bakancsbetétet, ha sürgős, csomagban felteszem. Ha nem fázik a talpad,
elviszi neked B.
Üdvözlöm a fehér fenekű őzikéket, vigyázzanak magukra. És te is. Kilenc hónap
után lettél csecsemő, az emberesedés kilenc hónapjából csaknem másfél hónap
eltelt, azt hiszem, elégedettek lehetünk veled; külön örülök pontos fogalmazásodnak és Anyádat is felüdítő soraidnak, amiből okos gondolkodásod kitűnik. Mondanom sem kell, várjuk leveleid. Csókol: Apád.
ANYA (az apa mellett) Drága kicsi fiam! Miután jó Apád már mindenről beszámolt, nekem kevés maradt, de szeretném elmondani, nagyon boldoggá tett figyelmességed, és komoly gondolkodásod, nem mintha eddig sok panaszra lett volna
okom. Szeretném, ha leveledben megírnád, mire van szükséged: ruha, étel? De ha
lehet, pontosan. Gondoltam valami meleg holmira, amit majd Édesapa elvinne
neked. Mi szükséges? Én is már nagyon szeretnélek látni, de a helyzetet ismerve,
te megérted… Amikor hazajössz, majd sokat dumálunk. Sok mondanivalóm van
neked, amit nem szeretnék levélben, megírni, elmondva jobb, közvetlenebb.
Húgodnak nagyon hiányzol, akárcsak nekünk. Nagyon jó, hogy mindig írsz neki
is, így talán, remélem, még közelebb kerültök egymáshoz, ami nagy öröm számomra. Kéréseid pontos listáját várom. Sokszor csókol Édesanyád.
3. jelenet
A színpadon nappali fény. Az anya kabátban, éppen elmenőben, az apa ajtóig kíséri.
ANYA Ha lesz időd, javítsd meg a konyhai csapot, megint csöpög. Ne várjatok,
ebédeljetek. Vacsorára majd hozok a pékségből friss kenyeret… Tartják a helyemet a sorban.
APA Ne nyugtalankodj, minden rendben lesz. Várlak…
ANYA Szervusz (Kimegy.)
APA (elgondolkozva kivár, később észbe kapva) Szervusz, szervusz… Várlak…
(Téblábol a szobában, jegyzetel felkapja fejét a csengetésre, sietve ajtót nyit) Mit
felejtettél itt?
BELÜGYIS (civilben, lerí róla a rosszul öltözöttség) Zavarok?
APA (idegesen) Nem vártam. Mit óhajt?
BELÜGYIS Arra gondoltam, hogy folytatnunk kellene a tegnapi beszélgetést.
APA Nincs több mondanivalóm.
BELÜGYIS (körbejár a szobában) Persze, megértem. Tegnap valószínűleg feszélyeztette a környezet, tudja, a mi irodáink meglehetősen ridegek, és mi is elégé
hivatalosan viselkedtünk. De itt ugyebár egészen más… Itt valóban kellemes…
És ez a sok könyv…
APA (idegesen) Kapitány! Nekem dolgom van… Beidéztek, három órát faggattak, fenyegettek. Tudja, hogy az irodájukat abból az egykori osztályteremből vá-
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Társaság vezetősége:
Tiszteletbeli elnök, ügyintéző: Tar Károly
Elnök: Ungváry Tamás,
Ügyvezető elnök: Dr. Kónya Balázs
Alelnökök: Balázs Viktória (Svédország), Lázár Ervin Járkáló, Dánia), Kovács
Ferenc, (Norvégia), Janáky Réka (Finnország)
Titkár: Tanász Mária
Pénztáros: Balogh Ilona
Választmányi tagok
Svédország
Balázs Viktória, Balogh Ilona, Békássy Albert, Csillag János, Csíkzsögödi Szabó
Zoltán, Dániel Éva, Kónya Balázs, Neufeld Róbert, Szente Imre, Kasza Imre,
Moritz László, Sántha Judit, Sall László, Strassburger Ferenc, Szentkirályi Csaga,
Tanászi Mária, Tar Károly, Újvári Tünde, Ungváry Tamás.
Norvégia
Buday Márta, Kovács Ferenc, Kunszenti Ágnes, Nádasdy-Farkas Irén, Sulyok
Vince.
Dánia
Lázár Ervin Járkáló, Bödös Krisztina, Magyari Melinda, Kiss Ildikó. Vincze Iván
Farkas Jenő, Vető János, Pető Tünde, Grigoricza Panna, Hirtling Béla
Finnország
Benedekné Szőke Amália, Janáky Réka, Kiss Ágnes, Kiss Csaba, Nagy Gábor
Sevón Liisi, Tanító Béla.

1942

Megjegyzések

A Magyar Kultúra új Lovagja
A Magyar Kultúra Napján, a skandináviai magyarok közül harmadiknak, lovaggá ütötték Kovács Ferencet, írót, képzőművészt, egyetemi tanárt, filmest, irodalomszervezőt, az Ághegy -Liget Baráti Társaság norvégiai alelnökét, az
Ághegy, skandináviai magyar irodalmi
és művészeti lapfolyam főszerkesztőhelyettesét
A X. MAGYAR KULTÚRA NAPJA
GÁLA
Kölcsey Ferenc 183 éve, 1823-ban ezen a napon
írta a Himnuszt

