
ban is megjelentette lapját, amely olyan gyorsan fogyott, mint a helyi 
gyógyszerész hetenként piacra dobott, mindig más és más illatú, egye-
sek szerint a férfiasságot is erősítő, gumióvszere. 
Nem mondhatom, hogy már kisgyerekkorom óta izgatott ez a betűcse-
rés szó. De életem során mindegyre átértékeltem jelentését, tartalom-
hordozó voltát és bizonyos meglepetésekkel tarkított befolyását, magá-
tól érthetően, nehéz sorsom alakulására.  
Merthogy férfinak születtem.  
Sokan még ma is véletlennek tüntetik fel ezt a ma már csak bonyolult 
műtétekkel megváltoztatható tényt. Megmosolyogtat minden ilyen fel-
tevést, amikor teljes bizonyossággal állíthatom, hogy nyilvánvalóan a 
szükségszerűségnek köszönhetem nemiségem sokak által nyíltan di-
csért, és női kezek által is jól megmarkolható bizonyítékát. Ugyanis, 
nemzésem időpontjában, apám idegileg kiborult állapotban leledzett. 
Anyám nem sokkal, talán néhány hónappal azelőtt tért vissza hozzá, 
hogy meleg családi körben hozza életre, hűtlen szeretőjétől fogant nő-
véremet és hű férjét ajándékozza meg az apaság örömeivel.  
A természet törvénye mindig a gyengébb nemnek kedvez.  
Férfinak kellett születnem, mert apámat a hirtelen rátörő apai érzések 
idegileg is megviselték. Elgyengülése riadóztatta a természetet, amely 
végtelen bölcsességének köszönhetően és zseniálisan ismétlődő szabá-
lyainak megfelelően, engem fiúként küldött a láthatóan meggyengült 
férfitábor erősítésére. Ezzel persze az is vele járt, hogy magam sem ke-
rülhettem el a férfisorsot: mindmáig visszatérő elháríthatatlan készséget 
mutatok arra, hogy a lehető leggyakrabban, kisebb-nagyobb - néha pe-
dig - óriási pánikba kell esnem. 
Valójában most, amikor nálam is eljött a férfikor kapuzárási ideje, értet-
tem meg igazán e gyakran szóban forgó elnevezés rejtett értelmeit. Fur-
dal a lelkiismeret, hogy eddig nem tulajdonítottam ennek elég figyel-
met. Egyszerűen nem vettem elégé figyelembe hatását, fontosságát a 
történelem alakulásában, és elhanyagoltam azokat az alapos tanulmá-
nyokat, amelyek csak az igazán megszállott férfiak folytattak kitartó 
türelemmel és folytonos gyakorlattal a szóban forgó …  
 
Na itt megakadtam... 
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Az Ághegy híre a nagyvilágban 
 

MIT – A Magyar Írószövetség  
Tájékoztatója – 2008/1 
 
Az Írószövetség rendezvényeiről szóló 
beszámolók között olvastuk:  
„Skandináv irodalmi est: Tar Károly Ág-
hegy (skandináviai magyar irodalmi és 
művészeti lapfolyam) és Aniszi Kálmán 
Zimankó című elbeszéléskötetének be-
mutatóján közreműködtek Árkossy Ilona 
színművésznő és Hegedűs Imre János író. 
Az estet Vasy Géza, az Írószövetség el-
nöke nyitotta meg.” 
 
 
Nyelvünk és Kultúránk - 2008/8 
 
Öt oldalas bemutatkozó írás jelent meg a 
Nyelvük és Kultúránk 2008/2 számában. 
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társaságának folyóirata az Ághegy céljá-
nak és eddigi eredményeinek ismertetése-
kor, a dél-svédországi magyarok családi 
lapját a Magyar Ligetet , és a két lap tá-
mogatására alakított Ághegy-Liget Baráti 
Társaság tevékenységét is bemutatja, fel-
sorolja az eddig összeírt skandináviai 
magyar alkotókat is.  
Az Ághegyet évekkel ezelőtt a MNyKNT 
fedezte fel, segítségével sikerült a folyó-
irat öt-öt számát magában foglaló II., III., 

