
     Kaszálókon kornyikálva, járt a rétën réjjogatva. Hírhozó szaladt 
utána, gyászos hírt hozván honábul: „Mëghalt már anyád is otthon, 
vége már szëgény szülédnek! Mëgláthatod, hogyha mëgjössz: idegën 
tëszi a sírba.” (210) 
     Kullervo, Kalervo sarja keservesen sírni kezdëtt: „Jaj nekëm, 
szëgény fejemnek! Mëg vagy halva már, anyácska, földben függönyöm 
tëvője, piciny pólyám hímëzője, gombolyag fonál fonója, orsó fürge 
forgatója! Mégcsak nála sëm lëhettem, mikor vége lëtt szëgénynek! 
Tél hidege vitte sírba, vagy talán kënyér hiánya?” (222) 
     „Mëg këll mosdatni a holtat szászok szappanos vizével, bebugyolál-
ni selyëmbe, tiszta gyolcsba bétakarni, azzal fektetni a földbe, halottai-
ba helyëzve. Vigyék versëkkel siratva, zsoltárokkal sírba téve! Nëm 
mëhetëk még hazámba: Unto bűne bosszulatlan, szörnyeteg nyaka sze-
getlen, maga a gyilkos gyilkolatlan.” (234) 
     Csinnadrattával csatába, mënt hahózva Untolába. Száját szóra is 
nyitotta: „Seregëk ura, nagy Ukko! Adnál kardot most kezembe, szi-
porkázó szablyaélet, mëly seregëkkel fölérne, száz-mëg-százakat 
lëbírna!” (242) 
     Kapott kardot, mint kívánta, szablyát is, szíve szërintit, mellyel 
mindënkit lëgyőzött, Untamo hadát lëvágta, porrá përzsëlte tanyájok, 
házukat hamuvá tëtte. Kéménye maradt csak épën, mëg az udvar 
berkënyéje. (250) 
     Kullervo, Kalervo sarja indult elhagyott honába, apja-anyja udvará-
ba. Jöttét kongó konyha várta, érkëzésit puszta porta, ëgy lélëk së jött 
elébe ölelésre-kézfogásra. (258) 
     Parolát parázs së nyújtott: kihűlt szénhalom fogadta. Akkor fogta 
föl valóban, hogy nëm él az édësanyja. (262) 
     Kezét kályhakőre tëtte: ott is csak hidegët érzëtt. Akkor fogta föl 
valóban, hogy nëm él az édësapja. (266) 
     Szobapadlójukra pillant: söpretlen-takarítatlan. Ebbül értëtte való-
ban, hogy halott szëgény hugája. (270) 
     Lëballagva a ladikhoz: ladik hűlt helyét találta. Ebbül fogta fël való-
ban, hogy nëm él az édës öccse. (274) 
     Keservesen sírni kezdëtt. Sírt egész nap, másnap ëgyre, sírva mond-
ta-mondogatta: „Ó, édësanyám, anyácska, mit hagytál nekëm örökbe? 
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 Bernhard Nordh 
A hódtavi újtelepesek 
Nybyggarna vid Bäversjön 
 

Ághegy Könyvek 
Fordította: Bartha István és Hegyi 
Éva. Átdolgozta: Tar Károly. Gon-
dozta: Nagy Zoltán, Szász Enikő és 
Aluuan Gabriella. Közdok Kiadó 
 

Ezt a könyvet évtizedekkel ez-
előtt Ausztriába való menekülésünk-
kor olvastuk német fordításban, Salz-
burgban. Az újtelepesek küzdelmes 
élete meghatott minket, menekülteket, 
Svédország leendő újtelepeseit. Ha 
más módon, de mi is ismeretlen or-
szágban, ismeretlen körülmények 

között szándékoztunk új életet kezdeni, Isten segítségével. Malmőbe 
érkezve nézegettem a kirakatokat, s egyszer csak rátévedt a szemem az 
egyik könyvesbolt kirakatában Bernhard Nordh könyvének eredetijére: 
Nybyggarna vid Bäversjön. Nyomban megvettem. Akkor már több, 
mint egy hónapja voltunk Svédországban, s ráadásul Salzburgban négy 
hetet magoltam, a svéd szavakat. 1957. április 17-én, Möllébe érkezé-
sünkkor beszéltem svédül, illetve, amit mondtam, megértették. Kapóra 
jött, hogy a római Anonymus Társaság pályázatot hirdetett hosszabb 
novellára vagy regényre, vagy regényfordításra. Feleségemmel nyom-
ban elhatároztuk, hogy lefordítjuk Bernhard Nordh könyvét, és pályá-
zunk. Az elhatározást tett követte, s a munkát megosztva rögtön neki-
fogtunk a fordításnak, munka után, minden délután dolgoztunk, mert a 
határidő alig három hónap volt. Díjat nem nyertük, de tanultunk vagy 
ötezer svéd szót, ami bizony jól fogott a nyelvi kommunikációban. Az-
tán teltek az évek, a fordításról megfeledkeztem, s csak most, nyílt alka-
lom a regényfordítás közlésére. Ez alkalomból köszönetemet és nagyra-
becsülésemet szeretném leróni feleségem - Hegyi Éva - emléke előtt, 
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neki és lányunknak, Ildikónak ajánlom ezt a könyvet. Köszönöm az 
Ághegy szerkesztőjének, hogy átdolgozta, Nagy Zoltánnak, Szász Eni-
kőnek, Aluuan Gabriellának pedig, hogy gondozták fordításunkat. 

