
Az elsô magyarországi utat aztán számtalan követte. 
Tanulmányutak, konferenciák, magánlátogatások... Rengeteg barátot, 
munkatársat talált hazánkban.  

 
Északi fény 
 
Szülôhazám dermed a jégben:  
rideg most talaja, s kemény. 
De mégis, a hólepte mélyben, 
vár tavaszra szent vetemény. 
Ez – a hazám – 
 
Óh bús hazám e sötét télben – 
nap nélkül sem vagy te szegény! 
Fölötted – óh lásd! – áll az éjben 
egy hullámzó, mennyei lény. 
Nézz föl, hazám! – 
 
A világosság a sötétben 
már fénylik mint gyôzô remény. 
Mint szivárvány ragyog az égen 
ígéret, az északi fény. 
Bízzál, Hazám! 
(született Tromsøben a második világháború idején) 

 
A munka önmagáért öröm. Ezen túl a célunk más nem lehet, mint a 
szépség, a melegség és a szeretet ápolása 

 
A norvég-magyar kultúrális kapcsolatok ápolásáért, mûfordítói 

munkásságáért a magyar állam 1996-ban a Pro Cultura Hungarica 
emlékéremmel tüntette ki. Hargita Árpád, a Magyar Köztársaság 
akkori oslói nagykövete az átadási ünnepségen Fiflet professzor két 
jelentôs norvég fordítását emelte ki: Madách Imre Az ember 
tragédiája, és Illyés Gyula Kháron ladikján címû mûveket 
(Aschehoug, 1979). 
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Szente Imre nyolcvanöt éves 

 
 
  A magyar nyelv őre 
 
  Költő, tanulmányíró, műfordí-
tó, külföldön egyetemi tanárként 
szenvedélyes elkötelezettje, őr-
zője a magyar nyelvnek. 
 
  Ezt a Magyar Írószövetség ko-
rábbi elnöke, Kalász Márton írta 
Szente Imréről.  
  Szente Imre 1922-ben született 
Celldömölkön. A Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem bölcsész-
karát és a Tanárképző Intézetet 
végezte Budapesten, a finnugor 
nyelvészeti szakot Lundban. 
Középiskolai tanár volt Celldö-
mölkön, tanárkodott Auszt-
riában (1956 után), magyar 

nyelvet és irodalmat tanított Finnországban az egyetemen, s végül 
Stockholmban volt anyanyelvi tanár, majd a Tanárképző Főiskolán az 
anyanyelvi tanároknak tanított magyar irodalmat.  
    Főiskolai tanárként vonult nyugdíjba. Stockholmban él.   
    Szolzsenyicin Gulag-szigetcsoport című könyvének fordításával vált 
ismertté a nyugati magyarság körében. Otthon csak azok tudtak róla, 
akiknek ez nem tetszett, és igyekeztek is megtorolni a fordító merész-
ségét. A müncheni Nemzetőr Nyelvőr rovatának cikkeit írta, és az Látó-
határ című folyóiratnak volt állandó munkatársa. Kitűnő Kalevala fordí-
tása 1987-ben jelent meg a Nemzetőr és Nemzedékek kiadásában. 
    1992-ben, 70 éves születésnapja tiszteletére barátai és tisztelői kiad-
ták válogatott verseit és műfordításait. A kötet címe: „ajándék, mellyel 
meglepem...”  
    Részlet a kötetben megjelent Prológus 1957  tavaszán című verséből: 

 
Ligeti Pál fotója 



Be van kerítve kicsi Magyarország  
Hazugság rikolt a drót mögött  
Atomrakéták fészkét alapozzák  
Pápa és a Balaton között  
Hallgatnak a költők Isten áldja  
minden fiókba fojtott szitkukat  
Szónál több ma ajkuk néma vádja:  
egy ország érti hallgatásukat. 

 
    Válogatott esszéi, előadásai,  jegyzetei, ugyancsak barátai és tisztelői 
kiadásában, 2002-ben jelentek meg Szabad szemmel címmel. 2005-ben 
a Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány Budapesten jelentette meg a Talál-
kozások  című, tanulmány- és esszékötetét, amelynek különlegessége, 
hogy a zárt ë-t,  tizenötödik magánhangzónkat is használta.  
    Szente Imre tevékeny jelenléte a svédországi magyar egyesületi élet-
ben - immár több mint 25 éve - számunkra felbecsülhetetlen érték. 
Cserkészek, gyerekek és a felnőtt hallgatóság, az Önképzőkör tábo-
rozások részvevői tőle tanulták nemcsak a népdal szeretetét, a különb-
séget a nóta és a tiszta forrásból származó magyar népdal között, ha-
nem a magyar- és világirodalom, a filmművészet számos jeles alkotá-
sát ismerték meg általa. 
 
    Lászlóffy Aladár erdélyi költő írta az egyik önképzőköri táborban:  
 

„Szertartásunk legfőbb szentje 
 Domine Imre de Szente. 
kinek ha a magány fájna,  
ott van hű társául Tajna.  
Ez a tudós Väjnämöjnen  
tud nótákat mindenünnen,  
kezében egy húros döblec, 
melytől a sok dallam több lesz, 
kísérik is szépen karban 

                             s nosztalgia van a dalban. 
 
