
OSLÓI 
HÍREK   
*** 2006. 
szeptember 
16.-án, a 
norvégiai 
Magyarok 
Baráti Köre 
rendezésé-
ben Oslóban 
lépett fel 
óriási siker-
rel a buda-
pesti József 
Attila Szín-
ház társulata. 
Háda János 
rendezésében Henrik Ibsen Nóra című művét mutatták be. A fordítás Kúnos 
László viszonylag friss munkája. Helmer ügyvédet Besenczi Árpád, Nórát Varga 
Klári, Rank doktort Bánffy György, Lindénét Fehér Anna, Krogstadot Juhász 
György, a szobalányt Bárd Noémi Polli játszotta. 
*** Szeptember 24-én a nyírkátai református gyülekezeti templom renoválásának 
megsegítésére szervezett irodalmi esten részt vett Kovács katáng Ferenc oslóban 
élő író, költő, mkl. Az esten szó esett a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Mag-
yar Kultúra Lovagja rend tevékenységéről, segítőkész szolgálatairól. 
*** Szeptember 27-én A norvég irodalom Ibsentől napjainking címmel Kovács 
katáng Ferenc író, műfordító tartott rendhagyó irodalomórát a budapesti Xantus 
János középiskolában. A nap vendége Fázsy Anikó, a Nagyvilág folyóirat és 
kiadó főszerkesztője volt. 
*** Szeptember 27-én a budapesti Országos Idegennyelvű Könyvtárban volt 
Knut Hamsun Élettöredékek című, a Nagyvilág kiadónál megjelent novelláskötet 
bemutatója. Kovács katáng Ferenc íróval, a mű fordítójával Szőllőssi Adrienne 
irodalomtörténész beszélgetett. Közreműködött Oberfrank Pál színművész. A 
Nagyvilág kiadót Fázsy Anikó főszerkesztő mutatta be. 
*** Szeptemben 30-án volt az oslói Magyar Filmklub szervezésében a Mészáros 
Márta sorozat harmadik része. Az előadást Kovács Ferenc tartotta. Ezúttal a 80-as 
években készült Mészáros Márta filmekből láthattunk részleteket. Ebben az 
időszakban készült a három NAPLÓ-film: Napló gyermekeimnek (1984), Napló 
szerelmeimnek (1987), Napló apámnak, anyámnak (1990). S mint ahogy azt már  
Mészáros Mártánál megszokhattuk, a trilógiákra mindig ad egy ráadást. Ezúttal 
ugyan jóval később, 2000-ben elkészítette a Kisvilma - Az utolsó napló című 
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Dánia területe az őskorban az európai kultúrák egyik virágzó központja volt. A ré-

gészek az újkőkorból származó hatalmas kőtömbökből álló sírokat találtak (megalith-
kultúrák). 

Jelentős Dánia bronzkorból származó leletanyaga is. A vaskortól kezdődően meg-
jelenik a feltárt sírokban az  itáliai majd a kelta eredetű művészeti leletanyag. A dán 
építészet első emlékeit a vikingek hozták léire. 1000 körül épült erődítéseik (Själland, 
Fyrkat, Aggersborg)  maradványait a régészek hozták felszínre. Az egyházi  építészet 
első alkotásai fából készültek. A középkori (XII.  század) román templomok legszebb 
példái a jelenleg  Svédországhoz (Skåne) tartozó lundi dóm, Viborg és Ribe dómjai. 
A téglaépítkezés 1160 körül jelentkezett  Dániában (Søro és Ringsted templomai). Az 
ugyancsak 1160 körül elkezdett Roskilde-i katedrálist, több dán  király temetkezési 
helyét már gót stílusban fejezték be. A lübecki Mariankirche hatását viseli magán a 
dán gótika legjelentősebb műve az Odense-i Szt. Knud téglatemplom (1300 körül 
épült). A XVI. század nemesi várépítkezéseinél megjelent Dániában a reneszánsz stí-
lus is. A királyi  építkezések a Kronborg kastéllyal indultak meg (1577),  majd a 
XVII. század első felében, IV. Kristian uralkodása  idején Koppenhágában meg-
élénkült az építészeti tevékenység. A XVII. század legjelentősebb építésze L. van Ha-
ven (1630-1695). A XVIII. század két kiváló dán építésze N. Eigtved /1701-1754) és 
L. de Thura (1706-1759). Utóbbi tervezte a XVIII. századi dán építészet főművét, az 
Amalienborg-kastélyt (1749-1760), amely azóta is a dán királyi család rezidenciája. 
A XVIII. század második felére és a  XIX. század elejére a klasszicista építészeti stí-
lus elterjedése jellemző. A múlt század végén a historizmus uralkodott, majd a szá-
zadfordulón a  nemzeti romantika hódított  teret. A historizmus és a romantika végül 
az újklasszicista irányzatban ötvöződött. A 20-as, 30-as években  a polgári kislakó-
ház-építés  lendült fel, majd a funkcionalista építészeti törekvések kaptak teret. Mind-
végig  megmarad az épület és környezete harmóniájára való törekvés. 