A budapesti Stefánia palotában a
Falvak Kultúrájáért Alapítvány immár
tizedik alkalommal rendezi meg ünnepélyes keretek közötti Lovagavatását. „
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány elsőként 1999-ben avatott lovagokat. Az alapítvány hosszú távú célja, hogy a Kultúra
Lovagja cím tudatos menedzseléssel váljék a társadalmi szervezetek legmagasabb
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semmi nyoma az esetleges felbontásnak. Bánom, hogy megírtam, hogy elfogyott
a pénzem, mert nem azzal a szándékkal írtam, hagy pénzt kérjek, mert nincs mire
költenem.
A hálónk 36 személyes, és a szülők által küldött pénzből függönyt, sötétítőt, virágokat, seprűket, mosóport kellene, hogy vegyünk. Ennyit kértek tőlünk, kénytelenek voltunk ennyit adni.
B.-t is meggyőztem, hogy ne látogasson meg, mert túlságosan körülményes lenne
az utazás és fárasztó. Remélem, a csomagot, amit küldesz, minden nehézség, minden baj nélkül megkapom, mert nyugtalanít, kizökkentett ez az eset a pénzzel. Éppen ezért ne küldj, ne is hozz később sem pénzt, annál is inkább, mert szükség van
rá otthon is.
Láttam három fehér fenekű őzet, és egy nyulat méterről, ölyvet, fürjet és sok-sok
fácánt. Ettem vadszőlőt és sült szóját.
Sötét
APA (az anya mellett állva, mindketten reflektorfényben) Ma kaptuk meg házassági évfordulónkra küldött táviratodat, és igen jólesett megemlékezésed, jókívánságod. Ma érkezett a leveled is, illik rögtön megválaszolnom. Úgy lesz, ahogy
kívánod: B.-ék menjenek avatáskor, én később, de még ebben a hónapban választás is lesz. Úgy gondolom, aznap nem avatnak. Ha igen, akkor nehéz lesz a B.-ék
utazása, papírt kell kérniük, hogy ott szavazhassanak. De mondom, két ünnep sok
egy jó katonának, ilyen alkalommal régen italadag is járt. Ha a kettőt egyszerre
tartják, néhány korttyal kevesebb. Majd meglátod.
Az ellopott százast nem sajnálom, a tanulság többet ér… Az is igaz, hogy nem
lehet levélben pénzt küldeni, ezért reklamálni sem lehet. Gyorsan akartuk küldeni,
és úgy jártunk el, mint a falusiak. Ha valóban tudod nélkülözni a pénzt, akkor legközelebb B.-vel küldünk, mert biztosan lesz kiadásod.
A héten Józsival elkocsikáztunk hozzájuk, és elhoztuk a télire való krumplit. Dicsértek az öregei, hogy szorgalmas vagy. Amikor segítettetek a kukoricaszedésben a többiek egy, de te két sort vállaltál. Sok és iható már az idei bor. A házigazdák és a rokonság szívélyesek voltak.
Nemrég Anyáddal falun jártunk, hoztunk hét láda almát. Egy másik helyen pálinkát és paszulyt kaptunk. A konyhára legszükségesebbeket beszereztük, amikor
majd hazalátogatsz, meglátod. Ilyenformán pénzügyekben is még az idén egyenesbe jövünk. Azt tervezem, hogy miután letelik a szolgálatod, velünk vagy B.vel és a többiekkel két hetet utazgass a szomszédos országokban, ahova kiengednek.
Nagymama kezéről levették a gipszet, ígérte, hogy süt neked tésztát. A klub színjátszói részleteket mutattak be kísérleti darabjukból a diákok előtt. Húgod is szerepelt. Szép siker volt. Nagyapád kérésemre készített három pár bundás vagy mű-

1850

Páholy

Megjegyzések

1943

Nem nagyon van időm semmire, de azért befejeztem egy Hemingway-t, és egy
Shakespeare-kötet végén járok.
Nem lesz elég vécépapírom, és hiányzik az édesség, pénzem elfogyott.
Húgom! Beszéltem B.-vel, és mondta, hogy szégyellt visszahívni, de mondtam
neki, hogy majd rendezze el veled a dolgot, beszéljen veled. Árpi csaknem kopasz, Csabát sem nyírták meg. Azok a lányok az áltamáson a Bodi húga és barátnője voltak.
Matekból, földrajzból, biológiából, technikai tantárgyakból nem kell könyvet cipelni. Ha a matektanár téged szólít, az nem baj, csak vigyázz, legyen meg a házi
feladatod, és kész. Tanulj főleg mateket és fizikát. (Ebben segít majd Józsi is.)
Más tantárgyakra, házi feladatokra ne fecséreld az időt! Inkább figyelj órán, hogy
megértsd a dolgokat. Vigyázz a kémiára. Így több időd lesz készülni.
Szeretettel.
Sötét
APA (ugyanott) Szólt Anyád, hogy szépen írjak. Biztosan azért, hogy tudd kiolvasni. Törd kissé magad, akkor bizonyára belátod, hogy írásom, ha olvashatatlan
is, de gyönyörű. Éppen most készült el a költségvetésünk. Téged is bevettünk a
költségvetésbe. Nem ezzel a százassal. Ezt gyorssegélyként küldjük. Nem így
képzeltük a katonaságot, hogy hálószobátok cicomázására a kedves szülőknek
kell pénzt küldeniük. A mellékelt kékhasút próbaként küldjük, ne nagyon dicsekedj vele, mert esetleg felbontják az összes borítékaidat. Anyád gyűjti az édességeket számodra. Lemondtunk a Trabantos kirándulásról: újra nagy sorok alakultak ki a
benzinkutaknál. Ha csak én megyek, az neked is jó, mert többet juttathatunk kajapótlékodra. B. amúgy sem hajlandó velünk jönni, és igaza van, mert vagy velünk töltöd az
esti kimenődet, vagy vele. Köszönjük, hogy húgod segítségére siettél néhány jó tanáccsal. Erről, jut eszembe, hogy mondta valaki, a műegyetemen pedagógiai kurzus is van. Aki elvégzi, műszaki tantárgyakat taníthat középiskolában. Még egy
lehetőség, hogy majd megtaláld a helyed az életben. Egyelőre ennyi. Hazahoztuk
faluról Nagymamát. Mindenki jól van. Anyádnak használt a kezelés. Túl vagyunk
egy adag influenzán. Azt hiszem, neked is jót tenne egy kis C-vitamin. Most sietnem kell Anyádat elkísérni, hétfő van, délután is dolgozik.
Mindnyájan csókolunk.
Sötét
FIÚ (ugyanott) Ma kaptam kézhez a levelet. Azért írok rögtön választ, mert a levélben írod, hogy egy százas van, és ugyanezt mondtad a telefonba is, de nem találtam sehol. Többször is körülnéztem azon a helyen, ahol felbontottam a levelet,
de nem hinném, hogy a felbontásnál csúszott volna ki. A borítékon sem látszik

