
Ezek után kis keresgélés eredményeként bukkantam rá a gyerekkönyveim közt 
az igen megkapó Kalandozások a tükörben című meséjére. Gyerek lettem, keresni 
kezdtem és találtam. Megláttam a költői arcot. Később megismertem a költő hitét 
is. Jegyzeteit, esszéit olvasva láttam azt, amit, egysíkúan értelmezve verseit, eddig 
nem vettem észre - Pilinszky János aktív, élő hitét. Hogy lehet az, hogy egy ilyen 
mély gondolkodó költő hite nem érződik verseiben? - tettem föl magamnak a kér-
dést. A költő őszinteségéből kiindulva nem a csalás eredetét vagy okát kerestem, 
hanem az élő hit párlatát a versekben, így bukkantam rá a csendre.  
Ekkor láttam meg az aktív csend sokféleségét, ekkor bukkantam rá arra a határvo-
nalra, ahol a csend megszólal, s a szavak elnémulnak. 

Wilson mindig szimultán partit játszik, s így az újonnan belépett színészt csak 
akkor veszed észre, amikor már percek óta a színen van.  - Beszélgetések Sheryl 
Suttonnal 

 (Pilinszky, J.1984.II:135) 
 

Az 1921-ben született költő igen sokféle, műfajilag fölöttébb változatos élet-
művet tudhat magáénak. Írt verset, prózát, filmnovellát, költői oratóriumot, verses 
mesét, lírai színműveket, esszét, kisprózát és publicisztikát. Pilinszky kiadott írá-
sai ma már nehezen megszerezhető ritkaságok annak ellenére, hogy többször, sok 
ezer példányban kiadták őket.  

Pilinszky szeretett nővére tragikus halála után (1975) nem írt többé verset. Ösz-
szegyűjtött művei 1992 és 1994 között öt kötetben jelentek meg Budapesten. A 
Beszélgetések Pilinszky Jánossal posztumusz kötet (vál. és szerk. Török Endre, 
Budapest 1983) az 1980-as évek egyik legnagyobb magyar könyvsikere volt. Pi-
linszky János szeretetteljes személyiségéről többen nyilatkoznak ismerősei közül - 
mind a mai napig például: Jelenits István, Törőcsik Mari, Maár Gyula, Kocsis 
Zoltán, Esterházy Péter, Vattay Elemér, s hosszan folytathatnánk. Legismertebb 
életrajz és-tanulmány írója: Tüskés Tibor. Az Arcok és vallomások - Pilinszky Já-
nos alkotásai és vallomásai tükrében című tanulmány a legelterjedtebb Pilinszky 
életrajzok és tanulmányok egyike. 

Hogy mitől századunk kiemelkedő költője Pilinszky János, azt egész életművén 
és személyiségén kívül az a tény is megerősíti, hogy külföldön, Nagy-
Britanniában, Franciaországban és másutt is igen népszerű volt. Angol nyelvre 
Csokits János, Peter Jay, és nem kisebb angol kortársköltő, mint Ted Hughes for-
dította műveit. Az angolok szerint Pilinszky egész megjelenésében KÖLTŐ volt. 
Kitűnő gondolkodó, filozofikus, elemző természetével segített megértenünk az 
üzenetét. Erről tanúskodik az 1963-ban készült lírai riport Hűség a labirintushoz - 
beszélgetés Pilinszky Jánossal és Maár Gyula dokumentumfilmje is (MTV, 1965.) 
Ő az első költőnk, akiről néhány éve olyan CD-ROM-ot jelentettek meg, ami sze-
mélyes dokumentumait, fotóit, nyilatkozatait, a róla készült film részleteit vala-
mint saját előadású verseit is tartalmazza. Ez is azt mutatja, hogy költészete most 
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A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2007. 
január 22-én – a Magyar Kultúra Napján, a 
Stefánia Palotában tartott ünnepségen, az 
Egyetemes Kultúra Lovagja címet adomá-
nyozta Ove Berglund író, fordítónak 
(Stockholm, Svédország) „A magyar kultúra 
külföldi népszerűsítésért.”  