és IV. kötetét megjelentetni. Az Ághegy szerkesztője a MNyKNT vá-
lasztmányi tagja. 
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Várad – 2008/8 
 
Skandináviai magyar 

irodalom és művészet az 
Ághegyen 

 
Bihari gyökerű pennás 

cimbora minap egy vaskos 
kötetet nyomott a kezembe, 
mondván: olvasd, hiszen 
neked temérdek időd van, s 
adj hírt e minőségi kiad-
vány létezése felől. Meg-
köszöntem, hónom alá 
csaptam, hazavittem, s már 
napok óta csemegézem az 
Ághegy-skandináviai ma-
gyar irodalmi és művészeti 
lapfolyam - 16-20. számá-
nak könyvbe kötött, közel 
hétszáz oldalas antológiá-
ját. 
Lapozgatva, böngészve a 

kötetet, elsősorban a műfaji sokszínűség jelzője tolul a tollamra. Nem 
véletlenül, hiszen felváltva vers, novella, regényrészlet, tanulmány, 
műfordítás, doktori dolgozat, kritika, művészportré és megemlékezés 
kap nyomdafestéket a szerkesztők jóvoltából. Közülük főleg az erdélyi 
kötődésű Tar Károly nevét kell kiemelni, aki e mindössze néhány esz-
tendős kiadvány megálmodója, alapító szerkesztője és életben tartója. 

Aniszi Kálmánnak adott interjújában a harminchat megjelent kötet-
tel rendelkező író, közíró megvallja: „Örömteremtő embernek szület-
tem. (...) De a vállamra nehezedő évek során rájöttem arra, ha örömet 
akarunk szerezni másoknak, a jót kell cselekednünk, az igazat kell új-
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Tar Károly 
Pánik 

regényrészlet 
 
Amikor a katolikus leánygimnázium évzáró bálján, az iskola zárt park-
jában rendezett fáklyásmenet a végéhez közeledett, az egyik szeleburdi 
lányka megbotlott a saját lábában, és égő fáklyájával megérintette a sor 
szélén felügyelő apáca főkötőjét. Az apáca-tanárnőnek, mindenki szeme 
láttára, meg kellett válnia fejfedőjétől. Pillanatnyi zavarában ezt olyan 
ügyetlenül tette, hogy fekete szatén ruhájába is belekapott a láng.  
A pánik csak néhány percig tartott, mert az apáca közelében tartózkodó 
mézeskalácsos mester, aki angyal-szőke Gréta nevű lányának iskolai 
előmeneteléért mindenkor minden áldozatra képes volt, gondolkodás 
nélkül az apácára vetette magát. Testének férfiasan lüktető mentőmun-
káját olyan ütemesen pergő hangok kisérték, mint amilyeneket a ma-
gukról megfeledkezett házinyulak okoznak párzáskor, az ilyen ese-
ményhez is szűkre szabott ketrecükben. Miután a mester, a tüzes apáca 
világiasra sikeredett sikongatása és sóhajtozása közepette, izmos teste 
alá gyűrte a lángokat, munkájába kissé belefeledkezett. De szerencsére, 
a félelemtől és az irigységtől besárgult jóravaló férfiak léptek a park 
porondjára, és sietve levakarták az önfeláldozó tűzoltásával másféle 
tüzet gerjesztőt a ruganyos tűzfészekről, s így a lángok további terjedé-
se, mint azt a határtalan képzelőerővel rendelkező szolgálatos újságíró 
írta,  azon nyomban „önön hamvába fúlt”.  
Másnap a helyi bulvárlap első oldalán, szalagcímben hirdette és „óriási 
pánik”- ként szétkürtölte, a kicsi, de a fontos eseményekre mindig óriási 
érdeklődést mutató városunkban, az elkövetkező generációkban is rend-
kívüli érdeklődést keltő hírt.  
Az igazi szenzáció, amelyért aztán évekig szóbeszéd tárgya lett az apá-
cák bálján történt baleset, a nyomda ördögének munkája volt. Akkor 
még ólombetűs nyomdákban, kézi szedéssel készültek a címek.  
A címszedő, feltehetően nem figyelmetlenségből, hanem kaján vigyor-
ral, a pánik szó két magánhangzóját felcserélte.  
Kapkodták a lapot, és az üzleti érzékkel megáldott tulajdonos, divatosan 
hetyke bajuszkája mögé rejtett mosollyal, második és harmadik kiadás-
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lesz a vége, a vendégeket 
vígasztalják, mi büntetésből nem  
nyalakodhatunk a konyhában.  
 