elismerési formájává. A cím a hazai és a határon túli magyar személyiségek mellett lehetőséget ad külföldi személyek elismerésére, akik a magyar, vagy egyetemes kultúra önzetlen, lovagias művelésében váltak közösségük példaképévé. A cím
adományozására nyílt pályázat útján a társadalmi szervezetek és önkormányzatok
adhatnak jelölést."
Az idei esemény skandináv vonatkozása, hogy az Ághegy-Liget Baráti Társaság, melynek alapító elnöke Tar Károly, maga is a Magyar Kultúra Lovagja, az
oslói Kovács Ferencet jelölte sikeresen e megtisztelő címre.
Az ünnepi rendezvény a Stefánia Palota kertjében kezdődött. A rövid ünnepi
beszédek mellett szavalatok, dalok, kórusművek színesítették az eseményt. Majd
az idei alkalomra meghívott díszvendég települések képviselői és más szervezetek
megkoszorúzták az Alapítvány által felállított Balassi Bálint szobrát és elénekelték Vörösmarty Szózatát.
A zsúfolásig telt bálterembe a Szentkorona másolatát a történelmi díszőrség
(avar-, honfoglalás-, kuruckori vitézek, I., II. világháborús és XXI. századi katonák) kísérte. Nick Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagrend alapítóelnöke megnyitóbeszédében az év folyamán eltávozott lovagtársakról emlékezett, és sorra vette a
közelmúltban lezajlott találkozókon történteket. A rendező szervezetek bemutatkozása és elismerésének átadása után kezdetét vette a kultúrprogram. Kovácsvágás település művészeti csoportjai adtak ízelítőt egész éves munkájuk terméséből.
Itt érdemes megállni egy percre, s kitérni arra a nagyszerű kezdeményezésre,
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ami lehetővé teszi, hogy évente más-más magyar település,- egy határon túli s egy
belüli - díszvendégként közönség elé állhat szűkebb pátriája felkutatott, ápolt, továbbörökítendő hagyományaival. A klarinétzenekar két, mai szerző által írt művet
mutatott be, majd kísérte a község kórusát. Volt szavalat, cigánytánc, humoros
jelenet. A szünet előtt felszólaltak még a megjelent külképviseletek küldöttei, a
Minisztériumok munkatársai.
Aztán bevonult a terembe a Lovagrend palástjába öltözött Adományozó Testület, mely az idén pályázott közel másfélszáz jelöltből választotta ki a jelenlévő
aspiránsokat. Ez utóbbiak, miközben felolvasták érdemeiket, egyenként vonultak
el a felsorakozott Testület előtt. A ceremónia folyamán elsőként Nick Ferenc
Lovagrendalapító kardrátéttel fogadta lovaggá a jelöltet, aki a következő lovag
előtt aláírásával fogadta el a tisztséget. Ezután a 95 éves Búza Barna szobrász
akasztotta a maga által készített emlékérmet az immár teljes jogú lovag nyakába,
akit a Testület többi tagja kézfogással s pár bíztató szó közepette apró ajándékokkal köszöntött. A Himnusz eléneklése és a Szentkorona kivonulása után az új lovagok felsorakoztak a főlépcsőn elkészítendő csoportképhez. Majd kezdetét vette
a fogadás, ahol a szponzorok jóvoltából fenséges tokaji bort, pálinkát, tepertős
pogácsát és téliszalámis szendvicseket fogyaszthattak. Ez volt a nagy ismerkedési
kavalkád ideje is. Kedves szavak, névjegykártyák cseréltek gazdát, s nagy-nagy
ígéretek a jövőbeni szoros kapcsolattartásra, programcserékre, találkozókra. Hacsak töredéke is megvalósul majd terveiknek, máris teljesítik lovagi kötelezettségeiket.
Kovács Ferenc mkl.

rom hétre kukoricát szedni… Szóval még a végzős egyetemistákat sem kímélik!
Így aztán nekem még nehezebb, nincs ki segítsen. Elég izék a tanárok, mert mindenki követeli a tankönyvet. Van mit cipekednünk.
Osztályom elég jó, de tanulmányilag gyenge. Két csoport van: 1. gyenge, 2. közepes. Jó, zseni, okos nincs egyetlenegy sem.
Ez azért nagyon rossz. Igaz, hogy a másik iskolában sem voltak zsenik, de hát az
gyengébb suli.
Barátaiddal még találkozol? Melyiket nyírták kopaszra, és kit kísért ki három „
kislány” az állomásra? Kikkel ismerkedtél meg? Milyen a nyolcas csoportod?
A tanárok csaknem mind azt kérdik, hogy a te húgod vagyok-e.
Képzeld, az első franciaórán a tanárnő megjegyezte, hogy reméli, nem leszek
olyan életunt az iskolában, mint amilyen te voltál. Megpróbálom idézni:
(Eljátszza a jelenetet)
- Mit csinál most a bátyád?
- Elvitték…
- Nem jutott be az egyetemre.
- Dehogyisnem!
- Igen? Akkor jól hallottam… (Bájos mosoly.)
- Hányassal?
- Hát másodiknak! (Tátva maradt a szája.)
- Nem jön, hogy elhiggyem…
Erre valaki beköpi az osztályból: Nem franciából kellett felvételizzen! Kitört a
röhögés. Rögtön leültetett, öt perccel később kidobott, mert beírtam a könyvbe, a
francia szöveg fölé, a fordítást. A volt oszid is mind engem szólít. Nem tudom, mi
baja velem? Na, de nem írok többet, mert már unhatod. Őszintén szólva, álmos
vagyok!
Sokszor ölellek.