Svedala, 2008. július végén                              Erdős Bartha István 
 
Szűcs András:  

Hazugsággal és erőszakkal  

Volt-e Magyarországnak esélye egy 
maga választotta államforma meg-
teremtésére 1945 után? Erre, a máig 
vitatott kérdésre Szűcs András, 
akinek első könyve is szép sikert 
aratott, nemleges választ ad. Szerin-
te a Magyarországra özönlő Vörös 
Hadsereg, s a nyomában egyre na-
gyobb teret nyerő kommunisták 
eleinte csak hazugsággal, majd erő-
szakkal, de egyre nyíltabban törtek 
a hatalomra. Állítását, nemcsak a 
család gyermekkori ismeretségi 
köréhez tartozó két cserkészvezető, 

Dietzl László és Unden Miklós halált eredményező perének és hosszú, 
kényszermunka-táborra ítélt tagjainak (Olofsson Placid, Kölley György 
és Vág József atya) dokumentumaiból ismerheti meg az olvasó, hanem 
egy sor, az akkori, „koalíciós idők”-nek nevezett időszak pereinek do-
kumentumaiból is, amikor a hatalom, a szovjet szuronyok segítségével 
támaszkodva, "Hazugsággal és erőszakkal" szétverték az egyházakat és 
a világi szervezeteket, tettre kész politikusokat és mindenkit, akiről 
tudták, vagy feltételezték, hogy útjukban áll, vagy állhat. A könyvbe-
mutatót a budapesti Magyarok Házában 2008. szeptember 17-én tartot-
ták. Házigazda Medvigy Endre irodalomkutató az MVSZ Szent László 
Akadémia elnöke,  a szerzőn kívül jelen volt a könyv kiadója, Kemény 
András, az Unicus Kiadó igazgatója és Modor Ádám történész, aki a 
kötetet gondozta. 
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ha holt hírëmet hallod, hogy mëgváltam a világtul, hogy a fajtámbul 
kifogytam?” (132)     
     Anyja így felelt szavára, maga mondta, fölfelelte: „Mit së tudsz 
szülő szívérül, anya lëlkéhëz nëm értesz! Siratlak, bizony, siratlak, 
hogyha holthírëdet hallom, hogy mëgváltál a világtul, ënnën fajtádbul 
kifogyva. Könnyel áztatom szobánkat, padlónkra patakot öntve, gádo-
runkon görnyedëzve, kamaránkban kornyadozva. Havat szétsírom je-
gecre, jeget pőre-puszta földre, földekből vetést fakasztva, vetést víz 
alá merítve.” (148) 
     „Ha már rëstellëm rívásom, ha már szégyëllëk szipogni, más szëme 
előtt zokogni, folytatom a fürdőházban, ott sírdogálok titokban, padlóra 
patakot öntve.” (154) 
     Kullervo, Kalervo sarja, kék lábravalós legénye harsonázva mënt a 
harcba, viadalba víg danával. Fújta földön, fújta lápon, hangasíkokon 
sípolva, tavalyi fűben trombitálva, gazosokban gajdorászva. (162)  
     Hírhozó szaladt utána, gyászos hírt hozott honábul: „Vége már 
szëgény apádnak, nemződ napjai lëtűntek; mëgláthatod még, ha 
mëgjössz, hogyan fektetik a földbe.” (168) 
     Kullervo, Kalervo sarja így felelt a hírhozónak: „Haljon csak, ha 
halni këllëtt! Fogják bé herélt lovunkat: koporsót ki tudja vinni, hogy 
sírba tëgyék a holtat!” (174) 
     Tovább lármázott a lápon, harsogott a hangaföldön. Hírhozó szaladt 
utána, gyászos hírt hozván honábul: „Mëghalt már öcséd, szëgényke, 
vége már atyádfiának; mëgláthatod még, ha mëgjössz, hogyan fektetik 
a földbe.” (182) 
     Kullervo, Kalervo sarja erre is csak ezt felelte: „Haljon csak, ha 
halni këllëtt! Fogják bé a ménlovunkat: koporsót ki tudja vinni, hogy 
sírba tëgyék a holtat.” (188) 
     Tovább lármázott a lápon, kertëk alján kurjogatva. Hírhozó szaladt 
utána, gyászos hírt hozván honábul: „Mëghalt már hugád, szëgényke, 
elméne szüléd szülötte; mëgláthatod, hogyha mëgjössz, hogyan fekte-
tik a földbe.” (196) 
     Kullervo, Kalervo sarja erre is csak ezt felelte: „Haljon hát, ha halni 
këllëtt! Mëgvan még a kanca otthon, koporsót ki tudja vinni, hogy sír-
ba tëgyék a holtat!” (202) 
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     „Kút ösvényén essën össze, szapulásba mëgszakadva!” (56) 
     Kullervo, Kalervo sarja, immár félig indulóban, szólt, az apjától 
búcsúzva: „Apám, immár Isten áldjon! Mëgsiratsz-ë engëm akkor, 
hogyha holt hírëmet hallod, hogy mëgváltam a világtul, hogy a 
fajtámbul kifogytam?” (64) 
     Apja így felelt szavára: „Soha tégëd nëm siratlak, noha holt hírëdet 
hallom! Majd ëgy más fiút csinálok, százszor szëbbet-jobbat nálad, 
értelmesebbet ezërszër!” (70) 
     Kullervo, Kalervo sarja maga mondta, fölfelelte: „Én sëm is siratlak 
tégëd, noha holthírëdet hallom. Szërzëk más apát magamnak: feje 
kőbül, szája sárbul, szëme tőzegáfonyábul, száraz szénábul szakálla, 
ágas fűzfa lësz a lába, húsa korhadt kőrisfábul.” (80) 
     Szólt az öccsétől búcsúzva: „Öcsém, immár Isten áldjon! 
Mëgsiratsz-ë, mondjad, akkor, hogyha holthírëmet hallod, hogy 
mëgváltam a világtul, hogy a fajtámbul kifogytam?” (86) 
     Öccse mondta-válaszolta: „Soha tégëd nëm siratlak, noha holt 
hírëdet hallom. Mert kerülhet másik bátya, dërëkabb-dalibb tënálad, 
kétszër is különb vitéznek!” (92) 
     Kullervo, Kalervo sarja így felelt neki szavára: „Én sëm is siratlak 
tégëd, noha holt hírëdet hallom! Szërzëk más öcsét magamnak: feje 
kőbül, szája sárbul, szëme tőzegáfonyábul, haja fonnyadt fűcsomóbul; 
ágas fűzbül lësz a lába, húsa korhadt kőrisfábul.” (102) 
     Szólt a húgától búcsúzva: „Húgom, immár Isten áldjon! Mëgsi-ratsz
-ë, mondd szavadra, hogyha holthírëmet hallod, hogy mëgváltam 
életëmtül, hogy a fajtámbul kifogytam?” (108) 
     Húga így felelt szavára: „Nëm sírok, bizony, tëérted, noha holt 
hírëdet hallom: mert kerülhet másik bátya, dërëkabb-dalibb tënálad, 
értelmesebb is ezërszër!” (114) 
     Kullervo, Kalervo sarja mondta húga válaszára: „Én sëm is siratlak 
tégëd, bárha holt hírëdet hallom. Szërzëk más hugát magamnak: feje 
kőbül, szája sárbul, szëme tőzegáfonyábul, haja fonnyadt fűcsomóbul, 
füle vízirózsa szirma, dërëka sudár juharfa.” (124) 
     Végül anyját szólította: „Édës jó anyám, anyácska, szerelmetës szép 
szülécske, fëlnevelő drága dajka! Mëgsiratsz-ë, mondjad, akkor, hogy 
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Dragomán György:  
A fehér király 
(Den hvite kongen) 
Norvégra fordította: Kemény Kari  
 