5. 
De jó, de jó a kerti parti, nekünk 
is hoznak ajándékot. Apának a fa 
alatt álló asztalon gyűlnek az italok, 
Anya egy halom virággal az ölében  
mozdulatlan áll, mosolyog, kézcsókra 
nyújtja a kezét. Mi egy kosárba  
gyűjtünk mindent. Este bebújunk 
az asztal alá s osztozkodunk, mindent 
akkurátusan, pontosan elfelezünk.  
Az ehetetlen dolgokról mindkettőnknek 
megvan a véleménye. 
Halk zenére táncolnak, lampionok körben. 
Elalszunk az asztal alatt, már csak Apáék 
ülnek felettünk, halkan beszélgetnek. 
Fél füllel hallom, hogy istenbizony 
ez volt az utolsó parti, Apa kiírta magát. 
Vége, nem csinálja tovább, keres valami 
rendes munkát, nyolctól négyig. Főállású 
Apa lesz, a kalandozásoknak vége. Anya 
bölcsen hallgat vagy a vendégek 
dícsérő szavait idézi. Nevetnek, koccintanak 
a gyerekekre, vagyis ránk.  
Felrázom a tesót, de lapulunk, azt hiszik 
rég az ágyunkban alszunk, a két pocok… 
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rateremtenünk, a szépet újraálmodnunk. Szét kell szórnunk aranyainkat, 
mert csak az a miénk, amit másokba átültettünk, másokkal megérttet-
tünk, elfogadtatunk." 

 
A terjedelmes interjúból többek között megtudhatjuk, hogy mintegy 

kétszázötven külső munkatársat tudhat magáénak az Ághegy. S ők 
zömmel Skandináviában - Svédországban, Norvégiában, Dániában - élő 
magyarok. Ide kívánkozó adalék, hogy a folyóirat minden számában, 
számontartás végett, közlik az északi országokban élő magyar alkotók 
névsorát. Az írók, előadóművészek, film-, videó- és fotóművészek, ze-
nészek, valamint a képzőművészek lajstromában olyan ismerős nevekre 
bukkanok, mint Gergely Tamás, Sall László, Telegdi Magda, Tóth Ilo-
na, Tóth Károly, Veress Bíborka, Veress Zoltán (erdélyi, váradi írók, 
költők), Dusa Ödön (előadóművész). 

Külön kell szólnom az Ághegy Képtár mellékletéről, amely jó mi-
nőségű papírra nyomva, elegáns tálalásban közli az egyes műalkotások 
színes reprodukcióit. Ami a további rovatokat illeti: a legterjedelmesebb 
az Irodalom, melyben elsősorban a kötetes szemők műveit publikálják, 
de Rügyek címszó alatt fiatal tollforgatók alkotásai is terítékre kerül-
nek. Az Észak hírnökei rovat tölt be a lapfolyam híd szerepét. Itt első-
sorban a műfordítóké-orvosoké, tanároké és más szakmákat űzőké-a 
pálya. A szerkesztők e csatornán keresztül szándékoznak közvetíteni a 
svéd, a norvég, a dán kultúrát Magyarország felé. A Járkáló rovatban 
esszéket, a Zene/szó oldalain pedig zeneszerzők, muzsikusok pályaké-
pét olvashatjuk. 

A Várad folyóirattal hozzávetőleg egyidős Ághegy egybe kötött 15-
20. száma szinte sugallja az ötletet: a mi folyóiratunkat is jó volna így 
bekötve látni. Mondjuk száz-kétszáz példányban, s a legnagyobb ma-
gyar tékákhoz, bölcsészkarokhoz könyvtárakhoz eljuttatni. Akár azt is 
el tudom képzelni, hogy a könyvgyűjtők egynémelyike is hozzájuthat-
na, mondjuk, e célból megrendezett, nyilvános aukciókon. Ami folyó-
iratreklámnak sem lenne a legutolsó. 
 