Norvégiai hírek
December 10-én, az oslói Magyarok Baráti Köre (MBK) szervezésében Mikulás és karácsonyi ünnepségre került sor. A szórakoztató műsorban szavalatok, hegedűszólók s különböző népek eredeti nyelven tolmácsolt karácsonyi énekei
hangzottak el. Majd a gyerekek egybegyűltek a feldíszített karácsonyfa alatt, s
ajándékot remélve, kórusban hívták a Mikulást.
* December 11.-én különleges alkalomra jött össze az oslóban élő magyar protestáns gyülekezet. A Karácsonyi istentiszteleten Gáncs Péter, a Magyarországi
Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének püspöke hirdetett igét. A gyülekezet
külön örömére szolgált, hogy katolikusok is eljöttek erre a különös alkalomra. Az
istentiszteletet követő szeretetvendégségen sok-sok új információhoz jutottunk a
Magyarországon működő evangélikus missziói rádióadásokról s az otthoni gyülekezetek hétköznapjairól. Az oslói evangélikus életről bővebben az alábbi címen
olvashatunk: http://www.lutheran.hu/z/ujsagok/evelet/archivum/2003/5/41
* 2006. januárjában új norvég irodalmi lap megszületését üdvözölhettük. Címe
szimbolikus, jelzés értékű: KUIPER (a Naprendszerben található kuiper-gyűrűből
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Sötét.
FIÚ (ugyanott) Leveleiteket tegnap kaptam meg, és örültem nekik, hisz ezek voltak az elsők.
Itt kukoricát szedünk, háncsolunk és rugdossuk le a teherautóról. Reggel hatkor
költenek, és 18 órakor fejezzük be a munkát. Elég nehéz és fárasztó.
Pénteken elvittek a közfürdőbe. A falu két várostól egyenlő távolságra van, és
szép házai vannak. Németek lakták, mert a házak homlokzatán a század eleji évszámok mellett német nevek olvashatók. A bejáratuk nagyon tetszik: bennebb
van, mint a ház fala, és lépcső vezet fel a kapuhoz.
Szombaton kerestelek telefonon, de nem vette fel senki. B.-vel beszéltem.
Sok kenyeret eszem, hogy jóllakjam, mert a munkától megéhezem. Már írtam,
hogy az étel jobb, mint előbbi helyünkön.
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den kicsinyeskedésen. Vezetőként nagy legyen a szád, de harag nélkül, indulat
nélkül parancsolj. A lényeg az, hogy együtt és győztesként kerüljetek ki minden
megpróbáltatásból. Ha jól meggondoljuk, játék az, amit csinálsz, de úgy kell tenned, mintha komolyan vennéd.
Ennyi prédikációt is csak azért írtam, mert itthon a helyzet változatlan. Anyád kórházban, húgod tanul. Folynak mindennapi csatározásaink. Megkaptuk a ballagásodról készült képeket. Ha anyádat kiengedik a kórházból elmehetünk hozzád. És elvihetnénk B.-t is.
Anyád ebben a hónapban nem kap fizetést, költségvetésünk teljesen felborult. De
novemberben valószínűleg arrafelé lesz dolgom: nyilván felkereslek akkor is. De
hát ezek egyelőre tervezgetések. Három hét múlva okosabbak leszünk.
Leveledet mindenkinek megmutatjuk, akit érdekelhet, üdvözletedet átadogatjuk..
Ha nincs is mit írnod, akkor is írj kéthetenként, mert anyád is van a világon. Izgul
érted. Vigyázz magadra, és ha lehet, másra is.
Mindnyájan csókolunk: Apád
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szabadulnak ki azok az üstökösök, melyek magányosan, látszólag céltalanul száguldoznak a világegyetemben). Az új lap érdekessége, hogy Kovács Ferenc válogatásában és előszavával négy fiatal, magyar költő mutatkozhatott be. Az érzékeny, remek fordítás és a Nádas Péterről készült tanulmány Ingvild Holvik nevéhez fűződik.
* A január 11.-i Irodalmi Teadélután témája Löffler Ervin Oslóban élő szobrászművész munkássága volt. Az oslói magyar nagykövet rezidenciáján zajló est

Sötét
FIÚ (az előbbi helyen megvilágítva) Kedves Édesanya, Édesapa és Húgom! Azért
írok, mert holnap reggel elvisznek egy hónapra kukoricát szedni, és valószínű,
hogy ott is lakunk majd. Ez a második levelem. Lehet, az elsőt nem kaptátok meg.
Az esküt ezek szerint november 15-én tesszük le. Az egyik nap konyhaszolgálatosok voltunk. Tegnap kivittek az esőben a lőtérre, és bemutattak mindenfélét. Ma
adtak gumicsizmát, régi nyári ruhákat, és még kapunk pufajkát és munkaruhát.
Egy faluba visznek. A megyeközponttól 34 kilométerre. Majd onnan is írok. Szeretettel.
Sötét
LÁNY (az apa helyén) Kedves bátyám! Hogy érzed magad? Remélem, nem a
legrosszabbul? Mennyit fogytál? Tejet kaptok? Miben szenvedsz hiányt?… Na,
ebből elég!
B.-vel nem tudtam felvenni a kapcsolatot, mert eddig ahányszor telefonáltam, sohasem kaptam otthon. Ezelőtt kb. egy hete volt fent a sulinkban, azóta nem találkoztunk. Mikor fent volt, nem említett semmit a nadrágról. Nem tudom, mire véljem ezt? (Különben nagyon jól áll a pufajka rajta.) Azzal a nyávogós Jolival jött.
Feri is volt fenn a suliban, kérte a pénzt. Milyen pénzt? Akkor én még semmit
sem tudtam a tartozásodról. Most már értem, de nem tudom, hogy vegyem fel vele a kapcsolatot. Tegnap Mari is megjelent Jolival, és velük üzentem, hogy értesítsék valahogy B.-t, hogy beszélni akarok vele. Azóta még semmi jel!
Alig van egy kicsi szabad időm. Olyan nehéz ez a tizedik. Annyit kell tanulni.
Igazad volt! Az idei matekből egy csöppet sem értek. Most Józsit is elvitték há-