A dán szobrászat korai formai elemei a viking korban alakultak ki. A kereszténység 
elterjedése után az egyházi  szobrászat virágzott. Mintegy 1500 homokkő reliefekkel 
díszített román stílusú keresztelő medence maradt fenn. A gótika idején a kő-
szobrászatot faszobrászat váltotta fel. A reformáció elterjedése után a szobrászat  
jóformán csak a síremlékplasztikában jelentkezett. A dán szobrászat máig is leg-
jelentősebb, iskolateremtő mestere, B. Thorvaldsen  (1770-1844) a klasszicizmus  
idején jelentkezett. Életműve legjavát a koppenhágai Thorvaldsen Múzeum őrzi, 
amelyet még a művész életében kezdtek építeni. A XIX. század második felének dán 
szobrászai Párizsban tanultak. A festő J. F. Willumsen  (1863-1958) szobrászatban  is 
a szimbolizmus úttörői közé számít. A jelenlegi dán szobrászat alkotóinak egy részét 
a természeti látvány foglalkoztatja, de megtalálhatók az absztrakt művészet hívei is. 

A XVI. századig csak a középkori templomok freskóképei képviselik Dánia festé-
szetét. A reneszánsz és barokk jelentős alkotásai főként külföldi (németalföldi) 
mesterektől származnak. A dán festészet fellendülése a  XVIII. század közepére tehe-
tő, amikor a Művészeti Akadémiát megalapították. A múlt század harmincas éveiben 
a naturalista ábrázolásmóddal szemben romantikus áramlat bontakozott ki. A XIX. 
század második felében a francia festészet, különösen az impresszionizmus és 



alapuló társadalomkritikát tekintik (Katri Vala, E. Pennanen, Arvo Turtiainen, Elvi 
Sinervo). 

A második világháború után jelentkező írók elsősorban az ország háborút előidéző 
politikáját és az ehhez  társuló nacionalizmust bírálják (V. Linna, V. Meri, Paavo 
Rintala, Pekka Luonela). A negyvenes évek végén induló modernista költészet igazán 
az 50-es években bontakozik ki (Maria-Liisa Vartio, E. L. Manner). A lírikusok kö-
zül többen prózára  térnek át a hatvanas években, amelyre a formák és  próbálkozások 
sokfélesége  jellemző (P. Saarikoski, Juhani Peltonen, Hannu Salama). 

A hetvenes évek elejére aztán ismét szóhoz jut a tudatos társadalmi szerepet vállaló 
baloldali irodalom  Matti Rossi, Aulikki Oksanen és Marja Leena Mikkola sze-
mélyében. 
 
Képzőművészet 
 
Az izlandi művészet első jelentősebb korszaka a XI-XIII. századra esik. Festett kóde-
xeket és az iparművészet különféle alkotásait ismerjük. Kedvelt díszítőelem a szalag-
fonat; és a különféle spirál formájú díszítések. Az izlandi művészet fejlődését gátolta 
a Norvégiával, majd  Dániával való egyesítés. Sok  műkincset széthordtak. Az  erede-
ti formaelemek a XIV. századtól csupán a népi művészet formakincsében éltek to-
vább, egészen  XIX. századig. Kiemelkedő, helyi jelentőségén túllépő modern művé-
szeti alkotás a XIX-XX. század során eddig nem keletkezett. 