Indoklás: Vezető szerepet vállal a magyar 
irodalom svéd nyelvű népszerűsítésében. A 
svédországi magyarok nyersfordítása alapján 
fordította József Attila és Babits Mihály ver-
seit és megszervezte a kötetek kiadását és ter-
jesztését. Ezek mellett Balassi Bálint, Petőfi 
Sándor, Juhász Gyula, Ady Endre, Radnóti 
Miklós verseit is fordította, és előkészítette 
gyűjteményes kötet megjelentetését. A kortárs 
költők közül Kányádi Sándor verseit fordítja, 
és kötetet állít össze a magyar irodalomból 
felnőttek és gyermekek számára. Ove 
Berglund személyében a magyar irodalom 
svédországi „nagykövetét” tisztelhetjük. 
 

Az ünnepségen a svéd  írót és fordítót, az 
adományozó testület svédországi tagja, az 
Ághegy szerkesztője, svéd nyelven fogadta a 
lovagok sorába.  

A többnapos együttlét alatt a  két író köte-
teket cserélt, így került Ove Berglund Babits 
Jónás  könyve a szerkesztőhöz, aki kellemes 
kötelességének tartja bemutatni ezt az olva-
sóknak. Ove Berglundnak  saját kiadója van, 
megjelent köteteivel, s munkásságával, ez-
után is, annak a nagyszerű hídnak egyik pillé-
re ő, amit a magyar és a svéd irodalom kö-
zött, több hozzá hasonló barátunk segítségé-
vel, közösen építünk mindnyájunk hasznára. 
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Ove Berglund Babits fordítása:  a Jona fedőlapja és kötetet díszítő  
Björn Edlund  egyik rajza 
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Lőrinczi Ágnes 
 
A csend - 
Pilinszky János költészetében 
 

A költő munkájának legalább akkora része a csönd és a hallgatás, mint a meg-
nyilatkozás. Csakhogy többféle csönd, többféle hallgatás létezik. Az egyik például 
tehetetlenségből és tanácstalanságból fakad. Ez bizony keserves, s még részletek-
ben is nehéz önmagunknak bevallanunk. De van aktív csönd és aktív hallgatás is, 
ami leginkább az atléták felkészülésére hasonlít. Ez jófajta csönd. Veszélye, hogy 
olyannyira megszokjuk, hogy többé nincs is kedvünk az aréna kétes nyilvánossága 
elé lépni.  

(Pilinszky, J.1993. II: 114) 
 
Bevezető 
Pilinszky János egyike azoknak a költőknek, akik még életük folyamán legen-

dává lettek az olvasó közönség számára. Bizonyosan nehéz és ugyanakkor áldott 
helyzet lehetett ez Pilinszky számára is. 
Én magam  a véletlen folytán kerültem kapcsolatba ezzel a rövid versével: 
 

Az ágy közös. 
A párna nem.  

 
Életfogytiglan- (Pilinszky, J. 2000:154 ) 
 

Akkor, tizenévesen, még nem ösztönzött eme felfedezés semmiféle megisme-
résigényt. Néhány évre rá újból elém került néhány Pilinszky-vers, de ekkor már 
fogságába estem a merészen egyszerű súlyos verssoroknak:  
 

Megtörtént, holott nem követtem el, 
és nem történt meg, holott elkövettem. 

 
Merénylet -  (Pilinszky, J. 2000:132 ) 
 

Tíz ujjam van. Hajam. Fejem. 
Egyhelyben állok. 
De csurom vér és forog a korong, 
és nincs világ, és nincs megállás.  
 

Summa - (Pilinszky, J. 2000:151 ) 
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1996-97-ben a Tell kiadóban megjelent Színháztörténet I. és II. (Teaterhistorie 
Bind I og II) című európai színháztörténet munkának társszerzője voltam. Ez a 
könyv a mai napig különböző művészetpedagógiai főiskolák és gimnáziumok drá-
maszakos hallgatóinak kötelező szakirodalmi listáján szerepel.  