első részében levetítésre került az Ervin 80. születésnapja alkalmából készült 12
perces rövidfilm (Kunszenti Ágnes, Bogya Lujza Emese, Kunszenti-Kovács Dávid és Kovács Ferenc alkotása). Ezt követően Kovács Ferenc kérdezte Löffler Ervin életpályájáról az alkotótárs és barát Lisztes István szobrászművészt. Az esten,
baleset miatt, maga a főszereplő nem tudott részt venni. Ezúton kívánunk neki
jobbulást, jó egészséget.
* Január 20.-án, a Magyar Kultúra Napja ünnepi rendezvénye keretében, a pesti
Stefánia palotában Kovács Ferenc a „Nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolásáért" a Magyar Kultúra Lovagja címet kapta. Az Adományozó Testület indoklása: „Az oslói egyetem tanára, médiamérnöke. Kiemelkedő írói munkássága mellett képzőművész és filmes. Az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti periodika főszerkesztő helyettese. A Magyar Köztársaság Oslói Nagykö-
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vetsége mellett működő irodalmi kör vezetője. A Magyar Liget című délsvédországi magyarok lapjának főmunkatársa. Számos skandináv író műveinek
magyarra fordítója.”
* A Norvég-Magyar Egyesület január 21.-én tartotta hagyományos újévi, családi estjét. A bevezető vidám program után vacsora, majd tombola következett.
A bevételt idén is a Dévai gyermekalapítvány részére ajánlották fel.
* Mészáros Márta filmrendező munkássága lesz a Magyar Filmklub oslói sorozatának egész éves programja. Az első estre 2006. január 28.-án került sor, ahol
Mészáros Márta 1960-as évekbeli munkája volt a téma.
*
Gerendás Péter adott koncertet február 4.-én az oslói Magyarok Baráti Köre
(MBK) rendezésében a Magyar Köztársaság Nagykövetségén. A számos rangos
díjjal jutalmazott énekes, gitáros, zeneszerző 1956-ban született Budapesten. Sokoldalú munkásságát bizonyítja, hogy saját zenekara mellett más együttesekkel is
turnézott. A 80-as években néhány évig Norvégiában az Oxygen nevű zenekarban
játszott. CD-ket ad ki, színdarabokhoz ír zenét, s gyakran tart önálló koncertet.
* A február 8.-i Irodalmi Teadélután vendégei Szöllőssi Adrienne műfordító és
Prágai Tamás költő, a Kortárs szerkesztője voltak. Az oslói magyar nagykövet
rezidenciáján zajló est első részében megnéztük a Duna TV Cimbora műsorsorozat keretében készült, Bulyovszky Lilla norvégiai útját felidéző kisfilmet.
Ezután beszélgettek az est vendégeivel, és Prágai Tamás felolvasásában megismerkedhettek a jelelevők az író legújabb költeményeivel.