Norvégia művészetének jellegzetes alkotásai a viking korból fennmaradt centrális 
fatemplomok, amelyeket általában vízszintes gerendákból állítottak össze és harang-
tornyuk külön állt. Faragott részeik ornamentikája a viking hajók állatdíszeire emlé-
keztet. Rokon ez a díszítőelem a parasztházak szalagdíszeivel és az ír miniatúrák dí-
szítményeivel. A legrégibb ilyen templom valaha Garmóban állt (1030), de jó állapot-
ban fennmaradt  az Urnes-i templom (1060) a Sogne-fjordban, a goli templom 
(amelyet restaurálva Oslóban állítottak fel újra), Borglund rúnafeliratos temploma 
(1160), valamint Hitterdal és Hoprekstad templomai. A XII. században épült 
stavangeri román bazilika angol-normann hatásokat mutat. A norvég gótika legjelen-
tősebb alkotása a  trondheimi dóm, amely a XII-XIV. század között épült. A közép-
kori templomok díszítőszobrászata az egyházi  építészethez hasonlóan angol-
normann hatásokat mutat. A középkori norvég faszobrászat korai alkotásai a  bergeni, 
oslói és trondheimi műhelyekben jöttek létre, ezek azonban a XIV. században meg-
szűntek. A XVII-XVIII. század legjelentősebb norvég szobrásza M. Berg (1666-
1739) főleg vallásos  tárgyú reliefeket alkotott. A  XIX, században a dán Thorvaldsen 
hatása volt érezhető. Norvégia legismertebb szobrásza G. Vigeland  (1869-1943) 
francia minták, főként Rodin követője volt. A norvég nemzeti festészet első jelentős 
mestere J. C. C. Dahl (1788-1857). A XIX. századi norvég festők főként Düsseldorf-
ban tanultak. A század vége felé a művészeti élet központja számukra is Párizs lett. A 
XIX-XX. század  legjelentősebb norvégfestője. E. Munch (1863-1944),  az expresszi-
onizmus világszerte ismert nagysága. A két világháború között főként a monumentá-
lis falképfestészet virágzott, amely egyaránt használt fel szimbolikus és reális eleme-
ket. A modern norvég festészetben egyaránt megtalálhatók a hagyományos és az 

