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Skandináviában számos magyar alkotó
él. Az Ághegy című irodalmi és művészeti lapfolyam célja, hogy írók, művészek, zenészek, előadóművészek
műhelyeként, egymásra hatva, egymásból erőt merítve, a tőlük telhető
legmagasabb szinten szolgálhassák
magyarságunkat.
A lapfolyam megjelenési helye elsősorban a világháló (http//aghegy.hhrf.org),
de eddig, összesen ötezer-ötszáz oldalas terjedelmét, ötötszámonként, antológiaként, nyomtatott
formában és CD-lemezen is megjelentettük,
hangos kiadása, amíg
egyetlen szerkesztője
bírta erővel, az Ághegy
Rádió volt: www.lifs.org.
2012-ben öt számunk
jelent meg, melyeket
az eddigiekhez hasonlóan, a nyomtatás
költségeire való tekintettel, a VIII., több
mint hétszáz oldalas
kötetbe sűrítve bocsájtjuk gyarapodó
olvasótáborunk rendelkezésére. Elképzelésünk szerint tíz–tizenkét vaskos
kötetben átfogó képet nyújthatunk,
egyféle antológiában összegezhetjük a
skandináviai magyar alkotók munkásságát, beleértve az előttünk járók reánk
hagyományozott alkotásait, ízelítőt
adva vállalt törekvéseikről, példamutatásukról.
Az indulásunk óta eltelt tizenhárom
esztendőben műhelyépítéssel foglalkoztunk. Gyarapodó közösségünkben
születésünkkel kapott tehetségünket,
otthonról hozott, iskolákban ránk
ragadt értékeinket és hitünket összeszedve irodalmi és művészeti alkotásainkat becsülő olvasótábort és anyagi
támogatókat kerestünk és találtunk.
Beruháztunk javainkból majd’ minden
szellemit, de kevés anyagi és erkölcsi
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támogatásra leltünk.
Pedig hangoztattuk
mindenfelé: ahhoz,
hogy az anyaországunkon kívül élő
magyarok nyelvükben, hagyományaikban megmaradjanak,
szükséges az irodalom
és a művészet helyi
alkotóinak a szolgálata, példamutatása is.
„Magyarnak lenni ma
nem állami hovatartozást jelent, hanem az
érzésnek és gondolatnak egy specifikus
módját, ami ezer év
értékeiből szűrődött le: kultúrát…”
A többször elismételendő idézet egyik, a
jövőt világosan látó
nagyságunktól, Szerb
Antaltól való.
Az északra vándorolt magyarok számához viszonyítva, az
itteni magyar vagy
magyar származású
értelmiségiek száma
jelentős, de csak kivételes összefogással
lesznek képesek szellemi műhelyt képező
saját folyóiratot eltartani.
Szüntelenül
keresgélünk az értők
érvei között, és Bányai János szavaival
hirdetjük, hogy „az európai kultúra
nem más, mint soha
meg nem szűnő folyamatos cseréje a kulturális értékeknek.”
Az északon fogant
magyar alkotás előszámlálásával csereképességünket óhajtjuk növelni. Tisztában
vagyunk azzal is:
„Cserére a kultúrában
csak az képes, aki értéket teremt, akinek van
mit felkínálnia, és aki
nyitott a Másik szavának befogadására.”
A magyarországi és
a svédországi külön-

féle – nehezen elérhető – pályázatok hálójában vergődve rá kellett jönnünk: magunkra vagyunk utalva. Így
aztán, induláskor kitűzött célunk, miszerint
lapfolyamunk nemcsak a világhálón,
hanem legalább néhány száz példányban
nyomtatott formában is
megjelenjen, csak nagyon nehezen, sok
üggyel-bajjal, szégyenletes anyagi körülmények között, minőségi
megalkuvások árán
valósulhatott meg. Azt, hogy a skandináviai magyar irodalmi és művészeti kiadvány szükség, mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy köteteinkből mára már
alig maradt mutatóban néhány.
A skandináv országokban élő magyarok hídszerepe hangsúlyozottan
fontos. És felemelő is. A befogadóinknak éppen úgy hasznára lehetünk, mint
az otthoniaknak. És ahhoz, hogy ezt az
utánunk jövők is így cselekedjék: meg
kell tanulniuk magyarnak maradni.
Ebben segíthet és segít az a magyar
alkotóközösség, amelynek műhelye az
Ághegy. 2012 végére immár ötszáznál
többen vagyunk, akik írással, képzőművészeti és zenei alkotásokkal, előadó-művészetünkkel, a skandináviai
országok irodalmának magyar nyelvű
tolmácsolásával, a művészetek ismertetésével igyekszünk vállalt hídszerepünket betölteni.
Lapfolyamunkat
olyan magyar vagy
magyar származású
északi képzőművészek
munkáival díszítjük,
akiknek elismertségére
büszkék
lehetünk.
Folyamatosan összegyűjtött értékeinket
azzal a gondolattal
továbbítjuk olvasóinkhoz, hogy sokféleségünket igenelve, összefogásunk eredményességét bizonyíthatjuk.
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