ma tudtam elhozni Árpitól, mert eddig nem is láttam. Kösz szépen!
Vasárnap hat órakor ébresztő, sepregetés az udvaron. Déltől hétfő délig szolgálatosak vagyunk a kantinban, ami azért nehéz, mert kb. éjfélkor fekszünk, és négykor kelünk.
Tanítottak egy éneket. (felerősödik a nyekergő induló hangja) Nyolc embernek
vagyok a főnöke, ami elenyészően kis tisztség, de azért ez is visszaadta az önbizalmamat. Rövidesen elég erős leszek ahhoz, hogy tegyem, amit tennem kell. Ez
itt iskola, és itt minden előírás szerinti. Nem nyírtak meg. A víz csak az első emeletre jön fel. Én a másodikon vagyok. Török vécé.
Vizsgáznunk is kell. Mi vagyunk a legvidámabbak, sokat röhögünk. A röhögés
nagyon jó orvosság.
Írjál, mesélj, mi történik otthon veled és az ismerősökkel. Írd meg, ha mégy külföldre, hogy tanácsot adhassak. Vedd fel a kapcsolatot az enyéimmel, mert megírtam nekik, hogy lehetőleg hozzanak el.
Menj szemorvoshoz, fogorvoshoz, és vigyázz. Ezek jó tanácsok. Kéthetenként
írok. Egy puszi.
Hirtelen sötét, a fiú reflektorfényben a színpad másik oldalán.
FIÚ (bosszankodva.) Gino! Levelet - ez a második levelem - még nem kaptam se
tőled! Anyáméktól sem! Úgy látszik, elég lassan jön a posta. Ezt a levelet délelőtt
írom, és azért, mert holnap reggel elvisznek kukoricát szedni egy hónapig. Este
majd megtudom, hogy hová, és hozzáírom a levélhez. Ezek szerint felesketésünkre csak később kerül sor, és addig nem kaphatunk kimenőt. Egyébként jól vagyok,
nincs semmi baj. Elég ritkán mosakodom, nincs is kedvem, vagy nincs víz, és
elég mocskos az ember. Vasárnap a konyhán mosogattunk: hárman kb. 6000 tányért és 3000 csuprot. Tegnap zuhogott az eső, és eláztunk. Mindenki csupa sár
volt, és jól megfuttadtak. Láttam a várost, nagyon jópofának tűnik. Szép kisváros.
Egy jól öltözött spinit láttunk. Ma adjuk fel a ruháscsomagokat, és így hát megint
kimegyünk az állomásig.
Írd meg, hogy megkaptad-e a leveleket. Gyanús nekem, hogy nem kapok levelet.
Egy puszi - Lennon lemezborító -féle.
APA (a színpad másik oldalán felvillanó fényben válaszleveléből idéz) Kedves
fiam, köszönjük leveled. Minden lényegest megtudtunk belőle, még többet is a
kelleténél. Több tanácsot már nemigen adhatunk, csináld úgy, hogy valahogyan
jól legyen. Kímélni nem kímélnek, ez nyilvánvaló. De szerencséd van, az idő:
kedvez nektek: sáros őszben még cifrább a sok ugrabugrálás. Minden arra jó nekik, hogy kezes bárányt neveljenek belőletek. Az okos ember ezt átlátja, és nem
ellenállással, hanem feddhetetlen magaviselettel, nyugodt önfegyelmezéssel válaszol. Sportolóként ezt már végigcsináltad, ezért nem félek, felülemelkedsz te min-
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meleg van, és süt a nap, és mindenki izzad. 2400 ember – egyetemista van itt, és
minket, magyarokat akarattal szétválasztanak, és nem szakonként osztanak fel.
Így Csaba a fölöttem levő emeleten alvó 180 ember között van, és nagyon ritkán
látom. A többieket is mindenfele szétszórták. Csoportfőnök vagyok, van 8 emberem… Már az első nap, felvittek egy dombra, és a melegben jól megizzasztottak.
Szombaton meneteltünk, és beoltottak tetanusz és tífusz ellen.
Az ennivaló jó, a húsok nem kövérek, csak a leves gyenge. Tűrhető, mert jó a
hangulat, mindenki elég vidám. Eskünk kb. 31-én lesz, és ha eljössz kocsival, akkor hozd el, kérlek, B.-t is, ha van hely.
A tisztek szigorúak, mert ők is most kerültek ki a tisztiiskolából.
Nincs sok szabadidőnk, mert állandóan takarítani meg mindenért sorakozni kell
az udvaron. Ha hozol valamit, akkor tésztaféléket meg egy üveg szörpöt hozzál.
Ne küldj csomagot, mert lehetséges, hogy elvisznek almát szedni, és félő, hogy
nem jut el hozzám a csomag.
Úgy gondoltam, hogy kéthetenként írok, mert nem nagyon van mit írni.
Emeletes ágyakban alszunk, és tanítottak egy éneket.
Télen 10 nap, tavasszal 5 nap szabadságunk lesz.
Add át mindenkinek üdvözletemet, mert nem írhatok mindenkinek. Nincs mit, és
nincs időm. Sokszor puszillak mindnyájatokat.
Hirtelen sötét.
FIÚ (a színpad jobboldalán, fényben, a háttérben halkan nyekergő induló hallatszik) Kedves Gino! Szerdán indultunk, mint tudod. Csaba majdnem lekéste a vonatot. Ahol váltanunk kellett a vonatot, három órát vártunk. Borzasztó sokan vagyunk itt. Akarattal úgy válogattak ki, hogy a magyarok és az azonos egyetemre
bejutottak ne kerüljenek azonos helyre. Első nap nem kaptam ruhát. Tegnap négyszögbe álltunk, és aztán felvittek a környező dombokra. Itt állandóan jó meleg
van, és kifáradtunk. Téli ruhát adtak, és teljesen be kell gombolkozni. Egyszer
majdnem egy órán át csak a Vigyázz! –t és a Pihenj!-t gyakoroltuk. És mind előttem járkált a vezető, hát csak elkapott a sírás, alig tudtam abbahagyni. Amikor
visszatértünk a gyakorlatról, rájötten, hogy beszélgetnem kell, mert másként piszkosul egyedül érzem magam. Mellettem alszik egy korrekt cigó és egy vicces tag.
Mi hárman lógunk, hülyéskedünk. Most, felszabadultnak érzem magam: fütyülök,
káromkodom, beszélgetek, kacagok. Pénteki menü: 1. káposzta, tea, 2: leves-lé,
paszuly+ szalámi, 3. paszuly, laska, rizskeverék.
Szombaton 5.30 - kor keltünk, meneteltünk az udvaron, beoltottak tífusz és tetanusz ellen. Aztán megint meneteltünk, szakmai filmet láttunk és ebédeltünk. Délután takarítás, sepregetés az udvaron, aztán vacsora. Mi hárman mindig előrelopózunk a kajasorban.
A többiekkel ritkán találkozom, külön programjuk van. A talpbetétet ma kaptam,
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A Magyar Kultúra Hete
rendezvénysorozatot 1995 óta minden évben más finn városban szervezik meg.
Az ünnepség 1999 óta többnapos. A2006 márciusi ünnepi hétnek, amelyet a délfinnországi Riihima városában rendeztek, a városban található Finn Üvegmúzeumban volt a központja, programjainak kialakításában a helyi önkormányzat kulturális irodája is részt vett. A vendégművészek közül többen Riihimaki magyarországi testvérvárosából, Szolnokról érkeztek. A magyar filmhét mellett Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából koncertet adott a Bartók Vonósnégyes, és Magyarország és a finnek címmel szemináriumot tartottak, valamint sor
került a Rácz István-díjak átadására is.
Villáminterjú