filmjét. Az est házigazdája Dávoti Barnabás volt. 
*** Október 3.-án, az oslói Nemzeti Könyvtár előadójában tartott norvég nyelvű 
előadást Berczelly László Egy ország fellázad – az 1956-os magyar forradalom 
címmel. A program társrendezője a norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) volt.   
*** Október 5.-én került sor a Magyar Köztársaság negykövete Krausz György, 
valamint Krausz Judit rendezésében az Irodalmi teadélután 22. összejövetelére. 
Fáskerti Mária, az oslói Ibsen Központ munkatársa és Kovács Ferenc beszélgetett 
a Henrik Ibsen emlékév kapcsán Ibsen magyarországi kapcsolatairól, és az oslói 
Ibsen Fesztiválokról. 
*** Október közepén a Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) meghívására a Canto 
Armonico debreceni kórus látogatott Norvégiába, ahol az oslói Uranienborg 
templomban, Drammen kisvárosban, valamint az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulóján léptek közönség elé. Az 56-os emlékesten  
Horváth-Bárdos és Bartók szerzemény mellett a Gloria Victis zenemű 
előadásában is közreműködtek. 
*** Az 50 éves Norvég Filmintézet rendezésében s az oslói Magyar 
Nagykövetség, az Oslói Egyetem Média és kommunikációs intézete, valamint a 
Norvég-Magyar Egyesület közreműködésével 2006. októberében MAGYAR 
FILMHÉTRE került sor Oslóban, majd november elején Bergenben. A 
szervezőbizottság vezetője, a filmek válogatója Kovács Ferenc volt. A 8 
meghívott filmből 11 előadást tartottak Oslóban a Cinemateket kis- és nagytermé-
ben.  Bemutatták Mészáros Márta Napló sorozatát Napló apámnak, anyámnak; 
Napló szerelmeimnek; Napló gyermekeimnek; és a Kisvilma - Az utolsó napló és 
Mészáros Márta legújabb filmje, a Temetetlen halott. Vetítésre került még: Jancsó 
Miklós Fényes szelek, Bacsó Péter A tanú, és Makk Károly Szerelem című filmje. 
*** Október 23.-án délelőtt az oslói Magyar Nagykövetségen Krausz György 
nagykövet átadta az 1956-os emlékérmet Cathrine Mustadnak, Høyborg 
Rudolfnak, valamint Terray Lászlónak, a Rådeban élő nyugalmazott evangélikus 
lelkésznek. Az indoklásban ez olvasható: „Az 1956. évi Forradalom és Sza-
badságharc 50. évfordulója ünnepén a Magyar Köztársaság nevében a szabadság 
hőse emlékérmet adományozzuk Terray László úr részére, aki 1956 októberében, 
majd a megtorlás sötét korszakában a szabadság, az emberi méltóság és a nemzeti 
összefogás mellett kiállásával példát adott hazaszeretetből.”  
*** Sonja királyné jelenlétében, az Oslói Egyetem Aulájában 2006. október 23-
án.  zajlott le a norvégiai magyarok ´56-os emlékünnepsége. Az est programjában 
szerepeltek kórusművek, hangszeres szólók, Bánk áriája és néptánc, valamint 
megint előadták Wolfgang Plagge zeneművét, melyet Claes Gill Gloria Victis 
című költeményére írt és amelynek az ősbemutatóját a pontosan tíz évvel ezelőtti 
megemlékezésre időzítette. Az est folyamán közreműködő zenészek: Mária 
Berczelly hárfa, Morten Carlsen brácsa, Wolfgang Plagge zongora, Annar Follesø 
hegedű, valamint Trond Halstein Moe ének. Prózai előadóművészek voltak: 
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Morten Røhrt, Emilie Holmen, Fredrik Paasche. A néptáncbemutatót a Pintyi 
család tartotta (Dezső, Hajnal, Kriszta, Tamás). Ünnepi beszédet mondott 
Thorbjørn Jagland a Parlament elnöke, Krausz György nagykövet s Lucia Mária 
Nagy, a Norvég-Magyar Egyesület Elnöke. Az est házigazdája Jahn Otto 
Johansen író, újságíró, külföldi tudósító volt. Az 50. évforduló szervezését a 
Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) vállalta magára. Segítői voltak a Magyar 
Köztársaság Nagykövetsége, s a Magyarok Baráti Köre (MBK). 
*** A norvégiai Magyarok Baráti Köre és az oslói Nemzeti Könyvtár közös 
rendezésében október 26.-án Jahn Otto Johansen tartott előadást A magyar 
forradalom Norvégiából nézve címmel. 
*** Novemver 7.-én a Stavangeri Egyetem és a Stavanger Esti-hírlap egynapos 
konferenciát tartott a magyarországi 56-os események emlékére Magyarország 50 
évvel ezelőtt címmel. A következő előadások hangzottak el: 
- Torgrim Titlestad professzor: Totalitáriánus rendszer ellenes volt-e a magyar 
felkelés?  
- Tom Hetland főszerkesztő:A totalitarizmus 
- Dr. Sashalmi Endre, Pécsi Egyetem: The Hungarian Rebellion of 1956 and the 
totalitarian nature of Hungarian Communism. 
- Hallvard Nordlås, docens: David Irving történész és az 56-os magyar felkelés 
- Dr. Stephen Parsons, Dánia The Hungarian Rebellion and its influence on 
Communism and the Left in Western Europe; England, The case Study. 
*** Az oslói Norvég Színház a nagy érdeklődésre való tekintettel februárig 
meghosszabbította a magyarországi rendező Szász János Hair című musical 
játszását. A rendező két állandó munkatársa Horváth Csaba koreográfus és 
Benedek Mari ruhatervező is részt vettek a darab színrevitelében. A dramaturg 
Ölveczky Cecilia, a Det Norske Teatret fődramaturgja, míg a tolmács és a 
segédrendező Dobos Éva volt. 
*** Szabadságharc és hazaszeretet, Magyarország 1956/ Frihet og 
fedrelandskjærlighet, Frihetskampen i Ungarn 1956 címmel kétnyelvű irodalmi 
kiadványt jelentetett meg a Norvég-Magyar Egyesület. Nagy Lucia Mária 
bevezető tanulmányát követően Fekete István, Márai Sándor, Petőfi Sándor, 
Vörösmarty Mihály, Sulyok Vincs, Tollas Tibor és Henrik Ibsen művei 
olvashatók norvég és magyar nyelven. 
*** Mindenki együtt érzett a magyar néppel... 1956-2006, Norvégia a címe a 
norvégiai Magyarok Baráti Köre ünnepi kötetének, amiben huszonnégy 
Norvégiában élő vagy élt menekültet mutatnak be. Az interjúk az MBK 
Híradóban jelentek meg korábban.  
A forradalomról, majd az azt követő hónapokban az ide érkező menekültekről a 
norvég sajtóban megjelent címoldalakat, fényképeket is  találhatunk a kötetben. 
*** November 29.-én került sor Krausz György, a Magyar Köztársaság 
negykövete és Krausz Judit rendezésében az Irodalmi teadélután 23. 
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Lindegren és K. Vennberg  a háború utáni közélet pesszimista szemlélői, akikkel  egy 
szinten említhető a munkásköltő F. Fridell és a drámákat is író L. Forsell. A 60-as 
évek új generációja G. Palm, L. Gustafsson és B. Håkansson. A 70-es években  értek 
jelentős íróvá P. C. Jersild, Sven Delblanc és Tomas Tranströmer. 