Gittai István 
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Kreatív  
- a kommunikációs  
szakma lapja –  
2008 május 

 
Balázs D. Attila Hét hatá-

ron túl címmel terjedelmes, 
képes elemző írásából idéz-
zük:  
 

„Skandináviában is több 
újság szolgálja az ottani ma-
gyarokat. Igényes, informa-
tív lapot ad ki Híradó cím-
mel a Svédországi Magyarok 
O r s zá go s  S z ö ve t sé ge 
(SMOSZ), skandináviai ma-

gyar irodalmi és művészeti lapfolyamként hirdeti magát az Ághegy, a 
Magyar Liget családi lapot pedig a svédországi mellett izlandi és kop-
penhágai fiókszerkesztőség is segíti. 

A külhoni magyar lapok nagyrészt támogatásból tartják el magukat. 
Az ebből adódó helyzetet a Svédországban élő Tar Károly szemléltette. 
Az ő ingyenes munkájának köszönhető a Magyar Liget alapítása, mely 
fél éve nem jelenik meg, de a tervek szerint hamarosan újraindul. A lap 
sokszorosítása és terjesztése a megszólított magyarok segítségével való-
sult meg eddig. A Híradó támogatása eddig a SMOSZ lapjaiból történt. 

Az ugyancsak Tar Károlyhoz kapcsolódó Ághegy nyomtatását fede-
ző összeget a szerkesztő ötven barátja adta össze.” 
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bámuljuk, körbejárjuk, majd 
Anya eltűnteti, hogy ne emlékeztesse 
Apa távolléteire. Így szoktuk meg. 
De vissza a kertbe! 
Öcsém hintázik, néha meglendítem, 
ne nyafogjon, még felhívja ránk 
a figyelmet. Kényes pillanatok 
állnak egymás mellett némán, 
Anya még nem bánatos, 
Apa nem kezdett el írni. 
Bármikor fellobbanhat a vita 
szikrázik a levegő, szürke az ég,  
az öcskös vagy bepisil vagy nem 
mindegy, én leszek a bűnbak.  
 
4. 
Köztes állapot. Apa napok óta itthon, 
de se nem dolgozik, se nem veszekszenek. 
Kerti partira készülünk, ünnepelni 
csuda jó, már régen volt ilyen, Apa  
összecsődit mindenféle hóbortos alakot 
új könyve jelent meg. Nyomdaszagú. 
Anya repdes, süt, főz, 
de leginkább azt élvezi, hogy Apával 
közösen csinálnak végre valamit.  
Nélkülünk bújják a receptkönyvet, vásárolunk 
mi is, lábatlankodunk a piaci bódék 
között, a halas szatyorral lányokat  
riogatunk, kutyákat hergelünk. 
Apa sátrat állít a szomszéddal, aki 
a grillezésnél is segíteni szokott, 
ilyenkor a gyerekeit is hozza, 
kerülgetjük egymást, nem szoktunk 
másokkal játszani. Mindig sírás  
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hogy szabad, nem háborgatja senki, 
kijön hozzánk, mintha érdekelné, 
beszáll a játékainkba, elhiteti 
hogy jól érzi magát velünk vagy 
mégsem, visszarohan a saját világába, 
s nem látjuk, csak halljuk, s neszt 
sem ejtünk, nehogy elszálljon ez a 
varázs. Apa itthon, a családban 
dolgozik és boldog. Anya nem csinál 
semmit és boldogtalan, ő akkor van 
elemében, ha Apa napokra eltűnik, 
ha minden felelősség Anya 
vállát nyomja, ettől megkeményszik 
talpra áll,  sürög-forog a házban, 
minden a helyére kerül, sorakoznak 
a frissen mosott, vasalt ruhák a polcon, 
finom ebédeket főz, kényeztet 
bennünket – szegény, Apátlan árvák, 
mondja nevetve, de szeme sarkában 
megcsillan valami, magához ölel. 
Lapozgatunk a receptkönyvben, 
kedvünkre való dolgokat sütünk.  
Megírjuk közösen a házit, moziba megyünk 
nagyot sétálunk a tengerparton. Lopva 
mindhárman gyors pillantást vetünk 
a kikötő egy bizonyos pontjára. 
 