A magyar kortárs irodalom újabb re-
mekével ismerkedhetett meg a norvég 
közönség, amikor megjelentette a Pax 
kiadó Dragomán György A fehér király 
cimű regényét Kemény Kari fordításá-
ban. Ez Dragomán második regénye, 
amelyet már több nyelvre is lefordítot-
tak.  
 
A mesélő főhős Dzsata, egy tizenegy 
éves kamasz fiú. Apját egy szép napon 
kollegái titkos kutatómunkára viszik, 
nagyon fontos megbízatással. Csak 

amikor már hónapok múlva se kerül haza, a karácsonyi ünnepekre se, 
akkor érti meg Dzsata, hogy „kutatói megbízásról” valójában szó sincs: 
a titkosrendőrség hurcolta el a Duna-csatorna munkatáborába. Az apa 
eltűnése alkotja a regény keretét, állandó visszatérő témája és meghatá-
rozója az otthon maradt anya és fiú kapcsolatának. Ezzel egyidejűleg a 
regény minden fejezete külön kis történet, akár különálló novellákként 
lehetne olvasni őket. Betekintést nyerünk Dzsata kalandjaiba, ahol a 
játék, a képzeletbeli alakok, a titkos búvóhelyek, a fiúcsapatok közti 
háborúskodás legalább olyan valós és fontos, mint az abszurd, ellenté-
tekkel teli felnőttek hétköznapjai.  
A gyerekszemen át mintha kulcslyukon kukucskálnánk be a kommunis-
ta diktatúrának köszönhető értelmetlenül kiszolgáltatott életbe. Feltéte-
lezhető, hogy a regényben a nyolcvanas évek Romániájáról van szó, 
mivel írója marosvásárhelyi születésű, de ugyanúgy helyezhette volna 
bármely másik közép-kelet-európai országba, ahol diktatúra uralkodott. 
A választott perspektíva remek módon magyarázza el épp azt, amit 
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(legalábbis az én ismeretségi körömben lévő) norvégok olyan nehezen 
tudnak elképzelni: hogy milyen is az állandó félelemben, bizonytalanság-
ban és hazugságok közt élni.  (Eszter Horváti) 
 