A finn nyelv, a többi  skandináv országtól eltérően a finnugor nyelvcsaládhoz tarto-
zik. A finnek gazdag  szájhagyományként fennmaradt dalkincsét csak a XIX. század-
ban kezdik gyűjteni és lejegyezni. Az első  finnországi írásos emlékek latin nyelvűek, 
jobbára vallási tárgyú énekek. Az első finn szövegemlék M. Agricola Ábécéskönyve 
(1543), aki az Újszövetséget (1548) is finn nyelvre fordította. Az évszázadokig tartó 
svéd elnyomás következtében a finn  vallási irodalom megjelenésének nemcsak mű-
velődéstörténeti, de politikai jelentősége is volt. A svéd befolyást erősíti a turkui 
egyetem  alapítása (1640) is. Semmiféle finn iskola nem működik ezidőtájt. A kor 
minden irodalmi terméke svéd nyelven  jelenik meg. A XVIII. század  második felé-
től bontakozik ki a fennofilek (finnbarátok) mozgalma (Daniel Juslenius, Henrik 
Gabriel Porthan), amelynek a finn nyelv  jogainak biztosítása és a finn  művelődés 
terjesztése a fő célja. Porthan De poési  fennica című művében hívja fel a figyelmet a 
finn népköltészetre. A nemzet öntudatra  ébredésében jelentős szerepet játszik a finn 
nép, elsősorban Karjala, népdalkincséből összeállított eposz, a Kalevala (1835) meg-
jelenése, amelynek anyagát Elias Lönnrot gyűjtötte össze. 

A XVII-XVIII. század a finn nyelvű irodalom szempontjából eseménytelenül telik 
el. A nemzeti romantika kora hoz változást, de még a nemzeti érdekekért harcoló köl-
tők közül is többen (pl. Runeberg) svéd nyelven írnak. Aleksis Kivi munkásságával A 
hét testvér (1870) című regényével születik meg a modern finn próza és a mű mind-
járt egy napjainkig ható erőteljes realista vonulat első darabja. Kivi módszere, a ter-
mészet megszemélyesítésének sajátos formája, a későbbiekben többször visszatér a 
finn irodalomban, különösen a világhírű  F. E. Sillanpää (1888-1964) regényeiben. 