A magyarországi Móra kiadónál fordításomban jelent meg három, népszerűnek 
bizonyuló mesekönyv: Tor Åge Bringsværd: Locspocs, a kis tengeri szörny úszni 
tanul; Locspocs újabb kalandjai; és Locspocs és a Bolygó Hollandi.  Három új 
Locspocs fordításon dolgozom, amiket a három régi mesekönyv újranyomásával 
együtt a Móra készül kiadni a következő években. 

A Norvég-magyar Csecsemő Színházról: A budapesti Kolibri Családi Színház-
zal másfél évtizeddel ezelőtt kezdődött az együttműködésem, amikor a színház 
társulata a Locspocs és a Bolygó Hollandi bábszínházi változatával nyitotta meg 
kapuit. Azóta munkahelyem (Høgskolen i Oslo, HiO) által is szakmai kapcsolat-
ban vagyok velük. A Glitterbird - projekt keretében az Európai Unió támogatását 
több mint három évig élvezve, Franciaország, Olaszország, Dánia, Finnország, 
Magyarország és Norvégia 3-3 művészeti produkciót alkotott a három évesnél 
kisebb gyerekek számára. 2005 őszén, Budapesten széleskörű szakmai visszhan-
got keltő színházi fesztivált tartottak a Glitterbird művészei. A záró fesztivál 2006 
őszén Párizsban volt. A magyar és a norvég színházi produkciók nagy sikert arat-
tak. Ennek a több éves magyar-norvég művészeti kapcsolatnak büszkén vállalom 
az anyaságát, vagy legalább a bábaságát. 

Mint a fentiekből kitűnik, az évek folyamán valahogy Beckett abszurd színhá-
zából kiindulva a csecsemő színház abszurditásainál kötöttem ki. Újabban a pici 
gyermekek tabula-rasa figyelme és lelkesedése köt le. Az esztétikai kommuniká-
ció alapvető mibenléte és tulajdonságai érdekelnek, ennek dramaturgiáját kuta-
tom. A felmerülő kérdésekről és dilemmákról tartok előadásokat, ahol saját cse-
csemőszínházi produkcióm tapasztalatait próbálom közvetíteni és elemezni. Leg-
utóbb például 2006 augusztusában Tromsøben volt erre alkalmam egy nemzetkö-
zi, 0-3 éves korú gyerekekkel foglalkozó konferencián. Legközelebb 2007. márci-
us elején, két előadás keretében, Belgiumban, Hasselt város Katolikus Pedagógiai 
Főiskoláján lesz erre módom. Nagy örömömre szolgál, hogy Betty borte (Itt a 
Betty, hol a Betty) című előadásomat (Bruna Molin Bruce kolleganőmmel együtt) 
a Kolibri Színház jóvoltából pici magyar gyerekeknek is eljátszhattuk. 
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Mit jelenthetnek ezek a szavak? 
    Hamayoko feje ide-oda hajlong, annyira gondolkozik, hogy még a füle is füstö-
lög. „A világ telis-teli van lukakkal,” mondja. „Ha szeretnénk megtalálni a miein-
ket, jobb, ha azonnal felkerekedünk!” 
 
Locspocs úszik, Hamayoko pedig repül fölötte. Mindenfelé keresnek, kutatnak. 
Sok furcsaságra akadnak, de amit keresnek azt nem találják. Egyszer csak… 
 
A kiadó engedélyével norvég nyelvből fordította: Kozák Katalin   
© Gyldendal Norsk Forlag AS – Gyldendal Barn & Ungdom 2005 
Ruffen og det mystiske hullet 
 
 
Kozák Katalin önmagáról 
 

Budapesten születtem, 1979 óta 
élek Oslóban. Itt végeztem egyete-
met (UiO). Színháztudományból, 
művészettörténetből, és magyar 
nyelv- és irodalomból van diplo-
mám. Az utóbbiból Svédországban, 
az uppsalai egyetemen vizsgáztam. 
Négy évig a Norvég Színházban 
dolgoztam Bjørn Endreson állandó 
rendezősegédeként, aki Norvégia 
legfőbb Beckett szakembere volt. 
Rengeteget tanultam tôle és a le-
gendás „Beckett-gjeng”-től. 