3. 
Apa vitorlása még nem futott be, így 
az esti párnacsata nem marad el, de 
nem tudunk igazán örülni, hiányzik. 
Majdcsak felbukkan egyszer, hoz 
valami nagyon különös dolgot, 
amivel nem tudunk mit kezdeni 
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Irodalmi Jelen  - 2008. június  
Kulturális hírek 
 
AZ ÁGHEGY-LAPFOLYAM 16-20. SZÁMA.  
 
„Az Ághegy hídszerepének kiteljesítése céljából nagy szükségünk 

volna egyféle skandináv irodalmi-művészeti kalauzra"- írta a lap bará-
tainak, munkatársainak az Ághegy szerkesztője, Tar Károly. És felhí-
vására a skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam 
(vaskos, közel 700 oldalas, színes műmellékletekkel ellátott) 16-20. 
számában a Svédországban, Norvégiában, Finnországban, Dániában 
élő magyar írók, költők, kritikusok, művészek saját írásain kívül szá-
mos fordítás született a skandináviai irodalomból. Kár, hogy az északi 
országokon kívül kevés magyar olvasóhoz juthat el a színvonalas fo-
lyóirat. 
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Ausztráliai Kisújság – Hungarian Monthly Newspapper – 2008 május 
 
Magyarországi tudósítás: 

 
Skandináviai Est a Magyarok Házában  

 
..így konferálta be Dr. Medvigy Endre irodalomkutató, művészeti igaz-
gató, az MVSz Szent László Akadémia elnöke a Székely Ház Közhasz-
nú Alapítvánnyal tartott közös rendezvényt, aminek főszereplője Tar 
Károly magyar - svéd író, szerkesztő, - az Ághegy skandináv - magyar 
irodalmi és művészeti lapfolyam IV. rangos kötete volt. 

A skandináv Ághegyből, Tar Károly műveiből a székely származású 
Árkossy Ilona színművésznő mutatott be kifejező útéléssel részleteket. 
Tar Károly „ars poétikája": „Ahol állsz, ott vesd meg a lábad!”- és ő 
megvetette! Ma közel 45 irodalmi alkotás áll mögötte. Ezen túl létre-
hozta a svéd magyarok családi lapját, a Magyar Ligetet. 

Összefogta, megjelentette az alkotó skandináv magyarok, a képző-
művészek, az irodalmárok, tudósok és filozófusok műveit. Megjelentet-
te az I. a II., a III. és most már a IV. Ághegy kötetet, mintegy antológi-
át. 

Tar Károly Erdélyben kezdte, eredeti hazájában kezdte irodalmi 
munkásságát, azonban Svédországban bontakozott ki teljes egészében. 
Az Ághegy ma 3000. oldalánál tart, és a svéd magyar rádión is lehet 
hallani részleteket belőle. 
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 KÖZTES ÁLLAPOT                         
 

 Pedro Carmona-Alvarez-nek ajánlom 
 

1. 
Az a bizonyos gyermekkor,  
unos-untalan ezek a nosztalgikus 
visszapillantások, ha nem jut 
épkézláb ötlet az ember eszébe, 
irány a múlt, kis szerencsével  
retinára feszül valami kierőltetett 
emlék. A háttérben Anya és Apa. 
A kerben. Nem fogják 
egymás kezét, reggel 
fojtott hangon veszekedtek, 
a hálószobából csak foszlányok 
szűrődtek át hozzánk. Én elfutnék 
de a tesót nem lehet ilyenkor  
egyedül hagyni, mert bepisil 
s naná, hogy én kapok ki megint. 
 