Kritika az Aftenposten című napilap 2008 májusi számában 

 
Dragomán György: A fehér király – a diktatúra groteszk meséi 

 
A fehér király nem egy hagyományos regény vagy novella-gyűjtemény; a 
könyv elsősorban epizódszerű, hatalomról szóló leírásokat nyújt az olva-
sónak. Ha távoli országba szeretnénk képzelni az eseményeket, mondjuk 
az 1980-as évek Romániájába, nyugodt szívvel tehetjük. Időben és térben 
egyaránt a “keleti blokk” ismertetőjeleit fedezhetjük fel, és Dragomán azt 
mutatja meg, hogy egy diktatórikus rendszer hogyan fertőzhet meg egy 
egész társadalmat. Mindeközben a szadizmus, az atrocitások, a hatalom-
mal való visszaélések, amelyeket A fehér királyban láthatunk, bármilyen 
emberlakta városban fellelhetőek.  
Szigorú rend 
Mégis, remélhetőleg nem ilyen nagy mértékben. Mert ebben a könyvben 
a gonoszság, az erőszak és a brutalitás minden mozzanatban jelen van. A 
hatalom szigorú rendje éles ellentétet tart az indulatos egyén  hányatott 
rendetlenségének. A látszólagos önuralomhiány, ami a felnőtteknél és 
gyerekeknél egyaránt érezhető, valamilyen szinten céltudatosnak tűnik, 
hatásos stratégiának, amivel hatalmat tudnak elérni. A hatóság módszere-
it hamar el lehet sajátítani.  
A kegyetlenség magán az elbeszélőn is eluralkodik. Ez egy szinte kötele-
zőnek tűnő fogás, annak érdekében, hogy a történet ne váljon egyszerű 
közhellyé.  
A nyitó jelenetben, a főszereplő, tízéves Dzsata szeme láttára szürke ru-
hás férfiak kísérik el otthonából az apját. Bár az apa azt próbálja elhitetni 
a fiával, hogy fontos kutató munkára hívták, lassan Dzsata előtt is feltárul 
az igazság, hogy apját valójában egy Duna menti munkatáborba vitték. 
Dzsata és édesanyja kétségbeesett helyzetét inkább csak sejteti velünk az 
író, a sorok közt mégis állandóan ott  vibrál és erősödik a hiány, ahogy 
egyre telnek a hónapok.  
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Kalevala 

Szente Imre fordítása 
Folytatás előző számunkból 

 
     HARMINCHATODIK ÉNËK 
     Kullervo bosszúhadjárata és halála. 
 
 
     Kullervo, Kalervo sarja, kék lábravalós legénye indult hadba-
háborúba, küzdelëmre készülődött. Köszörülte kardja élit, könnyű kop-
jáját hëgyëzte. (6) 
     Lëbeszélte volna anyja: „Në indulj, fiam, sëhova, gyilkos hadba-
háborúba, kardcsattogtató csatába! Aki fegyvert fog fölösen, háborút 
keres hiába, fegyver fogja azt mëgölni, háborúban lësz halála, kaszabol-
ja kardnak éle, szablyától szakad mëg élte.”(16) 
     „Kecskeként kiállsz csatára, bak gyanánt viaskodásra; kecskét köny-
nyedén lëverik, hamar elbánnak a bakkal: kuvaszként kocogsz hazádba, 
varangyként vetődve vissza.” (22) 
     Kullervo, Kalervo sarja így felelt neki szavára: „Nëm merülök én 
mocsárba, nëm hullok el én hiába, döghollóknak gyűlhelyére, varjaknak 
vadászterére, harcmezőn ha lësz halálom, csatatérën ér a végem! Dicső 
halni háborúban, kardcsattogtató csatában; szép a bajnoki betegség: 
gyorsan elviszi az embërt; nëm këll senyvedni sokáig, halványodva-
hërvadozva.” (36) 
     Mondta néki asszonyanyja: „Ha mëghalsz a háborúban, mi marad 
apádnak akkor vén napjaira vigasznak?” (40) 
     Kullervo, Kalervo sarja válaszát így adta vissza: „Pusztuljon az út 
porában, udvarában essën össze!” (44) 
     „Mi marad szülőanyádnak vén napjaira vigasznak?” (46) 
     „Szalmakévével kezében istállóban essën össze!” (48) 
     „Mi marad szëgény öcsédnek jövő napjai javára?” (50) 
     „Erdei vadonba vesszën, szántóföldön essën össze!” (52) 
     „Mi marad szëgény hugádnak, jövő napjai javára?” (54) 
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ELBIZAKODÁS 
 
Mondtam neked párszor, 
ha nem ezerszer, százszor. 
A túl magasra állított mérce, 
kudarcra van ítélve. 
 