Maros Miklós stockholmi zeneszerzővel
- Tavalyi rendhagyóan sikeres éved után az idén is mozgalmas az életed. Kérlek tájékoztasd olvasóinkat zenei munkásságodról.
- Idén tavasszal sokat utazom. Kétszer voltam Amerikában, darabjaimat játszották, előadásokat tartottam. Először a Bowling Green egyetemen voltam, (ez
Indianapolishoz van közel, nagyon jó zenei oktatásáról neves), koncerten is előadták darabom (Saxazione 12 szaxofonra), és a szemináriumokon is. Egy ismert szaxofonos, aki a washingtoni egyetem tanára, miután megtudta, hogy ott leszek, külön ezért odarepült Washingtonból. Van a repertoárján egy szólódarabom, és azt
akarta, hogy hallgassam meg. Lemezfelvételre készülődik és szerette volna, ha
felvétel előtt meghallgatom. Mindezt szeminárium formájában az ottani tanárok
és növendékek előtt. A következő utam Philadelphiába vezetett, ahol bemutatóm
volt, egy művem hangzott el két gitárra. Ezt egy svéd és egy amerikai gitáros játszotta, és ott is volt egy egyetemi kirándulás, ahol eljátszották a darabot növendékek előtt is, ugyancsak szeminárium-szerűen zajlott, kérdésekre kellett válaszolnom.
Legközelebb Genfbe utazunk, ahol két hét múlva Concerto grosso című darabomat adják elő, amelyet négy szaxofonra és zenekarra írtam. Ezt a Concerto
grosso-t hallhattuk a rádióban is május közepében. Néhány hete Göteborgban, egy
fesztiválon játszották egy másik művemet (Slagverksfestival 2006).
Ezen a nyáron, az év zeneszerzője a Svéd Gitárakadémia rendezvényének leszek a
vendége. Ezt Arvikában rendezik, ahol több művemet is előadják. Lesz egy bemutatóm is. Az új darabomat Gulyás Miklós könyvtáros és író fia, az ismert gitáros,
Georg Gulyás fogja bemutatni. (tk)
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könnyedén lábára tekeri a vásznat, ismétli a mozdulatot, aztán a fiú lábára igazítja a kapcát) Az a fontos, hogy sima legyen. Mert, ha rosszul csavarod összegubancolódik és felsérti a lábad.
LÁNY (vaskos fabőrönddel jön) Ez aztán kiadja az alakod, Bátyuskám! Muszáj
ilyen ósdi holmit kényszeríteni az egyetemistákra?! Úgy látszik, visszafelé megy
nálunk a világ!
ANYA Nyughass már! Hányszor mondtam már, hogy nálunk a falnak is füle
van…
LÁNY Ez a katonaság, egy nagy hülyeség! Kilenchónapos büntetés…
FIÚ Nyugi, lehet, hogy te is odakerülsz. Hallottam, hogy a lányokat is beöltöztetik!
LÁNY Majd mi megvédjük a béketábort!
APA Háborúskodással!?
ANYA Te csak ne tüzeld őket, amúgy is folyton eljár a szájuk.
APA Ha rajtad múlik, némának szülöd őket?! Legalább most, itt, magunk között,
hadd érezzék magukat szabadnak!
ANYA Nem árt az óvatosság. Manapság könnyen elfurcsulnak az emberek, úgy
tesznek, mintha magukat védenék azok, akik másokat víz alá nyomnak. Levegőért
kapkod itt mindenki, minden lélegzetvételünk jegyzőkönyvelik.
APA Ne huhogj már, mindennek van orvossága. A rosszra is fel kell készülnünk.
Hát nem azért meséltem az előbb is katonáskodásomról. Ami velem történt, megtörténhet mással is, jobb, ha a fiúnkat nem éri meglepetés.
FIÚ Téged három évig sanyargattak, ha kibírtad, én miért ne bírnám ki azt a kilenc hónapot? Az nem lehet, hogy azóta ne javultak volna a körülmények a kaszárnyákban.
LÁNY (játékosan dúdolva) Ballag a katona/Azt se tudja hova/ Esze legyen, ha
nincs lova… Tralalalalala
FIÚ (tettetett felháborodással) Áhááá! Gúnyolod rendíthetetlen nagy függetlenségünket, és ősi országunk hős fiainak hűséges szolgálatát a nemzeti szuverenitás
szent oltárának védelmében! És éppen velem, a hűség - hű micsoda vitéz! - katonájával csúfolkodsz! Majd adok én neked, drága és egyetlen húgocskám! Majd
mindjárt elbánok én veled, katonás szigorral, kemény büntetéssel… (Játékosan
cibálják egymást, kergetőznek)

A kolozsvári Vivarte Alapítvány kezdeményezésére, a budapesti Ars et Vita Alapítvány és a
koppenhágai Hamvas Béla Klub
közreműködésével, ez évben
elkezdődött a Hamvas Béla nevéhez, életművéhez kapcsolódó
szervezetek és személyek összefogása az Internet adta lehetőségekkel és a hálózatépítés
eszközeivel élve - a nincsenek
határok jegyében. Az e-projekt
eredményeként az Interneten már
elérhető a HamvasBéla.org honlapja (www.hamvasbela.org ), valamint április végén sor került az említett szervezetek találkozójára Szentendrén. A találkozó egyébként a Hamvas Béla nevéhez
kapcsolódó internetes fórum találkozójaként indult.
(A fórum jelenleg is működik és elérhető az Index.hu-n.)
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Lassan elsötétül a színpad.
2. jelenet
FIÚ (a színpad baloldalán, reflektorfényben felidézi, felmondja vagy olvassa levelét, a háttérben halk katonazene, nyekergő induló) Kedves Édesanya, Édesapa és
Húgom! Szerencsésen megérkeztem, de csak másnap kaptam a téli ruhákat. Kint
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Az ismert katona
Tragédia két részben

