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       HUSZONHARMADIK ÉNËK 
 
      Lakodalom Pohjolában (3. rész) Intelmek az új mënyecske számára. 
Elrëttentő példa: a mëny sorsa idegënben 
 
     Jótanácsot most a lyánynak, mënyasszonynak adni kéne. Akad-é tanács 
adója, kisasszony kioktatója? (4) 
     Osmotar, okos nagyasszony, Kalevatar, szép kisasszony ád a lyánynak 
jótanácsot, gyámolatlant gyámolítva, mint lëgyën, miként mozogjon, kedves-
ségbe hogy kerüljön, férje házában hogy éljën, járva kedviben napának. (12) 
     Száját ily szavakra nyitva, maga mondja-mondogatja: „Kedves kishugám, 
mënyasszony, gyönge gyöngylevél, aranyom! Fordítsad füled szavamra, jól 
jegyëzd mëg, mit beszélëk! (18) 
     „Virág, indulsz vándorútre, tovakúszol, szép szamóca, ellibëgsz, puha pi-
hécske, tovaballagsz, bársony bolyha, ebbül a hírës honodbul, úriháznak 
udvarábul; másik házba mënve tőlünk, idegën családi körbe. Más a másik ház 
szokása, magad másképp këll viselnëd, mëgfontoltan këll mozognod, tétováz-
va tënnëd-vënnëd, nëm úgy, mint apád lakában, anyádasszony pitvarában, 
domboldalakon dalolva, kisutcahosszat kacagva.” (34) 
     „Eme házbul el-kimënve mindën holmid vidd magaddal, hanëm három 
honn maradjon: szokott déli szunnyadásod, anyácskád ajázgatása, téjfölös fa-
zék nyalása!”(40) 
     „Gondolj mindën gönceidre, álomzsákodat azonban hagyd itthon a húgaid-
nak, konyhai kemëncezugban! Dobd a dalt is padkavégre, nótát ablakon kivet-
ve, lányságod lapátra téve, dőreségëket dikóra, rossz szokásaid szuszékba, lus-
taságod lócavégre! Avagy adjad ángyikádnak, nyoszolyód kezébe nyomjad: 
szórja szét a szérűskertben, hordja ki a hangasíkra!” (54) 
     „Rá këll szoknod új szokásra, régi rëndët elfelednëd, kiesnëd apád 
këgyébül, ipadnak këgyét keresnëd, kétrét görbedő dërékkal, mëgvesztëgető 
beszéddel.” (60) 
     „Rá këll szoknod új szokásra, régi rëndët elfelednëd, kiesnëd anyád 
këgyébül, napadnak këgyét keresnëd, kétrét görbedő dërékkal, mëgvesztëgető 
beszéddel.” (66) 
     „Rá këll szoknod új szokásra, régi rëndët elfelednëd, bátyádnak këgyét 
kivetnëd, kapnod sógorod këgyére, kétrét görbedő dërékkal, mëgvesztëgető 
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Hancz Imre   önmagáról 
 
Sopron közelében születtem, 1956-ban 
h a g yt a m e l  M a g ya r o r s z á go t . 
Ausztriában  érettségiztem a norvégek 
által támogatott magyar gimnáziumban. 
Innen kerültem Norvégiába. A norvég 
nyelvkurzus után nem egyetemre, 
hanem tanoncként egy nyomdai 
fotóstúdióban vállaltam munkát. Otthon 
már fotóztam, és pénzt akartam keresni, 
amíg  jobban megtanulok norvégül. De 
aztán elhatároztam, hogy ezen az úton 
maradok, a fotózáshoz szûkséges 

szakmai iskolát végeztem, majd a kölni szakfõiskolán tanultam. A fotóriporterség 
kivételével megjártam a fotósélet minden berkét. Dolgoztam reklámstudióban, 
színházban, vidéki  fotósüzletben gyermekeket, házasulókat fényképeztem. Aztán 
saját studiót indítottam, reklámirodáknak dolgoztam. A rendelések mellett saját 
elképzeléseim szerint a mûvészi fotózással kisérleteztem.Norvégiában ekkor 
kezdett a fényképezés - mint önálló mûvészi kifejezésforma - kibontakozni.  
1969-ben  Korda Kovács István kollégámmal közös kiállítást rendeztem az osloi 
Vigeland Múzeumban. 1974-ben megalakult a norvég fotómûvészek szövetsége 
(Forbundet Frie Fotografer), amelynek alapításában részt vettem.  
Kétévenként országos kiállittást rendezünk. Ez ma már a norvég mûvészeti élet 
elfogadott része. Tizenöt esztendeig tanítottam az oslói fotóiskolában. A tanítás 
mellett szabadon dolgozhattam, saját elképzeléseimmel foglalkozhattam. 
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