2. 
Anya szomorú, őt viseli meg 
jobban, napokig szavát sem venni 
álmatagon jár-kel, elfelejt mindent, 
a beígért játszóteret, a tortasütést, 
az esti mesét s még a szidást is. 
Apa minden vita után ellazul, 
mintha gyónt volna egy nagyot, 
jó darabig megint elvan magával, 
bevonul a dolgozóba, püföli 
az írógépet, időnként felnevet, 
hangosan olvas magának, élvezi 
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szánt damasztkendővel töröljem foltmentes szárazra.  
Anya, ha egyenként is, de megdézsmálja. Kinevetsz,  
ha mesélem, igaz, nem is úgy kell érteni, hogy Anyám  
szelleme éjszaka megjelenik, láthatatlan keze elfordítja  
a tálaló kulcsát, kiemeli a legfelső tányért, s ha időközben  
felébrednék, láthatnám még a sötétben is, hogy egy tányér  
átlebeg a szobán, valaki ajtót nyit, majd eltűnik vele.  
 
3. 
Sokkal ésszerűbb magyarázat, mosogatás közben  
Anya könyéken billent vagy szúrós szemével  
tarkómat fikszírozza. Fogy a készlet. Anya egyesével  
viszi magával a túlvilágra, holtában is keserít.  
Keresztanyu sosem szerette, porfogó az az átkozott 
sok könyv, az olvasásból még senki sem gazdagodott 
meg, dohogta ritka látogatásait megkeserítve.  
S bizony, bizony, az elátkozott könyvek időről-időre  
eltűnnek a polcról, hiába keresem megszokott helyükön,  
minha föld nyelte volna el őket. A hézag ott van,  
mutatom, láthatod te is, Kereszt megint elvitt egyet,  
s a párom jó, ha csak nevet rajtam, de újabban már  
csipkelődik, heccel, hogy megszálltak a halottaim.  
Hát nem ezt hajtogatom, a fülén ült idáig?  
S a kedvenc hálóingem, talán én szaggattam 
saját kezűleg cafatokra? A mosógépben találtam rá,  
kevéssel azután, hogy a párom macsó s felettébb  
hevesen nyomuló barátja megjavította benne a szivattyút.  
Isten nyugosztalja, egy ködös reggel frontálisan ütközött,  
de legalább nem szenvedett sokat. Viszont megtépte  
a hálóingem, tiszta sor, ha még életében egyszer sem  
bújhatott alá, hát ne parádézzak benne mások előtt.  
Fogy az erőm, éjszakánként le sem hunyom a szemem,  
jönnek a halottak, rémisztgetnek, megrabolnak.  
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A rangos IV. Ághegyet először a stockholmi magyar követségen mulat-
ták be. Majd Budapesten, az Írók Házában, - ill. Február 22-én a Ma-
gyarok Házában is sikere volt. Dr. Medvigy Endrén kívül Dr. Aniszi 
Kálmán esszéíró, publicista, egyetemi adjunktus és szerkesztő is méltat-
ta Tar Károly munkásságát. 

Aniszi Kálmánnak ugyanekkor mutatták be a „Zimankó" - című si-
keres, igazságokkal teli elbeszélő kötetét, amely egy teljes külön estét is 
megérdemelne. 

Jómagam is felszólaltam, mint magyar - svéd újságíró, és mint aki-
nek a neve szerepel az Ághegyben - a skandináviai alkotók között. 
Megköszöntem Tar Károly fáradságos munkásságát, amelyet a magyar 
nyelv és kultúra fenntartása érdekében fejtett ki, a Skandináv országok-
ban. 

Több ilyen Tar Károlyra lenne szüksége a magyarságnak a világ 
minden táján, országában - de még itthon is példaképül vehetnénk a 
saját nyelvünk, kultúránk és hagyományaink tudatos megőrzését és hir-
detését.  
 

Dr. Szalontai Éva 
 
 

Kiállítás a  stockholmi Óvárosban ( Gamla Stan) 
 
 

Május végén három kép-
zőművész hölgy összefogott és  
A három grácia címmel közös 
kiállításon mutatták be művei-
ket .  

A kiállítók Hälfors Inger 
(kerámia), Kelemen Kára 
(textilgrafika) és Tompa Anna 
(olaj- és vízfestékképek) - a nők-
ről szólt. 
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