Pedagógus pályám a Hartvig 
Nissen Gimnáziumban kezdődött, 
ahol drámaelméletet és színháztör-
ténetet tanítottam. Gyerekeim szü-
letése után négy évig óvodai peda-

gógusként dolgoztam és ez alatt az oslói egyetemen elvégeztem a gyakorlati peda-
gógiai szakot. Első főiskolai állásom egy évig Nyugat-Norvégiához kötött. 1994 
óta az oslói főiskolán dolgozom drámaszakos tanárként, színháztörténészként. 
Színházművészeti pedagógusnak tartom magam. Kutatással is foglalkoztam. A 
Molde városában székelő Teater Vårt-hoz is kötődtem, ahol több színházi elő-
adáshoz írtam - gimnáziumi tanárok számára - drámapedagógiai szaktanácsadót 
és az előadásokhoz kapcsolódó tanfolyamokat tartottam. 
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    „Hát rögtön láttam, hogy valami nem stimmel veled” mondja a sárkányleány. „
Se szárnyad nincs, és nem hinném, hogy tüzet tudnál okádni, és…„ 
    „Viszont udvariasabb vagyok, mint te” mondja Locspocs. „Mert te még megkö-
szönni se tudsz semmit!” Locspocs hátat fordít és elkúszik. 
 
„Hékás” kiálltja a sárkányleány. „Ne sértődj már meg! Ha te is ennyi ideig feküd-
tél volna tehetetlenül egy ilyen lukban, neked sem lenne olyan jó kedved!” Locs-
pocs után fut és visszatartja. „Köszönöm szépen,” mondja és pukedlizik egyet. 
”Hamayokonak hívnak, és még sosem láttam tengeri szörnyet, de azért szívesen 
lennék a barátod!” 
Aznap este tüzet raknak a parton. Sokáig fent vannak és beszélgetnek. 
Hamayoko elmeséli, hogy egyszer úgy megfájult a hasa repülés közben… de úgy 
megfájult, hogy kényszerleszállást kellet végeznie. De nem nézett körül – és 
belezuhant abba a mély lukba. Úgy beszorult, hogy meg sem tudott moccanni. Ott 
találtak rá a kalózok… 
    „Még szerencse, hogy  nem öltek meg!” mondja Locspocs. 
    „Óriási szerencse!” mondja Hamayoko.” De éppen kerestek egy helyet, ahová a 
rabolt kincset elrejthetik – és ugye minden mesében az áll, milyen jó, ha van egy 
sárkány, aki vigyáz a kincsre… Így is lett. Bezúdították nekem az összes kincset. 
És akkor még jobban beszorultam! Aztán elmentek. Anélkül, hogy egy falatot 
vagy egy csepp italt hagytak volna hátra…” 
    „Hát nem csoda, hogy dühbe gurultál, amikor visszajöttek,” mondja Locspocs. 
    „Na ná!” mondja Hamayoko.”Olyan dühbe gurultam, hogy majdnem felrob-
bantam!” 
„De most már  túl vagyunk rajta,” mondja Locspocs. 
„Most már haza is repülhetsz – már ahol laksz.”  
    „Japánba” mondja Hamayoko. ” Japánban lakom, egy hegy tetején – anyukám-
mal és apukámmal és …” 
    Locspocs nagyot nyel. „Hát igjen, pont ez az,” mondja. „Te hazamehetsz anyu-
kádhoz és apukádhoz, én pedig… folytathatom a keresést. Én elvesztettem a szü-
leimet – fogalmam sincs hova lettek! ” 
    „Talán segíthetnék neked a keresésben? ” kérdezi Hamayoko. 
Mielőtt lefekszenek, nagy kövekkel gondosan eltorlaszolják a kincses gödör bejá-
ratát.  
    „Ha a kalózok olyan ostobák lesznek, hogy visszamerészkednek, még egy 
aranyrögöt sem tudnak majd megkaparintani! ” dörzsöli össze a kezét a sárkányle-
ány. 
Nappal meleg van, de az éjszaka hideg. 
    Jól összebújnak és elalszanak. 
Másnap reggel Locspocs csak egyre mondogatja a palackposta szavait: 
    pedig él…nem mozdulhat…a luktól …segítsetek nekünk 
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