Szereplők
APA
ANYA
LÁNY
FIÚ
KEDVES
BELÜGYIS
KATONAORVOS
PARANCSNOK HANGJA
Történik a múltszázad nyolcvanas éveinek végén, egy balkáni országban.
Civil szervezetek közötti együttműködés - a Hamvas Béla Baráti Kör
Első felvonás
1. jelenet
A színpadon többszemélyes ülő alkalmatosság, amit a későbbiek folyamán padnak, ágynak, ravatalnak lehet használni. Most kanapén, lakásuk nagyobbik szobájában ülnek a szülők. A színpad közepére terített színes szőnyegen fiúk a kapcakötést gyakorolja.
APA Gyakorold csak. Ennek még hasznát veheted
FIÚ (szemüveges) Kötve hiszem. Ma már harisnyában járunk.
APA A hadseregben nehezen változnak a dolgok. Majd meglátod, hogy ott úgy
érzed magad, mint aki valamely régi regény világába tévedt. Maradi felfogás,
percre kicentizett élet, minden arra szolgál, hogy megtörjék fel-felhorgadó ellenkezésetek. Ott a Pofa be! az úr! A szó és a felszerelés egyformán durva, sértő, nehezen elviselhető.
ANYA Csizmába kapca való. Talán magad is láttad, gyerekkorodban, falusi nyaralásaid alkalmával… Amikor Miklós bácsiéknál nyaraltál…
FIÚ Ott többnyire mezítláb járnak, nekünk is megengedték.
APA (kiveszi a fiú kezéből a vásznat, háromszögbe hajtogatja, lerúgja papucsát,

A szentendrei találkozó Látókörén - melyet a Koppenhágai Hamvas Béla Klub
elnöke, Lázár Ervin Járkáló vezetett, a Magyarországról, Romániából,
Szlovákiából és Dániából érkező résztvevők Az öt géniusz munkanévvel jelölt
tábor- és rendezvénysorozatot terveznek, amely Hamvas Béla Az öt géniusz című
írásának megfelelően, a Kárpát-medence különböző helyszíneire vinné el a résztvevőket.
A Találkozó gazdag programjának színvonalát tovább emelte, hogy azon Dúl
Antal, a Hamvas-életmű kiadója-szerkesztője, Margescu Mária, a budapesti Ars et
Vita Alapítvány vezetője, valamint Czakó Gábor, a Beavatás c. televíziós esszésorozat alkotója is aktívan részt vett.
A posztumusz Kossuth-díjas Hamvas Béla (1897-1968) a magyar kultúra különös, egyedülálló alakja, akinek rendkívül szerteágazó érdeklődési körébe éppúgy beletartozott a klasszika-filológia, a művészettörténet, mint a keleti vallások
és a szent nyelvek. Írásai a filozófiához, a kultúrtörténethez és a teológiai értekezésekhez egyaránt közelítenek. Regényei, tanulmányai, esszéi és naplói egyedülálló kifejezőerővel és tisztánlátással mutatják meg, mit kellene átmentenünk a Kelet és a Nyugat kultúrájából a 21. századba - ha emberhez méltó életet akarunk
élni. Életművének meghatározó élménye az univerzális orientáció és transzparens
egzisztencia, azaz a hiteles lét és a modern világ közötti ellentmondás.
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HamvasBéla.org - És a verseket nem írjuk, hanem éljük.
A HamvasBéla.org honlapján található (folyamatosan bővülő) virtuális
könyvtárban Hamvas Béla közel 30, fotókkal illusztrált írása olvasható, melyek
átfogó képet nyújtanak az író munkásságáról, és mintegy bevezetőül is szolgálnak
az életmű megismeréséhez. Olvasható a honlapon továbbá élettörténete, valamint
a naplójáról készített felvételek is megtekinthetőek. A Média menüpont alatt
különböző Hamvas Béla életművéről szóló vagy általa inspirált hang- (Béla
Hamvas Group for Intuitive Music, Szemző Tibor) és videóanyagok is elérhetőek
(részletek a Farkas Jenő és Lázár Ervin Járkáló által készített Beszélgetések
Hamvas Béláról című dokumentumfilmből, Farkas Jenő Függő - Hamvas Béla
nyomában című játékfilmjéből), valamint a Magyar Rádió A méhesben című
hangjátéka is.
A honlapon ugyanakkor sajátos képeslap-küldő oldal és (hamarosan
működőképes) fórum található, melyek nemcsak a hálózatépítést, az emberek
közötti kommunikációt és a különböző alprojekteken (fordítások, kiadványok,
tábor) való munkát is megkönnyíti majd.
Sütő Zsolt
További infó: info@hamvasbela.org
Ars et Vita Alapítvány: www.arsetvita.hu
A Koppenhágai Hamvas Béla Klub (archivum):
http://hjem.get2net.dk/hamv.laz/
HamvasBéla.org: www.hamvasbela.org
Forrás: info@hamvasbela.org
Járkáló kiegészítése:
A hamvasbela.org - jobb szó híján egyelőre általam új Hamvas mozgásnak
keresztelt érdeklődés egyik felkeltője, honlapjának szerkesztője, készítője, és
webmestere, a marosvásárhelyi Sütő Zsolt által írt fenti híradáshoz hozzá kell
tennem, hogy közben beindult a fórum is, amit máris több, mint ezren látogattak
meg, és a különböző témákhoz több száz hozzászólás érkezett. Na és többen
komolyan nekifogtak a pályázati lehetőségek latolgatásának is.
A tábor sorozattal kapcsolatban megvizsgáljuk majd az adott helyszín
géniuszának jellemzőit, a környezetet és a bennünk megjelenő, érezhető hatásokat
tekintve.
A program fontosabbik része: a gyakorlatok (egyéni, páros,
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Tóth Tímea önmagáról
1981-ben születtem
Nyiregyházán.
A
nagykállói Korányi
Frigyes Gimnázium befejezése után a
Debreceni Egyetemre
jelentkeztem. Tavaly
végeztem ökológus
szakon. Gyerekkorom
óta érdekel a rajzolás,
festészet. Eleinte akvarellel próbálkoztam, az utóbbi évben
kezdtem el ismerkedni az akril, illetve
olajfestéssel. Néhány
év kihagyás után most
újra tele vagyok tervekkel. Remélem, hogy ezeket is megvalósíthatom.
Fél éve Norvégiában élek.

Tóth Tímea festményei a Képtár mellékletben
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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.
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Lőrinczi Ágnes versei

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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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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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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