A XIX. század második felétől kezdődően K. Kramsu  költészete, M. Canth és 
Arvid  Järnefelt  prózája szól a társadalmi haladás érdekében. A  századforduló két 
nagy irodalmi áramlata a neoromanticizmus és a proletárirodalom. Az előbbi stílus-
irányzat gyakori témája a folklór és a  mitológia, jellemző vonása  az egyén belső vi-
lágának túlhangsúlyozása, valamint  társadalmi kérdésekben az  utópia álláspontja. 
Reprezentáns műfaja a líra (E. Leino, J. Linnankoski, Volter Kilpi, M. Jotuni) A 
neoromantikus megkülönböztetést a realista elemek túlsúlyba kerülése következtében 
néhány irodalomtörténész indokolatlannak tartja, ezért ők inkább szimbolizmusról 
vagy korai expresszionizmusról beszélnek. A proletár irodalom első jelentős képvise-
lői Maiju Lassila,  Kössi Kaatra és Kössi Ahmala. A munkásforradalom bukása 
(1918) megtöri az irodalom progresszív vonalát.  Esztétizáló törekvések kerülnek elő-
térbe, a lírában, konzervativizmus, nacionalizmus jelentkezik. Kivétel csupán 
Sillanpää és a radikális költő O. Manninen. 

A harmincas években a radikális írók soraiból, az azonos című irodalmi évkönyv 
köré tömörülő Fáklyavivők társasága alakul ki. A csoport jelszava: „ablakot  nyitni 
Európára”. Jelentősebb képviselői Uuno Kailas és K. Sarkia. A baloldali írók is létre-
hoznak Ék néven (1936) egy szervezetet. A szervezet fő feladatának a  marxizmuson 



(1786) és a Királyi Drámai Színház (1788) megalapítása is. A kor  jelentős költője, 
prózaírója és kritikusa J. H. Kellgren, valamint a francia forradalom eszméinek ter-
jesztésével vádolt és száműzött Thomas Thorilddal. 

A kialakuló romantika alkotói az Auróra Szövetségben, a Phosphoros című fo-
lyóirat körül csoportosulnak.  Vezetőik P. D. A. Atterbom és  E. J. Stegnelius költők 
és irodalomtörténészek. A romantika más követői a Gót Szövetség-ben az Iduna című  
lap körül tevékenykedtek. E  csoportnak Erik Gustav Geijer (1783-1847) a vezető  
egyénisége. Az Iduna köréből kerül ki a svéd romantika legfőbb stiláris szintetizálója, 
a pogány ősközösség romantikus ábrázolója, a világhírű E. Tegnér. Megjelenik,  az 
első modern napilap, az Aftonbladet (1830). Az új társadalmi törekvésekkel (feu-
dalizmus ellenesség, szociális reformpolitika) szemben  háttérbe szorul a konzerva-
tívvá váló romantika. Így jut el C. J. L. Almquist és J. C. Runeberg, a finn irodalom 
svédül író óriása, a romantikától a népi realizmusig. A század derekán is jelentős 
költőgeneráció mutatkozik be C. V.  A. Strandberg, Carl Snoilsky  és V. Rydberg 
személyében. 

August Strindberg (1849-1912) megjelenésével beszélhetünk modern svéd iro-
dalomról. Sok műfajt (dráma, líra, önéletírás, zsurnalisztika, regény, elbeszélés, 
pamflet) művelő munkássága során még kultúrtörténeti, történelmi és irodalom-
történeti tanulmányok írására is vállalkozott. A kor szinte minden stiláris-művészi, 
világnézeti és társadalmi problémáját átélte, feldolgozta és műveibe ötvözte. A 
neoromantika két jelentős  alkotója a radikalizmus ellenes arisztokrata V. von 
Heidenstam és a keresztény eszmeiségű lírai prózát író világhírű Selma Lagerlöf.  A 
századforduló környékén  Nietzsche és a miszticizmus eszméi uralják a svéd lírát,  de 
különösen 0. Hansson és  Oscar Levertin költészetét. Bellman hagyományait G. 
Fröding és E. A. Karlfeldt követik. A századforduló prózájában Hjalmar Söderberg 
és  Bo Bergman a legjelentősebb egyéniségek. Az első  jelentős proletárköltő Dan 
Andersson is ekkor tűnik fel. 

A XX. századi svéd irodalomban a próza tör előre.  Y. Hjalmar Bergman, P. 
Lagerkvist és E. Johnson személyében. A harmincas évektől  kialakul az ún. proletár-
írók  csoportja. A világnézetileg  heterogén csoportosulás  legismertebb reprezentán-
sai a Fem unga (Öt fiatal,  1929) című antológia szerzői A. Lundkvist, H. Martinsson,  
Gustav Sandgren, Erik Asklund, J. Kjellgren. Hozzájuk sorolható még V. Moberg  és 
az ún. napszámos iskola  Jan Fridegård és K. I. Lo-Johansson. 