 

 
Nyári emlék Debrecenbôl 
 
Hattyúk úsznak nádak között, 
telihold a fûzfák fölött. 
Mély az este, derült az ég, 
illatos és meleg a lég 
Debrecenben a Nagyerdôn 
- a Nagyerdôn! 
 
Messze húzzák a cigányok,  
táncolnak a szép leányok. 
De mi magányosak lettünk – 
egy élô "Nem!" ül mellettünk 
végsô este Debrecenben 
- Debrecenben! 
 
Elfordulok, elfordulok, 
mert a nyakába borulok 
ha csak nézek kék szemébe. 
Ne vígy minket kísértésbe... 
Ég és leány, hallgass reám 
- hallgass reám! 
 
Viszontlátom utoljára – 
játszó napfény esik rája. 
Látom mellettem a fejét, 
drága arcát, száját, szemét... 
Megkísértve érzem magam 
- érzem magam! 
 
Édes – ezen két emlékem 
mondhatatlan drága nékem: 
az, hogy búval ellenálltam, 
s hogy örömmel úgy csináltam 
amint szólt a szívem hangja 

              - szívem hangja! 
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módon vonzódnak hozzánk, magyarokhoz, a magyar tájhoz, a magyar 
nyelvhez, a magyar kultúrához. Kérem, ismerkedjenek meg Albert 
Lange Fliflet (1908-2001) professzorral, aki 100 éve született 
Norvégiában, és 70 évesen vonult nyugdíjba a Bergeni Egyetem 
Nyelvészet tanszékérôl.  

A. L. Fliflet 19 évesen tette le vizsgáit az Oslói Egyetem finn-
ugor szakán, majd filozófiát és történelmet tanult. 24 éves korában 
adjunktus lett, 30 évesen magiszter fokozatot szerzett a finn-ugor 
nyelvekbôl. 1934-ben járt elôször Magyarországon. 10-12 nyelven írt 
és beszélt, ebbôl norvégul, svédül, finnül, észtül és lappul anyanyelvi 
szinten, angolul, németül, franciául, hollandul és magyarul kíválóan. 
De például fordított olaszból, latinból, héberbôl is. Nemzetközileg 
elismert mûfordító volt. Kritikusai szerint legmonumentálisabb 
alkotása a finn Kalevala újnorvégra (nynorsk) fordítása (1967). Több 
nyelven írt verseket, magyarul is. Álljon itt az 1934-ben, Oslóban írt 
költeménye:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Debreczeni Ujság 1939 augusztusi száma: Beszélgetés A.L. 
Fliflet norvég fiatalemberrel 
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Habár szárnyunk le nem vágja, 
de mivel a rend barátja, 
fegyelmet fon íveinkre 
drága bátyánk Szente Imre.  
 
Termete utánoz nyárfát,  
furulyát fúj, penget hárfát 
kicsit, mint a tábor atyja  
érdes húrjainkba kapva 
mint a történelem szele 
s egy húron pendülünk vele.” 
 

Kányádi Sándor és Szente Imre  
az egyik tångagerdeti táborozáson 

 
Tóth Ildikó fotója 



 
S végül álljon itt megújítva tizenöt évvel ezelőtti születésnapi kö-

szöntőnk: 
 
Nyolcvanöt éved elszelelt 
s szeretetünk nem fogyott el  
vitéz legény!  
 
Hisz nincsen nálad délcegebb,  
dalolóbb kedvű s kedvesebb 
a SMOSZ  
egén.  
 
Hódolatunk ma végtelen  
Soká tartson meg Istenem!  
Ő él 
tessen! 
  
                                               Szentkirályi Csaga 
 

Lisztes István szoborkompozíciója 
 

Kasselbauer Gyöngyvér fotója 

 
Száz éve született Albert Lange Fliflet 

A könyvespolc nem, de a fejünk s a szívünk mindig kéznél lehet 
”A Miatyánk-kal kezdôdött ... nem túl nehéz, rögtön megtanultam 

kívülrôl is ... az oslói finn-ugor nyelvek professzora adta a kezembe ... 
Heidelbergben találkoztam egy szép, magyar lánnyal ... ô volt az elsô 
magyar szerelmem, de korántsem az utolsó, ellenkezôleg ... 
szorgalmasan tanultam magyarul, a kiejtés ugyebár nem nehéz, hanem a 
nyelvtan, az a nehéz ... Kelet-Norvégiában, egy havasi legelôn töltöttem 
három hetet, mialatt 800 magyar szót tanultam ... a következô nyáron, 
1934-ben az Alpesekben túráztam ... átkerékpároztam Budapestre, de 
ott megtudtam, hogy Debrecenbe kéne menni” 

Éltek, élnek Norvégiában olyan norvég anyanyelvûek, akik különös 

A.L.F. egy díjátadáson az 1990-es években 
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