Életed görnyedő, zord, rendetlen-fájdalom 
reménytelenséged csönd, sohase csodálom. 
Álmod pazarló, színes száguldás, 
rozsdában rekedt, ölelő-megszokás. 
Ráérő, tétlen akaratod repedező aszfalt, 
mezsgyéd smaragdzöld, tétlenséged felfalt. 
Jövőd nem hírlik, hűséged meghajlik, 
kavargó ráncfolyó, siváran könnyezik. 
Ködben ködvirág, zokogó szürke magány, 
látóköröd önkínzó, sorsvesztett hozomány. 
Reménydús  kényelmed riasztó, feltűnő. 
Ujjong a sikertelenség! 
Vizsgáztál. Kitűnő. 
Látod: az idő könyörtelen, 
adószedő. 
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A regény elsősorban a gyerekkor világára koncentrálódik, ahol az ál-
mok és képzeletek a kelleténél veszélyesebbnek láttatják a valós vilá-
got, de ugyanakkor reménytelibbé is. A srácok, merész lurkók, parti-
zánharcosokat megszégyenítő bátorsággal lázadnak újra és újra a hata-
lom ellen – az iskolában és a társadalomban egyaránt. A fehér király 
egy sakkfigura, amit Dzsata vakmerően elemel a hátborzongató Nagy-
követ Elvtárs lakásából, amíg amaz a Dzsata anyjának kétségbeesésé-
vel visszaélve próbál szexuális élményekre  szert tenni.  

 
Ironikus színezet.  
A hazafias nóták, a megszámozott iskolai egyenruhák, az állandó  

„elvtársozás” és a kommunizmus kockafejű rendszere mind hozzájárul-
nak a történet ironikus, egyben elvont módon komikus színezetéhez. A 
személyek stilizáltak, szinte képregényszerűek. A karikatúra, a gro-
teszk mesékhez hasonló módon, itt is távolságot teremt, ami elviselhe-
tővé teszi a szörnyűségeket. A távolság egyfajta intellektuális, analiti-
kus árnyalatot kölcsönöz a történetnek, annak ellenére, hogy gyerekek 
nyelvén szólal meg, Kemény Kari figyelmes fordításában visszaadva 
norvégul.  

A tény, hogy a fiúk és a tanárok is egyre-másra cserélődnek a re-
gény folyamán, kicsit idegenné teszi őket, erősíti azt az érzést, hogy 
Dragomán leginkább társadalomrajzot szeretne felmutatni. Emellett a 
hosszú mellékmondatok és félbeszakított motívumok, különösen a 
regény első felében, kissé szaggatottá teszik a szöveget. Lassacskán 
azonban kitűnnek a vonalak, amelyek az olvasót  magukkal ragadják. 
Az utolsó fejezetek még többet emelnek a regény minőségén; ritkán 
látni ilyen drámai jelenetet a semmiképpen sem mindentudó mesélő 
szeme előtt lejátszódni, mint amikor Dzsata, feszítőrúddal a kezében, 
büszke, vadul áramló vérrel az ereiben az apját keresve kirohan a 
könyvből.  

Maria Alnæs 
Fordította: Horváti Eszter  
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Jostein Gripsrud:  
 
Médiakultúra,  
médiatársadalom  
Mediekultur, mediesamfunn, 
Universitetsforlaget, Oslo,1999 
Új Mandátum Könyvkiadó,  
Budapest, 2007   
Fordította: Anna Bihari A., 
Kunszenti Ágnes és Kovács 
Ferenc 
 

A média olyan interdiszcipli-
náris tudomány, amely ezernyi 
szállal kötődik mindennapi 
életünkhöz, s hozzájárul a vi-
lágról alkotott képünk és önma-
gunk meghatározásához. Nem 
kétséges, hogy erősen manipu-
latív, és hatással van az egyénre 

és a társadalomra egyaránt. Ezt azonban egyrészt velünk állandó inter-
akcióban teszi, másrészt az, hogy ez a hatás egyértelműen káros-e, vita 
tárgyát képezi a kutatók között. Példaként említhető az „erőszakot ábrá-
zoló filmeknek” a felnövekvő generációra való hatása (45-49. o.), mely 
téma időnként szinte médiapánikot okoz. A norvég médiatudós, Jostein 
Gripsrud ezt a rendkívül összetett kérdést több oldalról is megvilágítja. 
Nem hagyja figyelmen kívül a családokban meglévő, pl. a részeges, 
veszekedő szülő miatti problémákat, amelyek következményeként a 
gyermek fejlődése eleve hátrányosan indul, ugyanakkor ismerteti egyes 
tereptanulmányok – részben meglepő – eredményeit, s rámutat a katar-
zis-elmélet alapján az agresszív tartalmú műsorok esetleges „megtisz- 
tító” hatására. Különbséget tesz továbbá a fiktív és dokumentumszerű 
erőszak-ábrázolások között, sőt felveti azt is, hogy vajon a szépiroda-
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Csillag János 
 
 

HOG LI-SI EMLÉKKÖNYVÉBE 
 

Hajadban látom a láthatatlan koronát 
Mellétűzöm a szerelem szent virágát. 