Az 1945 utáni prózában S.E. Arner intellektuális érzékenysége, S. Dagerman eg-
zisztencializmus iránti fogékonysága, L. Alin patetikussága a legjellemzőbb. S.A. 
Lidman és J. Myrdal riport  jellegű szociológiai művekkel jelentkeznek a világ vál-
ságövezeteiből, a svéd „jóléti” lelkiismeret felébresztésére. P. 0. Sundman a pro-
vincializmus, L. Gyllenstein  a szkepszis és P. O. Enquist a  drámai és prózai kísérle-
tezés felől közelítik meg a svéd valóságot. Ebből a közegből fejlődött ki a világhírű 
svéd  film is, amelynek legfőbb képviselője  Ingmar Bergman, jelentős prózaíró is. A 
XX. századi svéd líra, a nyelvi bezártság következtében, sokkal kevésbé ismert a  vi-
lágban. A finnországi svéd  költészet jelentős képviselője a szimbolista E. I. Sö-
dergran (1892-1923), az expresszionista, forradalmár E. R. Diktonius, az „ezoteriku-
san szimbolista” V. Ekelund  és a nemzetközileg is jól ismert G. B. Ekelöf  avantgárd 

összejövetelére. A frissen megjelent ÁGHEGY, a skandináviai magyar irodalmi 
és művészeti lapfolyam II. és III. kötetének bemutatóján Kovács Ferenc ismertette 
a lap történetét, méltatta a lapgazda és főszerkesztő, író, műfordító Tar Károly 
elévülhetetlen érdemeit a kötetek megálmodásában és megvalósításában.Az est 
folyamán megszólaltak mindazon Oslóban élő alkotók, akiknek írásai, művei 
szerepelnek a kötetben: Sulyok Vince költő, Wenche Gulbransen szobrász, 
Lisztes István szobrász, Borka László, Juhász Gyula, Nádasdy-Farkas Irén, 
Røkenes Erzsébet. 
***  Mervel Ferenc Fordítói Tábor (MFFT) Stockholmban, a Magyar Házban 

A tångagärdei ifjúsági  táborból kinőtt, de annak szellemiségét továbbra is 
vállaló gyerekek, fiatalok, ifjak (és szüleik) foglalkoztatására jött létre. A tábor 
évente kétszer-háromszor kerül megrendezésre. Az eddig megtartott göteborgi 
találkozókon számos magyar verset ültettek át svéd nyelvre. Ezeket a 
nyersfordításokat elküldték Ove Berglundnak, aki felhasználja fordítói 
munkájában. Az önkormányzatok kiemelten támogatják az ezzel a korosztállyal 
foglalkozó rendezvényeket. ). Az idei első fordítói tábor témája: Kodály Zoltán. , 
s a róla és hozzá írott versek, a Ki s ki népei vagytok? című Bényei József  által 
szerkesztett kötetből, Ethnika , Debrecen, 1996.  

A szervezők számítanak a Magyar Ház Közösség valamennyi egyesületének és 
a SMOSZ valamennyi tagegyesületek támogatására..  

***  A Magyar Kultúra Napján az Ághegy– Liget Baráti Társaság javaslatára a 
Magyar Kultúra Lovagjává ütötték Kasza Imrét, folyóiratunk képzőművészeti 
rovatvezetőjét. Ugyanakkor a a budapesti Stefania Palotában lezajlott 
díyzünnepségen a jelölőbizottság tagjaként lapunk szerkesztője lovaggá fogadta 
Ove Berglundot, aki számos magyar költő magyar fordítója, legutóbb Babits 
Mihály: Jánás könyve című költeményét fordította és adta ki saját kiadójában 
svéd nyelven. 

*** Veress Zoltán születésnapja hetvenedik évfordulóját, más skandináviai  
magyar alkotók kerekévfordulóihoz hasonlóan, szerkesztőségünk köszönteni  sze-
rette volna, de ezt és az ünnepelttel való beszélgetést, a neves író és szerkesztő 
kifejezett kérésére el kellett napolnunk a következő kerek, tehát a 75. születésnap-
jáig. Isten éltesse ezután is Veress Zoltánt! 
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