Szép vagy!  Legszebbek egyike. 
Csodállak!  Nem kérdem, tetszik-e. 

 
Szilvaszemed: keletről sarkcsillag 

mosolyod mandulaszirom, mecsetként hívogat. 
Nyakadon aranylánc, szivárvány-sikló, 

ölelő vágyad s kebled ringó. 
 

Sáfránynarancs-tested feltűnő üstökös 
Száguldó sikolymámora örökös, 
szikrád éhező, tűzheves-igényes, 

hódító óceán, hullámzó-szeszélyes 
 

Millió csillag, zuhanva oltja szomját, 
napsugár nyaldossa domborzatod dombját, 
Combodról lecsúszik fügeszínű szoknyád 

hálóként fojtogat a kiszemelt valóság. 
 

Barlangod vasmacska, 
telhetetlen sáska, 

gyöngybuborék-félkör, 
átlátszóan szines 
körkörös viztükör 
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kialakított műdombokon. 
Tavasz dolgozik 
testben és lélekben. 
 
Bámulom békés világom, 
és gondolataim ághegyén 
reményügyeket babusgatok 
csöndes holnapokról: 
Legyen!- kívánom, mintha 
magam volnék a soros Jóisten.  
 
Az évszázadok óta összetört 
lélegeztetőre kapcsolt természet 
talán újraéleszthető. 
A műdomb műerdejének 
ösvényén tovaporoszkál 
a bágyadt nap aranyát 
hajában hordozó műlovas. 

 
Állok a dombok között 
kanyargó kerékpárút 
fehér választóvonalán. 
Mint íróasztalomon a rend, 
valami arra ösztökél, 
hogy munkába fogjak. 
Európa fogalmát soronkénti 
rendezettséggel töltöm vigyázva, 
hófehérre takarított holnapokra 
S rárovóm  a kortyolni jó 
béke álom-tiszta levegőjét. 
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lom ilyen jellegű alkotásaival kapcsolatban miért nem fogalmazódnak 
meg bennünk hasonló félelmek.  

Gripsrud könyve három fő részből áll. Az első részben a médiát a 
közönséggel összefüggésben vizsgálja, s ennek kapcsán más tudomá-
nyok idevonatkozó eredményeit is ismerteti. A szocializációs folyama-
tok, az identitáskeresés és a tömegtársadalom jelenségét éppúgy vizs-
gálja, mint a társadalmi, kulturális különbségeket. Nem kérdéses, hogy 
a családi háttér meghatározó az ember életében. Például, aki értelmiségi 
családban nő fel, nagy valószínűséggel magas iskolai végzettséget sze-
rez, nagyobb kulturális tőkét halmoz fel, és a művészeti alkotások érté-
kelésében finom ízlésre tesz szert. A médiaproduktumok között általá-
ban más szempontok alapján válogat, mint a munkásosztályhoz tartozó 
honfitársa, ezért e két különböző társadalmi réteg megszólítása különfé-
le médiastratégiát igényel. (66-85. o.) Azt a jelenséget sem szabad 
azonban figyelmen kívül hagyni, hogy olykor a legiskolázottabb iroda-
lomkedvelők is szívesen olvasnak olyan regényt, amelyet nem tartanak 
művészi alkotásnak, vagy bár ironikusan beszélnek a népszerű kultúra 
alacsony színvonalú termékeiről, azért élvezik a szappanoperákat. (93. 
o.) 

A könyv második részében a média szövegei állnak a vizsgálat kö-
zéppontjában. A szemiotika a kommunikációs folyamatot a jelek, a kó-
dok és a jelentés felől közelíti meg. A hermeneutika a közönség néző-
pontját veszi alapul, hiszen a szöveg az olvasás által kel életre. Az egy-
szerű kommunikációs modellel (feladó – üzenet – vevő) már régen nem 
írható le pontosan a kommunikációs folyamat, hiszen a szöveg olyan 
közvetett jelentést is tartalmaz, ami gyakran „szándékolatlanul üt át”. 
(139. o.) A retorikai áttekintés azért fontos, mert minden kommunikáci-
ónak van egy retorikus dimenziója. Ahogy például az ókori szónokok 
nyilvános felszólalásukat előre kidolgozták és memorizálták, hogy ezál-
tal hitelesen tudják megjeleníteni az ügy iránti buzgalmukat, úgy a mai 
televíziós hírolvasóktól is elvárjuk, hogy egyenesen  a szemünkbe néz-
ve magabiztosan beszéljenek, s ezáltal azt a benyomást keltsék, hogy 
valóban meg vannak győződve arról, amit közölnek. (147-150. o.) Fon-
tos a narratológia főbb tételeinek a megismerése is, hiszen az elbeszé-
lés mint szövegtípus, mely az emberi tapasztalás egyik formája, átszövi 
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a média szövegeit. Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy amikor a hírek-
ben szerepel az elbeszélés, akkor nem a kronológiai szempont a mérv-
adó, hanem a legfontosabb és legérdekesebb információk szerepelnek 
először, s csak ezután következik a történet további része (ami – helyhi-
ány esetén – akár el is hagyható). Napjainkban – állítja Gripsrud – a 
tévé a különféle elbeszélések legfőbb szállítója, s a műsoridő nagy ré-
szét a különféle sorozatok, ill. az elbeszélésekként megformált doku-
mentumfilmek és hírek teszik ki. (192. o.)  

A harmadik rész a műsorgyártásról és annak feltételeiről szól. A 
nyilvánosságnak nagy szerepe van a demokráciában és a kultúrában – 
ideális esetben elősegíti, hogy a polgárok jól informáltakká váljanak, ill. 
hogy a kulturális javak a lakosság számára általánosan elérhetők legye-
nek. A valóságban azonban a média egyre inkább üzleti vállalkozássá 
vált, ami azt eredményezi, hogy a maximális bevételre törekvés miatt 
gyakran a szórakoztató műsorokat, ill. a látványos, drámai eseményeket 
helyezik előtérbe, és a közönségre elsősorban mint élményfogyasztókra 
tekintenek. (215-217. o.) A műsorszóró médiumok térnyerése össze-
függ a technikai és társadalmi fejlődéssel. A tévé- és rádiótechnika fej-
lődését kezdettől befolyásolták a társadalmi körülmények és igények, 
majd pedig a kifejlesztett technika maga is hatott a társadalomra. (245. 
o.) Gripsrud kitér ezen kívül az internet történetére is, valamint elemzi 
különböző szempontok alapján a filmipart, különösen is a hollywoodi 
alkotásokat és a rendezők, forgatókönyvírók, producerek szerepét.  

Számos konkrét példa szerepel a könyvben; ezek között találunk 
szép számmal olyanokat, amelyekben saját tapasztalatainkra ismerhe-
tünk. Például abban, hogy a televízió megjelenésekor a rádió másodla-
gos médiummá vált, amelyet a legkülönfélébb tennivalók elvégzése 
közben, sokszor mintegy „háttérzajként” hallgatnak az emberek. Általá-
nosan jellemző az is, hogy médiafogyasztóként ide-oda ugrálunk a csa-
tornák között, és igényeink, ízlésünk szerint választunk csatornát. Az 
sem speciálisan északi jelenség, hogy a szépirodalomból kevesen élnek 
meg, ezért a legtöbb írónak – a szükséges egyéb munka vállalása miatt 
– csak korlátozottan marad ideje az írásra. Sőt, amikor Gripsrud azt írja 
a világméretű médiapiac kapcsán, hogy „Norvégia kultúrafogyasztását 
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vize-hagyott fák 
elavult ócska telefonok 
vázuk szerteszét porlad 
s porrá  leszünk mi mind 
gondolat s hit nélkül 
miszerint létünk leve  
időnk végén visszacsorog 
az egekbe emelt óceánba 
 
a cseppfolyós élet érdekében 
alakul már gyökértelenségünk  
indul az erdők sötétje 
s nem lesz örökzöld 
a bokros remény sem 
a mobilozott viharos világ 
árdagályokban próbált 
apadó térerején kívül 
 
és akkor a költő 
akár azok az égígérő fák 
koronájukkal harangozva 
időnként makacsul  
kimerült telefonján is  
csönget majd egy picit 
 
Séta 
 
Az erdő ültetett. 
Az ösvény kijelölt. 
A fakó idomított. 
A lány szőke svéd: 
unottan poroszkál lova 
az autópálya mellett 
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betűim mögött feszülő bokorban 
szavak, szokások, vélt vélemények: 
reményeim alkotom libasorban. 
 

* A memetika (a mimézis és a genetika szavakból 
alakítva) elmélete szerint mindenkiben több tízezer aprócska kulturális 
információs csomag (mém) található, amelyek szaporodnak. Az emberi tudat 
összességét az agyunkban megtelepedett és folyamatosan cserélődő mémek 
sokasága alkotja 

 
Következtetések 
 
azok a régi  telefonok  
akár a fák 
gyökerükkel szívták táplálékuk 
azok a fák  
azok a tölgyek, azok a hölgyek 
akár a régi telefonok 
gyökereikkel szívnak magukba mindent 
 
az emberek töpörödő mobilok 
gyökértelen telefonerdők 
akár a láthatatlan gyökerű fák 
vizet zabálnak szüntelen 
és zöld levelek helyett 
szerves gondolatokat alakítanak  
 
elmélkedéseinket tébláboltatjuk  
hatvanhat százalékos lében 
információkat darálunk 
s futtatunk folyton 
színesnek képzelt 
levelekben rögeszmésen 
spanyolviasz-gondolatokat hajtva 

3190                                     Tar Károly versei 

nagyrészt Hollywood irányítja” (290. o.), akkor ebben is hazai jelenség-
re ismerünk.  

Nagy erénye e műnek az, hogy a helyi példákon keresztül betekin-
tést nyerhetünk a norvég (média)társadalomba is. Megtudhatjuk például 
azt, milyen népszerű sajtótermékeik vannak, vagy hogy a reklámipar 
megjelenésekor egyesek úgy fejezték ki ellenérzésüket, hogy az első  
„hivatásos” norvégiai reklámszakembert azzal az indoklással utasították 
el az egyik szállodában, hogy csak „rendes embereket” fogadnak. (171. 
o.) A piackutatás igyekszik minél jobban megismerni a kívánt célkö-
zönséget, hogy ezáltal kidolgozza a legjobb stratégiát a megszólításuk-
ra. Norvégiában az állami rádió a piackutató intézet felmérése alapján 
bizonyos ruhadarabok segítségével vezette be a köztudatba három csa-
tornájának profilját, mert ezek egyes célcsoportok leírására könnyen 
alkalmazhatók voltak. Így lett a hagyományos P1 „norvég mintás puló-
veres”, a modern idealista P2 „svájcisapkás” és a modern materialista 
P3 „bőrdzsekis” csatornaként kommunikálva. (89-90. o.) Kiderül továb-
bá az is, hogy amikor a norvég irodalom krízisbe jutott és az évente 
kiadott új könyvek száma egyre csökkent, akkor az állam az ún. felvá-
sárlási támogatás bevezetésében találta meg a megoldást, ami azt jelen-
tette, hogy minden norvég szépirodalmi műből felvásárolt ezer példányt 
a könyvtárak számára, ill. felszabadította a könyveket a rájuk érvényes 
forgalmi adó alól. (224-225. o.) S érdekes az is, hogy Gripsrud szerint 
Norvégia az az ország, amely világelső az újságolvasásban, hiszen ott 
az emberek naponta 2-3 lapot is elolvasnak. (227. o.)  

A kutató többször is felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a tőke-
koncentráció fokozottan hat a média világára. A szabadpiac eredménye-
ként a hatalom néhány befolyásos tulajdonos kezében összpontosul, s 
ezek a médiakonglomerátumok ellenőrzik a médiatársadalom nagy ré-
szét, ez pedig mindenképpen elgondolkodtató.  

Befejezésként a szerző a következő megállapítást teszi a jövőre vo-
natkozóan: „Meglehetősen kevéssé bírunk majd befolyással a médiu-
mok tartalmára. Ebben a helyzetben két stratégia közül választhatunk. 
(…) 

Az egyik, hogy állandó dialógust folytatunk az elérhető 
médiaproducerekkel… A másik, hogy győzzünk meg minél több em-
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bert annak fontosságáról, hogy kritikusan viszonyuljon a média által 
felkínált tartalmakhoz…” (299-300. o.) 

Olyan könyvet vehet tehát a kezébe a kedves olvasó, a fordítóknak 
köszönhetően immár magyarul is, amelyet szakemberként és érdeklő-
dőként egyaránt érdemes megismerni. A Jostein Gripsrud által felve-
tett kérdések és az alaposan kidolgozott témák kiválóan alkalmasak az 
egyéni továbbgondolásra, ill. a kisebb közösségben való megvitatásra, 
s ezzel e mű is hozzájárulhat a médiához való felelős és tudatos hozzá-
állásunkhoz.  

 
Hulej Enikő 

Sütő Zsolt: Himalája 
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Utazás 
 
minden élőlény útra kel 
emlékszem az első útra 
lakásunktól fapadlós hídra vezetett 
alattam fodrozó fényben halak utaztak 
nyüzsögtek körülöttem az emberek 
a törtetőktől sokat tanultam 
kínai bölcsek nyugtattak 
az élet nem űrhajó, nem rohanás 
inkább felhőillatú ragyogás 
nem kell már a szó sem 
halálom könnyű lesz 
fekszem: utazom tovább 
 
 
Az alkotó 
 
mint gördeszka, mely fémkorláton sikít 
záporoz kedvem, képzelt akarat, 
felejtem tépdelt, meszes koromat 
s testem nyilalló virágágyásait 
 
mint zsetonok, mit elnyel a félkarú 
éveim csörgetve hullnak holtan, 
szolga vagyok taposómalomban  
s úrhatnám falloszommal egykorú 
 
mint az énemhez rakodó mémek* 
a tudás fájáról terjedő kórban: 
több tízezernyi halmazban vének, 

 
 


